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استاندار آذربایجان شرقی:

مدیون  مقدس  دفاع  موفقیت های 
بود جهادگران 

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه 
مدیــون  مقــدس  دفــاع  موفقیت هــای 
جهادگــران بــود، گفــت: هیــچ قــرارگاه 
عملیاتــی در دوران دفــاع مقــدس نبــود 
کــه جهادگــران در آن نباشــند و تمامــی 
موفقیت هــای آن دوران مدیــون جهادگــران 
ــگ  ــرای جن ــه ب ــده ای ک ــود، چــون رزمن ب
ــط  ــنگرش توس ــل از او س ــت قب ــی رف م

ــود. ــاده ب ــران آم جهادگ
ــگار مــا در تبریز؛ عابدیــن  ــه گــزارش خبرن ب
بــی  سنگرســازان  گردهمایــی  در  خــّرم 
ــر  ــی ۵۷ فج ــی رزم ــپ مهندس ــنگر تی س
جهــاد ســازندگی اســتان آذربایجــان شــرقی، 
بــا گرامــی داشــت یــاد شــهدای دفــاع 
مقــدس و بــه خصــوص شــهدای سنگرســاز 
اگــر  امــروز  داشــت:  اظهــار  بی ســنگر، 
ــت  ــرافراز اس ــربلند و س ــامی س ــت اس ام
بــه برکــت دوران دفــاع مقــدس اســت 
و هویــت، پایــداری و جامعیــت انقــاب 

ــکل  ــدس ش ــاع مق ــامی در دوران دف اس
ــت. ــه اس گرفت

مصــداق  مــا  اگــر  حقیقتــا  افــزود:  وی 
ــی از عامــل رشــد و شــکوفایی عــزت  کامل
و عظمــت انقــاب اســامی و ملــت ایــران 
را برشــماریم حتمــا و قطعــا در دوران دفــاع 
مقــدس شــکل گرفــت و آن هــم بــه برکــت 
ایثارگــری انســان هایــی اســت کــه غیــر از 
ــه  ــا کــس دیگــری معامل ــال ب ــد متع خداون

ــد. نکردن
 وی بــا بیــان اینکــه خانــواده معظــم شــهدا 
ــتند و  ــه هس ــراد جامع ــن اف ــع تری ــم توق ک
ــی  ــاده و ب ــی س ــت، زندگ ــدون چشم داش ب
پیرایشــی دارنــد، گفــت: خانــواده هــای 
ــاب  ــام و انق ــان ام ــان گفتم شــهدا مترجم

ــتند. ــهادت هس ــاد و ش ــب جه در مکت
خــّرم بــا اشــاره بــه اینکــه تعریــف از شــهدا 
ــت،  ــده الزم اس ــی و آین ــل فعل ــرای نس ب
افــزود: مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد اگــر 

شــما بچــه هــای دوران دفــاع مقــدس ایــن 
ــه  ــه بچ ــد ک ــن کنی ــوری تبیی ــاع را ج دف
مدرســه ای و بچــه دانشــگاهی مثــل شــما 
برداشــت از جنــگ داشــته باشــد بــه وظیفــه 
خــود عمــل کــرده ایــد؛ ایشــان بحــث جهاد 
تبییــن را مطــرح کــرده انــد، یعنــی ارزشــی 
ــاع مقــدس داشــت  کــه جهــاد در دوران دف

بــا تبییــن برابــری مــی کنــد.
ــان اینکــه تمــام تــاش دشــمن  ــا بی وی ب
ــف  ــاع مقــدس را تحری ــه دف ــن اســت ک ای
کنــد، افــزود: امــروز جنــگ، جنــگ روایــت 
هاســت؛ در اغتشاشــات اخیــر در کــف میدان 
در واقعیــت چیــزی نیســت امــا آنچنــان آن 
را روایــت مــی کننــد انــگار کشــور و منطقــه 

از دســت رفتــه اســت.
در حالــی کــه ایــن اتفاقــات محصــول ســال 
ــی  ــات روان ــات و عملی ــاش و تبلیغ ــا ت ه

اســت کــه دشــمن انجــام داده اســت.
خــّرم ادامــه داد: واقعیــت هــا و حقایــق 
بایــد  را  مقــدس  دفــاع  دوران  و  جنــگ 
امــروز  کننــد؛  تبییــن  شــهدا  خانــواده 
ــه  ــه در جامع ــری ک ــل خط ــن عام بزرگتری
وجــود دارد شــبهه افکنــی و شــایعه ســازی 
ــاع  ــم در دوران دف ــد بگویی ــا بای ــت و م اس
مقــدس بــا مظلومیــت امــا بــا اقتــدار دفــاع 
کردیــم؛ بــا دســت خالــی امــا بــا اراده هــا و 

ــم. ــاع کردی ــی دف ــای اله ــزه ه انگی
وی بیــان کــرد: در دوران دفــاع مقــدس 
ــردم  ــط م ــگ توس ــات جن ــتیک امکان لجس
ــش را  ــم جوان ــردم ه ــت و م ــورت گرف ص
ــم  ــد و ه ــتیبانی کردن ــم پش ــتادند، ه فرس
ــن  ــب تبیی ــرت زین ــل حض ــهدا را مث راه ش

ــد. کردن
اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: مــا 
ــاق  ــان را اتف ــدس را آن چن ــاع مق ــد دف بای
افتــاده بــه نســل فعلــی و نســل هــای آینــده 
منتقــل کنیــم و نگذاریــم انقطــاع نســلی در 

ــد. ــاق بیفت ــه اتف جامع

سیاسی



آرمــان تبریز-معــاون اقتصــادی اســتانداری 
ــر  ــی اه ــنواره ورن ــرقی جش ــان ش آذربایج
را رویــدادی فرهنگــی و دیپلماتیــک در 
ــل آذربایجــان  ــر اصی ــی هن ــتای معرف راس

ــوان کــرد. عن
به گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز؛ روز 
جلســه   ۱۴۰۱ مهرمــاه   ۲۷ چهارشــنبه 
ورنــی  جشــنواره  برگــزاری  مقدماتــی 
معــاون  کامــی  محمــد  ریاســت  بــه 
ــا  هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار و  ب
ــتان،  ــی اس ــرکل میراث فرهنگ حضــور مدی
فرمانــدار، شــهردار و اعضــای شــورای 

ــد. ــزار ش ــر برگ ــهر اه ش
ــا تاکیــد  محمــد کامــی در ایــن جلســه ب
جشــنواره های  برگــزاری  اینکــه  بــه 
موجــب  بومــی  هنــری  و  فرهنگــی 
نشــاط اجتماعــی، وحــدت شــده و هویــت 
»جشــنواره  داد:  ادامــه  اســت،  بخــش 
ــور  ــم کش ــای مه ــه رویداده ــی ازجمل ورن

ــر آذربایجــان را در  ــت هن ــه اصال اســت ک
ــه  ــت عرض ــی و فرص ــی معرف ــطح مل س
ــرای هنردوســتان فراهــم  مســتقیم آن را ب

» . می کنــد
ــی  ــف شــغلی جنب ــان اینکــه تعری ــا بی او ب
ــرای روســتائیان و عشــایران در راســتای  ب
ــی  ــری الزام ــادی، ام ــه اقتص ــق چرخ رون
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: »ب ــت، ادام اس
ســاختار عمــده ارســباران را روســتائیان 
ــای  ــی از فعالیت ه ــکیل داده و ورنی باف تش
اصلــی بانــوان ایــن منطقــه اســت، لــذا بــا 
توســعه ایــن هنــر در میــان عمــده جمعیــت 
رونــق  اهــداف  تحقــق  منطقــه،  ایــن 

ــد.« ــد ش ــر خواه ــادی میس اقتص
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
ــه داد:  ــرقی ادام ــان ش ــتانداری آذربایج اس
»بــا توجــه بــه اینکــه ورنــی ازجملــه 
ــادرات  ــکان ص ــه ام ــت ک ــی اس هنرهای
ــاال اســت،  ــی گســترده آن بســیار ب چمدان

ــطح  ــی در س ــنواره ورن ــزاری جش ــذا برگ ل
ــتقیم  ــاط مس ــت ارتب ــد فرص ــی می توان مل
صادرکننــدگان بــا هنرمنــدان و حــذف 

را فراهــم کنــد.« واســطه ها 
ــت اقتصــادی اســتانداری  او گفــت: »معاون
آذربایجــان شــرقی در ایــن راســتا اقدامــات 
خــود را به صــورت جــدی بــا هــدف ایجــاد 
ــا  ــی ب ــک، هماهنگ ــای دیپلماتی موقعیت ه
اتــاق بازرگانــی تبریــز و ...در راســتای 
هرچــه بهتــر برگــزار شــدن ایــن جشــنواره 

اجــرا خواهــد کــرد.«
تــاش  »در  داشــت:  اظهــار  کامــی 
ــی اهــر را  ــا جشــنواره ورن ــود ت ــم ب خواهی
عــاوه بــر برگــزاری در ایــن شهرســتان و 
ــرای  ــاخت های الزم ب ــازی زیرس فراهم س
ــن  ــتان در ای ــری هنردوس ــور حداکث حض
ــداد  ــن روی ــزاری ای ــکان برگ جشــنواره، ام
را در تهــران نیــز طــی ســال جــاری 

ــم.« ــم کنی فراه
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معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی:

جشنواره ورنی اهر رویدادی فرهنگی و دیپلماتیک در 
راستای معرفی هنر اصیل آذربایجان

اقتصادی سیاسی
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تابعـه شـهرداری تبریز با اقدامـی جهادی در  
دارنـد. مشـارکت  مسیرگشـایی ها 

 ۲ بـر  عـاوه  اینـه  بیـان  بـا  تبریـز  شـهردار 
پـروژه بـزرگ مسیرگشـایی، چندیـن رشـته 
شـهر  سـطح  در  دیگـر  معابـر  بازگشـایی 
و  هـا  مسیرگشـایی  گفـت:  می شـود،  اجـرا 
پیشـرفت  از  چوخـورالر  بافـت  بازآفرینـی 
باالیـی برخـوردار هسـتند و طبـق  فیزیکـی 
بهره بـرداری می رسـند. بـه  قبلـی  زمانبنـدی 

مناطـق دهگانـه  یعقـوب هوشـیار  بـه گفتـه 
شـهرداری تبریـز مکلـف بـه اجـرا و اتمـام 
سـال  پایـان  تـا  مسیرگشـایی  پـروژه  یـک 
در حـال حاضـر چندیـن  و  هسـتند  جـاری 
خیابـان  همچـون  مسیرگشـایی  رشـته 
امامـزاده، شـهید بی مثل، علیپـور، صنعتگران  

اسـت. اجـرا  دسـت  در 

چندین رشـته مسیرگشـایی در نقاط مختلف 
شـهر در دسـت اجـرا اسـت کـه ۴۵ متـری 
کنـدروی  بانـد  و  انقـاب  خیابـان  امتـداد 
جنوبـی جـاده تهـران مهمتریـن آنهـا از نظـر 
اعتبـار، طـول پـروژه و تعـداد امـاک واقـع 

می شـوند. محسـوب  مسـیر  در 
بـه گـزارش خبرنگارمـا در تبریـز؛ شـهردار 
اظهـار  مطلـب  ایـن  اعـام  ضمـن  تبریـز 
امتـداد  متـری   ۴۵ مسیرگشـایی  کـرد: 
خیابـان انقـاب بـا ۳۳۰ ملـک مسـکونی و 
۵۰۰ میلیـارد تومـان اعتبـار و همچنیـن بانـد 
کنـدروی جنوبـی جـاده تهران بـا ۴ کیلومتر 
طـول و ۱۸ هـزار مترمربـع مسـاحت اماک 
واقـع در مسـیر، ۲ پـروژه مهـم مسیرگشـایی 

هسـتند. تبریـز  شـهرداری 
یعقـوب هوشـیار افـزود: پـروژه بانـد کندرو 
جنوبـی جـاده تهـران  بـه عنـوان پـروژه ای 
مهـم در شـرق تبریز  محسـوب می شـود که 

۸۰ درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد.
بانـد کنـدروی جنوبـی  وی تصریـح کـرد: 
جـاده تهـران بـه طـول ۴ کیلومتـر و عـرض 
۸ متـر در راسـتای سـاماندهی ورودی شـرق 
تبریـز طراحـی شـده و نقش مهمـی در تغییر 

مبلمـان شـهری خواهـد داشـت.
پـروژه   ایـن  تکمیـل  بـا  کـرد:  اضافـه  وی 
همچـون بانـد کنـدروی شـمالی مسـیر جاده 
حضـور  و  اقتصـادی  رونـق  شـاهد  تهـران 
قطب هـای بازرگانـی ،اقتصـادی، خدماتی و 
برندهـای تجـاری برتر کشـور خواهیـم بود.

مسیرگشـایی  کـرد:  تأکیـد  هوشـیار 

مناطـق  سـاماندهی  راهکارهـای  از  یکـی 
کم برخـوردار و همچنیـن کاهـش ترافیـک 
محسـوب می شـود  و بر همین اسـاس تمامی 
شـرکت های  و  سـازمان ها  دهگانـه،  مناطـق 

شهردار تبریز:
مسیرگشایی یکی از راهکارهای 
ساماندهی مناطق کم برخوردار و 

همچنین کاهش ترافیک محسوب 
می شود  و بر همین اساس تمامی 

مناطق دهگانه، سازمان ها و 
شرکت های تابعه شهرداری تبریز با 
اقدامی جهادی در  مسیرگشایی ها 

مشارکت دارند.

شهردار تبریز خبر داد: 

مسیرگشایی های متعدد چهره شهر را متحول می کند

شهری
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ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــارات  ــص اعتب ــدم تخصی ــاره ع ــامی درب اس
ــت:  ــز گف امســال مکانیزاســیون کشــاورزی نی
دربــاره اعتبــارات نظــام بانکــی، موضوعــی بــا 
ــل  ــه بدلی ــم ک ــه و بودجــه داری ســازمان برنام
ــی شــدن بخــش از تعهــدات  ضــرورت عملیات
مــردم محدودیتهــا در منابــع بودجــه ای کشــور 
را بدنبــال داشــته امــا تــاش می شــود بخشــی 
حــوزۀ  مکانیزاســیون  امســال  اعتبــارات  از 
ــاورزان  ــه کش ــال ب ــان س ــا پای ــاورزی ت کش

ــد. ــی یاب اختصــاص م

ــش  ــرای افزای ــه ارزی ب ــازی وزن تراکتورس
ــد ــی باش ــور م ــی کش ــارت خارج ــراز تج ت

وی قیمــت گــذاری دســتوری را بــه نفــع 
اقتصــاد کشــور ندانســت و اظهــار داشــت: 
ــه در  ــی ک ــدی و صادرات ــای تولی ــا قابلیته ب
تراکتورســازی وجــود دارد مــی تــوان بــا هدایت 
ــه بازارهــای  ــن مجموعــه ب ــدات ای ــازاد تولی م
صادراتــی از وزنــه ارزی ایــن مجموعــه بــرای 
ــراز تجــارت خارجــی کشــور بهــره  افزایــش ت

ــد شــد. من
رئیــس کمســیون اقتصــادی کشــور در پاســخ 
بــه خبرنــگار مــا در مــورد تعرفــه عمــا صفــر 
ــت:  ــوان داش ــور عن ــه کش ــور ب واردات تراکت
مطمئنــا حمایــت از تولیــد داخلــی اولویــت نظام 
مــی باشــد و اگــر در بحــث تعرفــه، کشــور در 
ــع ارزی  ــاد مناب ــاظ ایج ــادی از لح ــرایط ع ش
ــها  ــت سفارش ــرای ثب ــص ب ــکان تخصی و ام
ــت از  ــرای حمای ــا ب باشــد در آن مقطــع طبیعت
ــب  ــه واردات متناس ــا تعرف ــی حتم ــد داخل تولی
ــا شــرایط تولیــد ومیــزان نیــاز کشــور تغییــر  ب
خواهــد یافــت چــرا کــه حمایــت از تولیــد یــک 

امــر واجــب مــی باشــد.

اقتصادی

رئیــس کمســیون اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره 
بــه قیمت گــذاری دســتوری و تامیــن نقدینگی 
بــرای کشــاورزان جهــت خریــد تراکتــور را بــه 
عنــوان چالشــهای اصلــی بخــش تولیــد ایــن 
ــت:  ــاورزی گف ــت کش ــی صنع ــیله اساس وس
ــازی  ــدی تراکتورس ــوالت تولی ــه محص عرض
ــی  ــن چالشــها م ــوده ای ــه مفق ــورس حلق در ب

باشــد.
ــد  ــیه بازدی ــی در حاش ــا پورابراهیم محمدرض
تراکتورســازی  از  ایــن کمســیون  اعضــای 
ــرکت  ــم ش ــه عظی ــد از مجموع ــت: بازدی گف
تراکتورســازی ایــران بیانگــر اتفاقــات بســیاری 
مثبــت در عرصــه تولیــد وایجــاد ظرفیــت برای 
ــه  ــه هم ــرا ک ــد چ ــی باش صــادرات کشــور م
ــن دانــش  محدودیــت هــا و تحریمهــا در تامی
ــرای افزایــش ظرفیــت تولیــد  فنــی قطعــات ب
در بخــش تراکتــور و حــوزه کشــاورزی باعــث 
ــتفاده از  ــی و اس ــای درون ــه ظرفیته ــکاء ب ات
تــوان داخلــی و رســیدن بــه خودکفایــی بــاالی 
ــور و  ــد تراکت ــی و تولی ــدی در طراح ۹۰ درص

ــت. ــده اس ــات آن ش قطع
ــاز  ــد نی ــش از۹۵درص ــن بی ــزود: تامی وی اف
ــاالی  ــت ب ــور، کیفی ــواع تراکت ــه ان ــور ب کش
از   ... و  محصــوالت، ظرفیتهــای صادراتــی 
مزیتهــای تراکتورســازی ایــران مــی باشــد کــه 
ــای  ــرکت ه ــای ش ــه پ ــه را پاب ــن مجموع ای
آســیایی وحتــی کشــورهای اروپایــی قــرار 
داده بطــوری کــه حضــور در بازارهــای بیــش 
از ۱۵ کشــور دنیــا را در ایــن وانفســای تحریــم 

ــت. ــرده اس ــه ک تجرب
ــتوری  ــذاری دس ــت گ ــه قیم ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــاورزان جه ــرای کش ــی ب ــن نقدینگ و تامی
خریــد تراکتــور را بــه عنــوان چالشــهای 
ــی  ــیله اساس ــن وس ــد ای ــش تولی ــی بخ اصل

صنعــت کشــاورزی اضافــه کــرد: عرضــه 
محصــوالت تولیــدی تراکتورســازی در بــورس 
ــن چالشــها مــی باشــد کــه  ــوده ای ــه مفق حلق
ــه  ــت عادالن ــدن آن اوال قیم ــی ش ــا عملیات ب
ــود،  ــی ش ــف م ــور تعری ــرای تراکت ــفاف ب وش
هــم افزایــش ظرفیــت تولید بــه واســطه قیمت 
ــش  ــم کاه ــی یابد،ه ــق م ــه ای تحق عادالن
ــود و  ــم ب ــازار آزاد شــاهد خواهی قیمــت را در ب
مهمتــر از همــه شــفافیت اطاعــات متقاضیــان 
اتفــاق مــی افتــد چــرا کــه هــم اکنــون بخــش 
زیــادی از تقاضــای تراکتــور بدلیــل مابالتفــاوت 
قیمــت تولیــد و بــازار و کاالی ســرمایه شــدن 
ــه مــزارع و کشــاورزی ختــم نمــی شــود  آن ب
کــه اگــر بتوانیــم بــا عرضــه در بــورس حــذف 
تقاضــای کاذب را ممکــن بســازیم تحولــی 
شــگرف دراقتصــاد کشــور اتفــاق خواهــد افتــاد.

بــه  پورابراهیمــی در عیــن حــال کمــک 
بــازار  کشــاورزان بدلیــل ویژگــی کــه در 
ــا امــکان تامیــن منابــع  ســرمایه وجــود داره، ب
از طریــق طراحــی ابزارهــای مالــی کــه اتفــاق 
ــن  ــی تری ــن و اساس ــاد را مهمتری ــد افت خواه
مزیــت عرضــه تراکتــور در بــورس اعــام کرد.

تــاش مــی شــود بخشــی از اعتبــارات امســال 
ــه  ــان ســال ب ــا پای مکانیزاســیون کشــاورزی ت

کشــاورزان اختصــاص مــی یابــد

رئیس کمسیون اقتصادی مجلس:

تراکتور در بورس عرضه می شود مردم است
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معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ــب  ــی از قط ــا یک ــتان م ــبختانه اس ــت: خوش گف
هــای بــزرگ تولیــد مــواد غذایــی در حیطــه هــای 
ــاورزی،  ــوالت کش ــات، محص ــی ج ــواع صیف ان
ــد و  ــی باش ــره کشــور م ــی و غی محصــوالت لبن
از ایــن رو بــا چالــش هــای کمبــود مــواد غذایــی 

ــم. ــوده ای ــرو نب روب
بــه گــزارش خبرنــگار مــا از تبریــز, دکتــر مســلم 
نجفــی در نشســت خبــری روز جهانــی غــذا ضمن 
ــه نفــش مهــم غــدا در ســامتی مــردم  ــد ب تاکی
ــر  ــالم زی ــن و س ــذای ایم ــد: غ ــان ش ــر نش خاط
بنــای ســامتی اســت و دولــت هــا و حکومــت ها 
متعهــد هســتند کــه غــذای ســالم و کافــی را برای 

افــراد جامعــه خــود تامیــن نماینــد.
وی بــا اشــاره بــه شــعار ســال روز جهانــی غــذا و 
۱۱ اکتبــر برابــر بــا ۲۴ مهرمــاه ۱۴۰۱ بــا عنــوان 
توســعه پایــدار جهانــی بــرای دسترســی همگانــی 
بــه غــذای مغــذی و کافــی افــزود: غــذای ایمــن 
و ســالم زیــر بنــای ســامتی اســت و یکــی از دو 
ــه انســان  ــد ب ــی اســت کــه از ســوی خداون نعمت

عطــا شــده اســت .
دکتــر نجفــی ادامــه داد: بــا توجــه بــه بخــش های 

اقلیمــی و خشکســالی و یــا جنــگ هایــی کــه در 
ــی در  ــواد غذای ــن م ــف اســت تامی مناطــق مختل
دنیــا حتــی در کشــور هــای پیشــرفته همچنــان بــا 

چالــش هایــی مواجــه هســت.
 معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ــرای انســان از اهمیــت  ادامــه داد: غــذای ســالم ب
ــدود ۲۰۰  ــت در ح ــوردار اس ــاده ای برخ ــوق الع ف
ــار  ــتفراغ ، فش ــهال، اس ــم از اس ــاری اع ــوع بیم ن
ــه  ــاروری و ســرطان ب ــا ناب ــاال ، دیابــت ت خــون ب
ــا  ــالم در دنی ــذای س ــتفاده از غ ــدم اس ــت ع عل
ــرآورد ســازمان  ــه وجــود آمــده اســت و طبــق ب ب
ــت  ــه عل ــر ب ــون نف ــاالنه ۶۰۰ میلی ــت س بهداش
ــدود ۴۳۰  ــوند  وح ــی ش ــار م ــالم بیم ــذای ناس غ

ــد. هــزار نفــر ســاالنه فــوت مــی کنن
ــداف  ــی از اه ــه یک ــان اینک ــا بی ــی ب ــر نجف دکت
معاونــت غــذا ودارو در نظــارت بــر تولیــدات مــواد 
غذایــی تولیــد بهتــر، تغذیــه بهتــر، محیــط بهتــر و 
در نتیجــه زندگــی بهتــر مــی باشــد افــزود: حــدود 
ــتان  ــی در اس ــواد غذای ــد م ــه تولی ۱۰۰۰ کارخان
ــاه  ــی ۶ م ــر در ط ــال حاض ــه در ح ــود دارد ک وج
اخیــر محصــوالت ایــن کارخانــه هــا به ۴۴ کشــور 

دنیــا صــادر شــده اســت.

وی گفــت: بایــد در مصــرف و انتخــاب مــواد 
ــای  ــراغ راهنم ــت چ ــه اهمی ــب ب ــی مناس غذای
تغذیــه ای کــه بــر روی برچســبهای مــواد غذایــی 
کــه از ســال ۱۳۹۴ تعبیــه شــده اســت دقــت کنیم.

 دکتــر نجفــی افــزود: در خصــوص همــکاری 
در پیشــگیری و مبــارزه بــا قاچــاق کاالهــای 
ــوان  ــه عن ــذا ودارو ب ــت غ ــور معاون ســامت مح
عضــو کمیســیون پیشــگیری و مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال اســتان و دبیــر کارگــروه تخصصــی کاالهــای 
ســامت محــور بــر ســامتی مــواد غذایــی نظارت 
ــد  ــون ۷۰ واح ــا کن ــه ت ــه طوریک ــد ب ــی کن م
تولیــدی متخلــف بــه مراجــع قانونــی معرفی شــده 
و محصــوالت ۳۰ واحــد تولیــدی معــدوم ســازی 

شــدند.
معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــراغ  ــای چ ــب ه ــه برچس ــم ب ــاره ه ــز اش تبری
راهنمــای تغذیــه ای در مــواد غذایــی کــرد و افــزود: 
ــن  ــان درج ای ــاش کارشناس ــا ت ــبختانه ب خوش
ــد و  ــی گردی ــال ۱۳۹۴ اجرای ــا از س ــراغ راهنم چ
عمدتــاً بــر روی محصــوالت غذایــی درج می شــود 
کــه بــا رصــد کــردن بــر روی ایــن چــراغ راهنمــا؛  
ــد،   ــزان قن ــی، نمــک و اســیدهای چــرب  می چرب
و... مــورد ارزیابــی افــراد قــرار مــی گیــرد تــا فــرد 
مصــرف کننــده بــه تناســب شــرایط جســمی خود 

ــد. ــی اســتفاده نمای ــواد غذای از م

دکترنجفــی در ادامــه درپاســخ بــه ســوال خبرنــگار 
خبرگــزاری آریــا درمــورد نحــوه نظــارت بــه غنــی 
ســازی آرد مصرفــی در نانوایــی هــا گفــت: غنــی 
ســازی آرد بــا آهــن و اســید فولیــک در نــان لواش، 
»»ســنگک غیــر آزادپــز«« و تافتــون ۱۰۰ درصــد 
ــر ایــن هســت در  اعمــال مــی گــردد و تــاش ب
صــورت تامیــن آرد الزم؛ نانوایــی هــای آزاد پــز نیز 

از ایــن مهــم بهــره منــد شــوند.

آذربایجان شرقی یکی از قطب های بزرگآذربایجان شرقی یکی از قطب های بزرگ
 تولید مواد غذایی است تولید مواد غذایی است

دکتر نجفی با بیان اینکه یکی از اهداف 
معاونت غذا ودارو در نظارت بر تولیدات مواد 
غذایی تولید بهتر، تغذیه بهتر، محیط بهتر و 
در نتیجه زندگی بهتر می باشد افزود: حدود 
1000 کارخانه تولید مواد غذایی در استان 
وجود دارد که در حال حاضر در طی ۶ ماه 

اخیر محصوالت این کارخانه ها به 44 کشور 
دنیا صادر شده است.
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نخســتین بخــش طــب تســکینی و درد 
بیمارســتان امــام رضــا )ع( تبریــز بــا حضــور 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، 
مدیــران  و  تبریــز  شهرســتان  فرمانــدار 

ــت. ــرار گرف ــاح ق ــورد افتت ــگاه م دانش
بــه گــزارش مهــر تبریــز، دکتــر بهمــن نقــی 
ــا بیــان  پــور در آییــن افتتــاح ایــن مرکــز، ب
ــی  ــذار علم ــان گ ــه بنی ــاتیدی ک ــه اس اینک
ــر  ــل تقدی ــدند قاب ــته ش ــن رش ــی ای و عمل
هســتند گفــت: برخــود الزم مــی دانــم 
ــه  ــزی ک ــکان عزی ــتاران و پیراپزش از پرس
همیشــه در خــط مقــدم مبــارزه بــا بیمــاری 
ــده مــی شــوند  ــر دی ــی کمت هــا هســتند ول

ــم. تشــکر کن
وی افــزود: راه انــدازی اولیــن بخــش درد و 
طــب تســکینی در بیمارســتان امــام رضــا)ع( 
تبریــز و مشــارکت خیریــن ســامت در 
ــتی  ــای بهداش ــروژه ه ــاندن پ ــر رس ــه ثم ب
ــوم  ــگاه عل ــار دانش ــب افتخ ــی موج درمان
پزشــکی تبریــز اســت و خیریــن بزرگــوار بــا 
مشــارکت در امــور ســامت در مســیری قدم 

برمــی دارنــد کــه ثــواب آن دو چنــدان اســت 
خصوصــا در ایــن پــروژه کــه اســاس کار آن 

ــردم اســت. ــای م ــتن از آالم و درده کاس
ــم  ــه گ ــرد: حلق ــوان ک ــور عن ــی پ ــر نق دکت
ــت  ــگیری اس ــور پیش ــامت کش ــده س ش
ــگران در  ــی پژوهش ــد حام ــا بای ــه م و هم
ــه  ــه بطــن جامع ــم از دانشــگاه ب ــال عل انتق

ــیم. باش
فرماندارشهرســتان   ، آذر  جعفــری  کتــر 
تبریــز- نیــز در ایــن آییــن خدمــات کارکنان 
ــمالغرب  ــرال ش ــتان جن ــن بیمارس بزرگتری
ــه  ــی ارای ــردم را مصــداق عین ــه م کشــور ب
خدمــات مســتمر، بــی وفقــه و شــبانه روزی 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــد عن ــردم دردمن ــه م ب
زحمــات کادر درمــان ارزشــمند و قابــل 

ــت. ــر اس تقدی
ــز  ــس مرک ــدزاده -رئی ــی محم ــر مجتب دکت
ــام رضــا  ــی ام ــی و تحقیقات آموزشــی، درمان
)ع( تبریــز- در ابتــدای ایــن مراســم ضمــن 
خیــر مقــدم گویــی از زحمــات حــاج بهلــول 
غفــاری خیــر ســامت، اســاتید و کارکنانــی 

ــرداری از  کــه در ســاخت، تجهیــز و بهــره ب
بخــش درد و طــب تســکینی تــاش کردنــد 
ــی از  ــف اجمال ــا توصی ــرد. وی ب ــکر ک تش
ــی در  ــروژه هــای عمران ــت پ ــن وضعی آخری
ــی و  ــی؛ درمان ــز آموزش ــرای مرک ــال اج ح
تحقیقاتــی امــام رضــا )ع( اظهــار امیــدواری 
ــی  ــش گام ــن بخ ــاح ای ــا افتت ــه ب ــرد ک ک
بنیــادی در راســتای ارتقــای خدمــات در ایــن 

حــوزه برداشــته شــود.
ــان  ــاون درم ــدی، مع ــا محم ــر داود آق دکت
ــت: از  ــز گف ــا)ع(- نی ــام رض ــتان ام بیمارس
ســال ۲۰۰۶ میــادی در تبریز در بیمارســتان 
ــی  ــته تخصص ــن رش ــا )ع( در ای ــام رض ام
فعالیــت هــای درمانــی درد و طــب تســکینی 
شــروع شــده و بیمــار پذیــرش کردیــم و تــا 
جایــی کــه بنــده مــی دانــم ایــن بخــش بــه 
عنــوان اولیــن بخــش تخصصــی در حیطــه 
درد و طــب تســکینی در کشوراســت کــه بــه 

بهــره بــرداری مــی رســد.

ــش درد  ــاح بخ ــم افتت ــت؛ مراس ــی اس گفتن
ــت  ــنبه، بیس ــج ش ــکینی روز پن ــب تس و ط
و یکــم مهرمــاه ۱۴۰۱بــا حضــور دکتــر نقــی 
پور-رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز-، 
علــی جعفــری آذر -فرمانــدار شهرســتان 
تبریــز-، دکتــر مجتبــی محمــدزاده -رئیــس 
بیمارســتان امــام رضــا )ع( تبریــز- و جمعــی 
ــران  ــان، مدی ــگاهی، معاون ــاتید دانش از اس
و کارکنــان مرکــز آموزشــی، درمانــی و 
ــالن  ــز در س ــا )ع( تبری ــام رض ــی ام تحقیقات
کنفرانــس دپارتمــان طــب اورژانــس ایــن مرکــز 

ــزار شــد. برگ

اجتماعی

با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ 

بخش طب تسکینی و درد بیمارستان
 امام رضا )ع( تبریز افتتاح شد

راه اندازی اولین بخش درد و طب 
تسکینی در بیمارستان امام رضا)ع( 

تبریز و مشارکت خیرین سالمت 
در به ثمر رساندن پروژه های 

بهداشتی درمانی موجب افتخار 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز است
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ــت  ــن وضعی ــت: آخری ــز گف ــهردار تبری ش
همــه پروژه هــای نیمه تمــام شــهری از 
ســال های گذشــته احصــا شــده و طــی 
ــامی  ــورای اس ــای ش ــا اعض ــی ب هماهنگ
و  آذربایجان شــرقی  اســتاندار  شــهر، 
تبریــز در مجلــس شــورای  نماینــدگان 
ــزو  ــا ج ــن پروژه ه ــازی ای ــامی فعال س اس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه کاری ق برنام
تبریــز،  در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــای  ــد از پروژه ه ــیار در بازدی ــوب هوش یعق
ــراه  ــه هم ــه ۵ ب ــهرداری منطق ــی ش عمران
ــی،  ــا میرتاج الدین ــام محمدرض حجت االس
ــز در مجلــس شــورای  ــده مــردم تبری نماین
اســامی اظهــار کــرد: بزرگتریــن دســتاورد 
پروژه هــای  تکلیــف  تعییــن  و  احصــا 
ــهری،  ــعه ش ــر توس ــاوه ب ــام ع ــه تم نیم
ــا  ــم ب ــاش داری ــت و ت ــتغال زایی اس اش
راکــد  عمرانــی  طرح هــای  فعال ســازی 

ــزان  ــن می ــا کمتری ــهرهایی ب ــزو کانش ج
ــیم. ــکاری باش بی

وی افــزود: همدلــی و همراهــی نماینــدگان 
اعضــای  و  اســتانی  مدیــران  مجلــس، 
شــورای اســامی شــهر تبریــز موجــب 
پروژه هــای  عمرانــی  عملیــات  تســریع 

نیمه تمــام شــهری شــده اســت.
شــهردار تبریــز تصریــح کــرد: نتیجــه 
همراهــی نماینــدگان تبریــز در مجلــس 
ــهری،  ــت ش ــا مدیری ــامی ب ــورای اس ش
اخــذ اوراق مشــارکت در حــوزه حمــل و 
نقــل عمومــی شــهر همچــون متــرو و 

اتوبــوس اســت.
بــه  وی اضافــه کــرد: تولیــد آســفالت 
نســبت ســال قبــل پنــج برابــر بیشــتر شــده 
ــد  ــه تولی ــن کارخان ــم دومی ــاش داری و ت
آســفالت را در غــرب تبریــز راه انــدازی 

ــم. کنی

بــا همــت  هوشــیار خاطرنشــان کــرد: 
تنهــا  تبریــز،  شــهرداری  همــکاران 
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــتیم ک ــهری هس کانش
ســال گذشــته شــاهد رشــد ۱۰۰ درصــدی 

صــدور پروانــه ســاختمانی هســتیم.

بزرگترین دستاورد احصا و تعیین 
تکلیف پروژه های نیمه تمام عالوه بر 
توسعه شهری، اشتغال زایی است و 
تالش داریم با فعال سازی طرح های 
عمرانی راکد جزو کالنشهرهایی با 

کمترین میزان بیکاری باشیم.

شهردار تبریز خبر داد: شهردار تبریز خبر داد: 

وژه نیمه تمام شهری در سال جاری وژه نیمه تمام شهری در سال جاری پر تعیین تکلیف تعیین تکلیف ۷۷۷۷ پر

شهری
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شهرستان جلفارتبه اول استان آذربایجان شرقی در زمینه شهرستان جلفارتبه اول استان آذربایجان شرقی در زمینه 
کشت و تولید انار و انجیرکشت و تولید انار و انجیر

رئیس سازمان جهاد کشاورزي آذربایجان شرقي در جشنواره انجیر و انار در جلفا:

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزي آذربایجــان 
ــا ۴۵8  ــا ب ــتان جلف ــت: شهرس ــرقي گف ش
ــات  ــار باغ ــار و ۱۰۶ هکت ــات ان ــار باغ هکت
انجیــر رتبــه اول اســتان از نظــر ســطح 
ــد را در آذربایجــان شــرقي  زیرکشــت و تولی

دارد.
ــر  ــار و انجی ــنواره ان ــی در جش ــر فتح  اکب
ــت  ــای برداش ــنواره ه ــت: جش ــا گف در جلف
ــول  ــاندن محص ــدف شناس ــا ه ــول ب محص
ــی  ــزار م ــه برگ ــر منطق ــر در ه ــورد نظ م
شــود و ســنت نیکویــی اســت کــه از دیربــاز 
در بیــن کشــاورزان مــا رایــج بــوده اســت و 
ــی از نعمــت هــای الهــی  ــه نشــانه قدردان ب

ــود. ــی ش ــزار م برگ
ــداد مبارکــی  وی افــزود: ایــن جشــنواره روی
ــر و  ــا انجی ــد ت ــی کن ــک م ــه کم ــت ک اس
انــار جلفــا در اســتان و کشــور شــناخته شــده 
ــی مســتعد  ــوان محل ــه عن ــه ب ــن منطق و ای
بــرای محصــوالت نیمــه گرمســیری معرفــی 

شــود.
فتحــی برگــزاری جشــنواره هــای کشــاورزی 
ــرای شناســایی دیگــر  را فرصتــی مناســب ب
ــت و  ــا دانس ــتان ه ــای شهرس ــت ه ظرفی
ــد  ــی توان ــا م ــنواره ه ــن جش ــه داد: ای ادام
ظرفیــت هــای اقتصــادی، گردشــگری و 
ســایر ظرفیــت هــای شهرســتان هــا را نیــز 

ــد. ــی کن ــردم معرف ــه م ب
وی در خصــوص ســطح زیرکشــت انــار 
ــر  ــطح زی ــت: س ــرقی گف ــان ش در آذربایج
ــی  ــار م ــتان ۶8۵ هکت ــار در اس ــت ان کش
باشــد کــه ۶۳۰ هکتــار از ایــن باغــات بــارور 

ــت. ــارور اس ــر ب ــز غی ــار نی و ۵۵ هکت
فتحــی بــا بیــان اینکــه باغــات انــار اســتان 
ــا،  ــاً در ســطح  شهرســتان هــای، جلف عمدت
خداآفریــن، میانــه، هورانــد، ورزقــان و مرنــد 
ــات  ــطح باغ ــه داد: س ــت ادام ــده اس پراکن

ــت  ــار اس ــا ۴۵8 هکت ــتان جلف ــار شهرس ان
ــات و  ــطح باغ ــد از س ــه ۷۰درص ــب ب و قری
8۲درصــد از محصــول انــار تولیــدی اســتان 
مربــوط بــه ایــن شهرســتان مــی باشــد کــه 
ــتان را در  ــه اول در اس ــتان رتب ــن شهرس ای
تولیــد انــار بــه خــود اختصــاص داده اســت،  
شهرســتان خداآفریــن بــا ۱۹۴ هکتــار و 
ــت  ــر کش ــطح زی ــار س ــا ۲۵ هکت ــه ب میان

ــی باشــند. ــدی م ــه هــای بع ــز رتب حائ
وی عمــده عمــده ارقــام انــار اســتان را ارقــام 
بومــی، ســاوه، تــرش، خونیــن ، ملــس و آق 
ــول  ــزان محص ــزود: می ــت و اف ــاور دانس ش
ــن  ــزار ت ــتان ۶ ه ــاالنه اس ــدی س ــار تولی ان
ــازه خــوری  ــه صــورت ت ــه ب ــی باشــد  ک م
ــرف  ــار مص ــانتره و رب ان ــه کنس ــا تهی و ی

مــی شــود.
فتحــی بــا بیــان اینکــه ســطح زیــر کشــت 
ــد  ــی باش ــار م ــتان ۱۳۵ هکت ــر در اس انجی
ــارور و  ــات ب ــن باغ ــار از ای ــه ۱۳۰ هکت ک
ــارور اســت ادامــه داد:  ــر ب ــز غی ــار نی ۵ هکت
باغــات انجیــر اســتان عمدتــاً در ســطح  
شهرســتانهای جلفــا، خداآفریــن، میانــه، 
ــد پراکنــده اســت کــه ســطح  ــد و مرن هوران
باغــات انجیــر شهرســتان جلفــا ۱۰۶ هکتــار 

اســت و قریــب بــه 8۰درصــد از ســطح 
باغــات و 8۵ درصــد از محصــول انجیــر 
تولیــدی اســتان مربــوط بــه ایــن شهرســتان 
مــی باشــد کــه در خصــوص ایــن محصــول 
نیــز، جلفــا رتبــه اول را در اختیــار دارد و 
شهرســتانهای خداآفریــن و میانــه بــا 8 
هکتــار ســطح زیــر کشــت، حائــز رتبــه های 

ــند. ــی باش ــدی م بع
ــتان را بنفشــه،  ــر اس ــام انجی ــده ارق وی عم
ــیاه  ــه( ، س ــی دان ــفید ب ــه ) س ــی دان آق ب
و ســفید اعــام نمــود و گفــت: میــزان 
ــتان  ــر اس ــاالنه انجی ــدی س ــول تولی محص
۱۱۰۰ تــن مــی باشــد کــه محصــول انجیــر 
بــه صــورت خشــک، تــازه خــوری ، شــربت 
انجیــر،  مربــا، مارمــاالد ، کمپــوت و پــوره ، 

ــد. ــی باش ــل مصــرف م قاب
وی در پایــان ســخنان خــود گفــت: برگزاری 
ایــن جشــنواره فرصــت خوبــی را بــرای 
ــوزه  ــاورزان در ح ــکات کش ــایی مش شناس
ــع  ــی، توزی ــع تبدیل ــل صنای ــف از قبی مختل
ــا  ــه ب ــت ک ــت اس ــازی قیم ــادل س و متع
همــکاری شــرکت تعاونــی روســتایی اجــازه 
نخواهیــم داد افزایــش محصــول باعــث 

ــود. ــاورزان ش ــدن کش ــرر ش متض

کشاورزی
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 KM4Dکسب تندیس بلورین جایزه بین المللی مدیریت دانشی
توسط شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

کســب تندیــس بلوریــن جایــزه بیــن المللــی 
ــرکت  ــط ش ــی KM4D توس ــت دانش مدیری

ــتان آذربایجــان شــرقی آب و فاضــاب اس
بیــن  جایــزه  بلوریــن  تندیــس  کســب 
ــط  ــی KM4D توس ــت دانش ــی مدیری الملل
ــان  ــتان آذربایج ــاب اس ــرکت آب و فاض ش
بیــن  کنفرانــس  شــرقیمهرتبریز-پنجمین 
بــا   KM4D دانشــی  مدیریــت  المللــی 
رویکــرد حاکمیــت نــوآوری بــا حضــور وزیــر 
آمــوزش و پــرورش و جمعــی از اســاتید و 
خبــرگان ایــن حــوزه در محــل دانشــگاه 

ــد. ــزار ش ــم برگ خات
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز؛ پنجمیــن 
ــی  ــت دانش ــی مدیری ــن الملل ــس بی کنفران
KM4D بــا رویکــرد حاکمیــت نــوآوری 
بــا حضــور وزیــر آمــوزش و پــرورش و 
جمعــی از اســاتید و خبــرگان ایــن حــوزه  در 
ــن  ــد.در ای ــزار ش ــم برگ محــل دانشــگاه خات
ــا  ــاط ب ــف در ارتب ــث مختل ــس مباح کنفران

ــش توســط ســخنرانان  ــت دان موضــوع مدیری
ــد. ــه ش ــی ارائ ــی و خارج داخل

آخریــن بخــش ایــن رویــداد مربــوط بــه 
ــی شــرکت ها  ــز حاصــل از ارزیاب اهــدای جوای
ــزه  ــن دوره از جای ــر در ای ــازمانهای حاض و س
ــت  ــود کــه در راســتای توجــه جــدی مدیری ب
ــان  ــتان آذربایج ــاب اس ــرکت آب و فاض ش
ــورت  ــی ص ــوزه و ارزیاب ــن ح ــه ای ــرقی ب ش
گرفتــه از طــرف انجمــن مدیریــت ایــران 
ــان  ــتان آذربایج ــاب اس ــرکت آب و فاض ش
ــن  ــس بلوری ــب تندی ــه کس ــق ب ــرقی موف ش
ایــن  در  خــود  ســال حضــور  دومیــن  در 

ــح اســت شــرکت  ــه توضی ــزه شــد.الزم ب جای
آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی 
تنهــا شــرکت از مجموعــه صنعــت آب و 
ــزه  ــن جای ــه در ای ــت ک ــور اس ــاب کش فاض
ــاء  ــطح ارتق ــک س ــا ی ــته و ب ــارکت داش مش
ــت  ــه دریاف ــق ب ــل موف ــه دوره قب ــبت ب نس
ــش  ــت دان ــد.مدل مدیری ــن ش ــس بلوری تندی
KM4D باهمــکاری انجمــن مدیریــت ایــران 
اتریــش در ۶  و انجمــن مدیریــت دانــش 
محــور: رهبــری و فرهنــگ ســازمانی ، چرخــه 
دانــش ، ســرمایه دانشــی، فرایندهــا ، توســعه 
پایــدار و یادگیــری و نــوآوری توســط انجمــن 
مدیریــت ایــران طراحــی شــده و شــامل ۱۰۰۰ 
ــت  ــدف از آن هدای ــد. و ه ــی باش ــاز م امتی
ــور  ــه ط ــه ب ــازمان ها در مســیری اســت ک س
ــا  ــات، نوآوری ه ــد از تجربی ــدار و نظام من پای
ــر  ــه طــور موث و ســرمایه های فکــری خــود ب
اســتفاده نمــوده و در نهایــت خلــق ارزش 
مبتنــی بــر دانــش بــرای ســازمان مــی باشــد.

چهار هزار اثر تاریخی و فرهنگی در 
استان وجود دارد که 2 هزار اثر آن در 

قالب میراث در فهرست آثار ملی کشور 
به ثبت رسیده است.«
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اظهارکــرد: در گذشــته آمــوزش رانندگــی 
ــورت  ــه ص ــا ب ــود و گواهینامه ه ــاری نب اجب
ــی اکنــون مراحــل  دســتی صــادر می شــد ول
صــدور گواهینامــه الکترونیکــی اســت و افــراد 
پرونــده الکترونیکــی داشــته و رفتــار آنهــا در 
آن پرونــده ثبــت می شــود و گواهینامه هــا 

ــوند. ــادر می ش ــمند ص ــورت هوش ــه ص ب
وی ادامــه داد: در حــوزه خدمــات صــدور 
امســال  اول  ماهــه  در شــش  گواهینامــه 
هفــت میلیــون و ۵8۹ هــزار و ۵۵ فقــره 
خدمــت توســط پلیــس راهنمایــی و رانندگــی 

ــت. ــده اس ــه ش ــردم ارائ ــه م ب
رادیویــی  برنامــه  یــک  در  کــه  زارع 
صحبــت می کــرد، بــا اشــاره بــه اینکــه 
و  راهنمایــی  پلیــس  در  خدمات رســانی 
رانندگــی تعطیــل بــردار نیســت گفــت: پلیس 
ــه صــورت شــبانه روزی  راهنمایی ورانندگــی ب
ــه می دهــد. در ســال  ــه مــردم خدمــات ارائ ب
ــت  ــزار خدم ــون و ۶۴۵ ه ــته ۶۱ میلی گذش
توســط پلیــس راهنمایی ورانندگــی بــه مــردم 
ــه نخســت  ــده اســت.در شــش ماه ــه ش ارائ
امســال نیــز ۳۹ میلیــون خدمــت توســط 
ــت. ــه شده اس ــی ارائ ــس راهنمایی ورانندگ پلی

آموزش و آزمون گواهینامه رانندگی تغییر می کند

خدمــات  و  مهندســی  و  فنــی   معــاون 
از  فراجــا  راهــور  پلیــس  ترافیکــی 
پلیــس  خدمــات  الکترونیکی شــدن 
ــوزش،  ــوزه آم ــی در ح ــی و رانندگ راهنمای
آزمــون و صــدور انــواع گواهینامــه رانندگــی 

خبــرداد.
ــن  ــاره آخری ــی زارع درب ســرهنگ محمدعل
ــی  ــوزش رانندگ ــای آم ــت کاس ه وضعی
انجــام  برنامه ریزی هــای  طبــق  گفــت: 
شــده و در راســتای هوشمندســازی خدمــات 
پلیــس راهنمایــی و رانندگــی تمــام فرآینــد 
آمــوزش رانندگــی و برگــزاری آزمــون 
ــام  ــی انج ــورت الکترونیک ــه ص ــوری ب تئ

ــد شــد. خواه
وی بــا اشــاره بــه دوران شــیوع کرونــا 
آموزش هــای  کرونــا  دوران  در  افــزود: 
غیرحضــوری  صــورت  بــه  رانندگــی 
ــن  ــز ای ــده نی ــه در آین ــد ک ــزار می ش برگ
ــون  ــتثنای آزم ــه اس ــل و ب ــا تکمی آزمون ه
عملــی رانندگــی، بقیــه مراحــل بــه صــورت 

ــد. ــد ش ــام خواه ــی انج الکترونیک
زارع بــا اشــاره بــه تحوالتــی کــه در حــوزه 
شده اســت  انجــام  گواهینامــه  صــدور 

 طبق برنامه ریزی های انجام شده و در 
راستای هوشمندسازی خدمات پلیس 

راهنمایی و رانندگی تمام فرآیند آموزش 
رانندگی و برگزاری آزمون تئوری به 
صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

.............................................

در گذشته آموزش رانندگی اجباری 
نبود و گواهینامه ها به صورت دستی 

صادر می شد ولی اکنون مراحل صدور 
گواهینامه الکترونیکی است و افراد 

پرونده الکترونیکی داشته و رفتار آنها در 
آن پرونده ثبت می شود و گواهینامه ها به 

صورت هوشمند صادر می شوند.

اجتماعی
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ــز از  ــاری شــهردار تبری ــاون شهرســازی و معم مع
تدویــن و ارائــه ۱۲ بســته حمایتــی ویــژه ســرمایه 
ــاری توســط  ــذاری در حــوزه شهرســازی و معم گ
ــای  ــت ه ــی فرص ــش مل ــت در همای ــن معاون ای
ســرمایه گــذاری اســتان آذربایجــان شــرقی خبــر 

داد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز؛ محمــد عزتــی 
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: معاونــت شهرســازی 
و معمــاری شــهرداری تبریــز بــا شــعار »در مســیر 
ــذاری«  ــون ســرمایه گ ــز کان ــاده ابریشــم؛ تبری ج
ــی فرصــت هــای  ــش مل ضمــن حضــور در همای
ــه  ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج ــذاری اس ــرمایه گ س
ــرمایه  ــژه س ــی وی ــته حمایت ــه بس ــن و ارائ تدوی

ــوزه پرداخــت. ــن ح ــذاران در ای گ
ــای  ــت ه ــامل سیاس ــته ش ــن بس ــزود: ای وی اف
ــوارض  ــه و ع ــز در تعرف تشــویقی شــهرداری تبری
بافتهــای  از جملــه تســهیات ویــژه  محلــی 
فرســوده و ناکارآمــد شــهر در ضوابــط طــرح 
ــاده  ــیون م ــدی کمیس ــات بع ــی و مصوب تفصیل

ــرمایه  ــاک و س ــکان ام ــرای مال ــهیات ب ۵، تس
ــای  ــظ و احی ــی در حف ــش خصوص ــذاران بخ گ
ــز،  ــهر تبری ــی کانش ــی و فرهنگ ــن تاریخ اماک
ــد  ــوده و ناکارآم ــای فرس ــژه بافته ــهیات وی تس
ــال ۱۴۰۱،  ــی س ــوارض محل ــه ع ــهر در تعرف ش
تســهیات ویــژه بــرای مراکــز اقامتــی و هتــل هــا 
در تعرفــه عــوارض محلی ســال ۱۴۰۱، تســهیات 
ــاز و  ــای روب ــهربازی ه ــداث ش ــرای اح ــژه ب وی
سرپوشــیده در تعرفــه عــوارض محلــی ســال 
۱۴۰۱، تســهیات ویــژه بــرای احــداث پارکینــگ 
هــا در تعرفــه عــوارض محلــی ســال ۱۴۰۱، 
ــاختمان های  ــل س ــرای تبدی ــژه ب ــهیات وی تس
ــژه  ــهیات وی ــان، تس ــل آپارتم ــه هت ــود ب موج
بــرای احــداث اتــاق مــادر و کــودک و بازیکــده در 
ــی ســال ۱۴۰۱، تســهیات  ــه عــوارض محل تعرف
ویــژه بــرای واحدهــای مســکونی مجتمــع و 
ــد  ــاه درص ــال پنج ــع، اعم ــر مجتم ــکونی غی مس
ــاژها و  ــازی پاس ــرای نوس ــوارض ب ــف در ع تخفی
ســاختمانهای تجــاری قدیمــی و فرســوده ســطح 

ــی و  ــوزه فرهنگ ــژه در ح ــهیات وی ــهر و تس ش
اجتماعــی در تعرفــه عــوارض محلــی ســال ۱۴۰۱ 

ــت. اس

ــز  ــهردار تبری ــاری ش ــازی و معم ــاون شهرس مع
خاطرنشــان کــرد: شــهرداری تبریــز آمادگــی خــود 
ــتای  ــون در راس ــه تســهیات گوناگ ــت ارائ را جه
اجــرای پروژه هــای شــهری اعــام کــرده و از 
ســرمایه گذاران حوزه هــای مختلــف بــه ویــژه 
بخــش خصوصــی در جهــت توســعه شــهر دعــوت 

ــی آورد. بعمــل م

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز: 

ارائه ۱۲ بسته تشویقی برای تسهیل سرمایه گذاری در شهر تبریز

شهرداری تبریز آمادگی خود را جهت 
ارائه تسهیالت گوناگون در راستای 

اجرای پروژه های شهری اعالم کرده و از 
سرمایه گذاران حوزه های مختلف به ویژه 
بخش خصوصی در جهت توسعه شهر 

دعوت بعمل می آورد.
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ــرقی  ــان ش ــتری آذربایج ــس کل دادگس رئی
گفــت: در حــال حاضــر ۶۵۰ نفــر از زندانیــان 
زنــدان  تولیــدی  کارگاه هــای  در  تبریــز 

ــد. ــت می کنن ــهر فعالی ــن ش ــزی ای مرک
 بــه گــزارش خبرنــگار مــا از تبریــز؛ موســی 
کارگاه هــای  از  بازدیــد  در  خلیل اللهــی 
ــه  ــزوم حرف ــر ل ــز، ب ــدان تبری ــدی زن تولی
آمــوزی و اشــتغال زندانیــان در کنــار اصــاح 
و تربیــت تاکیــد کــرد و افــزود: ایــن موضــوع 
اولویت هــای  و  سیاســت ها  از  یکــی 
ــا  محــوری دســتگاه قضائــی اســت و بایــد ب

ــود. ــری ش ــدرت پیگی ق
وی بــا اشــاره بــه فعالیت مســتمر و درخشــان 
ــرقی  ــان ش ــان آذربایج ــاون زندانی ــاد تع بنی
اظهــار کــرد: ســازمان زندان هــا مجموعــه ای 
ــت و  ــان اس ــت زندانی ــاح و تربی ــرای اص ب
ایــن رســالتی ســنگین بــه شــمار مــی رود که 

بــر دوش کارکنــان ایــن ســازمان قــرار دارد.
خلیــل اللهــی ادامــه داد: در ایــن زمینــه بایــد 
ــار  ــان دچ ــواده زندانی ــا خان ــود ت ــب ب مراق
ــار اصــاح  ــن رو در کن آســیب نشــوند، از ای
ــز  ــی نی ــوزی زندان ــه آم ــرد، حرف ــت ف و تربی
ضــروری اســت تــا متعاقــب آن اشــتغال 
صــورت بگیــرد و بخشــی از هزینه هــای 

ــود. ــن ش ــی تأمی ــواده زندان خان
کارگاه  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
قالیبافــی را یکــی از کارگاه هــای بــزرگ 
و مهــم زنــدان مرکــزی تبریــز برشــمرد 
و گفــت: تولیــدات ایــن کارگاه در زمــره 
ــت  ــا کیفی ــاارزش و ب ــیار ب ــوالت بس محص
بــاال محســوب می شــود کــه می توانــد 
ــر  ــن هن ــادی ای ــه اقتص ــر چرخ ــاوه ب ع
- صنعــت، بــرای خانــواده زندانیــان نیــز 

مثمرثمــر باشــد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی  خبر داد:

فعالیت۶۵۰نفر در کارگاه های تولیدی زندان تبریز

اجتماعی

رئیس کل دادگستری استان کارگاه 
قالیبافی را یکی از کارگاه های بزرگ 
و مهم زندان مرکزی تبریز برشمرد 
و گفت: تولیدات این کارگاه در زمره 
محصوالت بسیار باارزش و با کیفیت 

باال محسوب می شود که می تواند عالوه 
بر چرخه اقتصادی این هنر - صنعت، 

برای خانواده زندانیان نیز مثمرثمر 
باشد.



14

ــمند  ــی هوش ــن مخابرات ــاب بال ــکوی پرت س
بــا حضــور معــاون وزیــر ارتباطــات و رئیــس 
ســازمان فضایــی کشــور در تبریــز بــه بهــره 

ــرداری رســید. ب
بــه گــزارش خبرنــگار مــا از تبریز؛حــس 
ــن  ــرداری از ای ــره ب ــم به ــاالریه در مراس س
طــرح گفــت: از اواخــر دهــه 8۰ صنعــت هــوا 
فضــا در کشــور پیشــرفت چشــمگیری داشــت 
کــه قدم هــای موثــری در ایــن حــوزه در 

ــده اســت. ــته ش کشــور برداش
وی تبریــز و آذربایجــان شــرقی را مهــد 
متخصــص  دانشــمندان  و  نخبــگان 
ــی از  ــی یک ــوزه فضای ــزود: ح ــت و اف دانس
ــگان  ــن حوزه هــای جــذب نخب پرمخاطب تری
اســت و از آنجایــی کــه محصــوالت تولیــدی 
هــم ارزش صادراتــی دارنــد می تــوان ســرمایه 
ــرد. ــه ک ــن زمین ــی در ای ــای خوب گذاری ه

ــاب  ــکوی پرت ــاخت س ــه س ــاره ب ــا اش وی ب

ــز گفــت:  یکــی  در پژوهشــگاه فضایــی تبری
ــرای  ــب ب ــن مناس ــه جایگزی ــی ک از راه های
خــاص  شــرایط  در  اینترنــت  از  اســتفاده 
ــت. ــن اس ــاب بال ــکو های پرت ــتفاده از س اس

ــن  ــم در ای ــرقی ه ــان ش ــتاندار آذربایج اس
مراســم تاش هــا و موفقیت هــای علمــی 
ــرای  ــی را ب ــوزه فضای ــوص در ح ــه خص ب
ــن  ــت: ای ــت و گف ــده دانس ــردم امیدوارکنن م
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــرای نظ ــا ب فعالیت ه

ــت. ــن اس ــدار آفری ــران اقت ــامی ای اس
عابدیــن خــّرم افــزود:  فعالیت هــای علمــی و 
فنــاوری توســعه کشــور را بــه همــراه دارد و از 
طرفــی بومــی ســازی صنعــت بــه خصــوص 
صنعتــی، چــون هــوا و فضــا بــا جــذب 
ــی  ــان از کشــور م ــروج آن ــع خ ــگان مان نخب

شــود.
رانشــگران  پژوهشــکده  رئیــس  شــاملی 
فضایــی ایــران  هــم بــا ارائــه گزارشــی 
از فعالیت هــای ایــن مرکــز گفــت: ایــن 
طرح هــای  در  فعالیــت  بــا  پژوهشــکده 
ــی  ــی و مخابرات ــاورزی و صنعت ــی کش دفاع
توانســته اســت ماموریت هــای بزرگــی را بــه 

ســرانجام برســاند.
ــاخت  ــوری س ــای ن ــر روی فیبر ه وی کار ب
ــای رکاب  ــی و بالن ه رانشــگر های الکترونیک
را از جملــه طرح هــای تحقیقاتــی ایــن مرکــز 

اعــام کــرد.

افتتاح سکوی پرتاب بالن مخابراتی هوشمند در تبریز
یکی از راه هایی که جایگزین مناسب 

برای استفاده از اینترنت در شرایط خاص 
استفاده از سکو های پرتاب بالن است

......................................
حوزه فضایی یکی از پرمخاطب ترین 

حوزه های جذب نخبگان است و از آنجایی 
که محصوالت تولیدی هم ارزش صادراتی 
دارند می توان سرمایه گذاری های خوبی 

در این زمینه کرد.

علمی
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سرپرســت مدیرعاملــی باشــگاه تراکتــور تأکیــد 
ــگ  ــع از لی ــر مقط ــم در ه ــرمربی تی ــرد: س ک
ــد را  ــت کن ــه درخواس ــی ک ــر بازیکن ــر، ه برت
ــکان  ــط ام ــون فق ــرد. اکن ــم ک ــذب خواهی ج

ــود دارد. ــن آزاد وج ــذب بازیک ج
در  بهتــاج  تبریز،ایــوب  مهــر  گــزارش  بــه 
نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه بــا تبریــک 
۲۶ مهــر، روز شــروع هفتــه تربیــت بدنــی، 
اظهــار داشــت: دانــش افزایــی مربیــان، توســعه 
آکادمــی  توســعه  پایــه،  تیم هــای  فعالیــت 
ــور،  ــطح کش ــال در س ــدارس فوتب ــگاه و م باش

ــت. ــور اس ــگاه تراکت ــداف باش ــن اه مهمتری
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه هیــچ باشــگاهی 
را  فصــل  پایــان  در  جایگاهــش  نمی توانــد 
می خواهیــم  مــا  گفــت:  کنــد،  پیش بینــی 
ــگاه را داشــته  ــن جای ــن باشــیم و باالتری بهتری
ــه همیــن دلیــل بیشــترین تــاش را  باشــیم؛ ب

می دهیــم. انجــام 
سرپرســت مدیرعاملــی باشــگاه تراکتــور در 
رابطــه بــا هــدف گــذاری تراکتــور گفــت: 
ــر  ــج بهت ــب نتای ــرای کس ــم ب ــی ۱۶ تی تمام
ــده  ــن قاع ــم از ای ــا ه ــد و م ــاش می کنن ت

مســتثنی نیســتیم. 
بهتــاج بــا تاکیــد بــه اینکــه همــه بازیکنــان بــا 
ــزود:  ــد، اف ــف جــذب شــده ان ــای بردی نظــر اق
پیــش از حضــورم در تراکتــور، اســتخوان بنــدی 
ــود و  ــه ب ــکل گرفت ــه ش ــم در اردوی ترکی تی
پــس از حضــور مــن در باشــگاه، چنــد بازیکــن 
اضافــه شــده اند کــه همگــی بــا نظــر ســرمربی 
ــز  ــن نی ــس از ای ــت و پ ــه اس ــورت گرفت ص
جــذب یــا جدایــی بازیکنــان بــا نظــر ســرمربی 

انجــام خواهــد شــد.
ــه ۱۵۰  ــک ب ــم نزدی ــف فیل ــزود: بردی وی اف
بازیکــن دیــده و هیچکــدام را نپســندیده و 
ــده مهاجــم خارجــی بســته  ــن پرون ــرای همی ب
نشــده اســت و وی همچنــان بــه دنبــال جــذب 

ــت. ــل اس ــم فص ــی در نی ــم خارج مهاج
وی بــا تاکیــد بــه اینکــه باشــگاه تراکتــور 
ــان  ــه بازیکن ــی ب ــچ بده ــر هی ــال حاض در ح
ــتیم  ــی داش ــر بده ــزود:  اگ ــدارد، اف ــی ن خارج
پنجــره نقــل و انتقــاالت باشــگاه انجــام نمــی 

ــد. ش
ــا  ــور ب ــگاه تراکت ــی باش ــت مدیرعامل سرپرس
ــل  ــور کام ــه ط ــی ب ــه کاوه رضای ــان اینک بی
ــم در  ــرمربی تی ــرد: س ــد ک ــت، تأکی ــاده اس آم
ــی کــه  ــر، هــر بازیکن ــگ برت هــر مقطــع از لی
درخواســت کنــد را جــذب خواهیــم کــرد. 
اکنــون فقــط امــکان جــذب بازیکــن آزاد وجــود 

دارد.
ــان  ــی دروازه ب ــورد امین ــن در م ــاج همچنی بهت
تیــم تراکتــور گفــت: وی ســابقه بــازی در لیــگ 
برتــر کشــور را دارد و در کنــار تیــم و زیــر نظــر 
دینــکا کار مــی کنــد و دینــکا از مربیــان خــوب 
ــرار اســت  ــر اســت و ق ــگ برت ــان لی دروازه بان
ــن و  ــر وی تمری ــر نظ ــد زی ــان جدی دروازه بان

وی نظــر خــود را بــه باشــگاه اعــام کنــد.
وی در رابطــه با ســوالی در خصــوص هزینه  های 
ــام  ــای انج ــاس پیگیری ه ــت: براس ــم، گف تی
ــای  ــگاه ه ــزو باش ــور ج ــگاه تراکت ــده، باش ش
نیمــه دوم جــدول از حیــث هزینــه اســت؛ 
هزینه هــای  می کنــم  تأکیــد  همچنیــن 
از  و  نبــوده  بیت المــال  از  تراکتــور  باشــگاه 
ــه  ــود. ب ــن می ش ــخص تأمی ــک ش ــرف ی ط
زودی در هیــات مدیــره مــواردی تصویــب 

انجــام  هزینه هــای  جزئیــات  تــا  می شــود 
شــده را بــه صــورت شــفاف اعــام کنیــم. وی 
ــگاه  ــه جای ــه را ب ــان اینکــه تیم هــای پای ــا بی ب
داشــت:  اظهــار  می رســانیم،  خــود  واقعــی 
ــروزی،  ــار پی ــا چه ــور ب ــه تراکت ــای پای تیم ه
ــی را پشــت ســر گذاشــته و  ــه بســیار خوب هفت
بــه دنبــال سازماندهی شــان بــرای پشــتیبانی از 
تیــم اول باشــگاه هســتند. مــا روز بــه روز بایــد 
ــش  ــگاه را افزای ــزاری باش ــخت اف ــات س امکان
دهیــم. امکاناتــی نظیــر هتل، ســالن بدنســازی، 
ــار  ــن، رســتوران و ...را در اختی زمین هــای تمری
داریــم؛ ایــن درحالیســت کــه هــم اکنــون یکــی 
ــاد  ــال انعق ــه دنب ــگ ب ــد لی از تیم هــای قدرتمن
ــن  ــت! تأمی ــن اس ــن تمری ــرای زمی ــرارداد ب ق
ــارت  ــاح چ ــه، اص ــای پای ــرای تیم ه ــن ب زمی
و ســازماندهی باشــگاه اهــداف دیگــری اســت 
ــاج  ــتیم. بهت ــان هس ــال تحقق ش ــه دنب ــه ب ک
ــی  ــک فیزیوتراپ ــل کلینی ــه تکمی ــاره ب ــا اش ب
ــی  ــک فیزیوتراپ ــرد: کلینی ــد ک ــگاه، تأکی باش
باشــگاه کــه بــا دســتگاه  های پیشــرفته تجهیــز 
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــی م ــه آت ــده و هفت ش

می گیــرد.
ــگاران  ــادات یکــی از خبرن ی در خصــوص انتق
نســبت بــه عملکــردش در زمــان تصــدی اداره 
کل ورزش و جوانــان اســتان آذربایجان شــرقی، 
ــان کــرد: مــن از ۲۷ فروردیــن امســال اداره  بی
کل  ورزش و جوانــان را تحویــل داده ام و بــر 
ــی انجــام شــده توســط ســازمان  اســاس ارزیاب
ــال  ــرای س ــتان ب ــزی اس ــت و برنامه ری مدیری
۱۴۰۰، اداره کل ورزش و جوانــان آذربایجــان 
ــر در بیــن ۳۴  ــوان دســتگاه برت ــه عن شــرقی ب
ــن  ــاه در ای ــده ۵۲ م دســتگاه انتخــاب شــد. بن
ــوان  ــه عن اداره حضــور داشــتم کــه دو ســال ب
ــوان  ــه عن ــز ب ــال نی ــک س ــن اداره و ی برتری
دومیــن اداره برتــر در بیــن ۳۱ اســتان انتخــاب 

شــدیم.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه تراکتور:سرپرست مدیرعاملی باشگاه تراکتور:

سرمربی تیم هر بازیکنی را بخواهد جذب خواهیم کردسرمربی تیم هر بازیکنی را بخواهد جذب خواهیم کرد

ورزشی
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مدیــر کل دیــوان محاســبات آذربایجــان شــرقی 
ــط  ــت محی ــر کل اداره حفاظ ــراه مدی ــه هم ب
ــرای  ــی اج ــور بررس ــه منظ ــتان ب ــت اس زیس
ــه  ــع شیش ــی از مجتم ــت محیط ــف زیس تکالی

ــرد. ــد ک ــه بازدی ــودا مراغ ــازی کاوه س س
ــن  ــز؛در ای ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــاره  ــا اش ــو ب ــا کردل ــد رض ــر محم ــد دکت بازدی
بــه اصــل ۵۰ قانــون اساســی و اهمیــت رعایــت 
مســائل زیســت محیطــی اظهــار داشــت: اشــاره 
بــه مســائل محیــط زیســتی فــی مابیــن اصــول 
ــد  ــه مســائل اقتصــادی نشــان میده ــوط ب مرب
اقدامــات کاری برنامــه هــای توســعه فرهنگــی 
اقتصــادی اجتماعــی نبایــد بــه گونــه ای باشــد 
کــه از مســائل محیــط زیســت غافــل شــویم.

ــن  ــه و تضمی ــت بیم ــط زیس ــزود: محی وی اف
ــه تحــت  ــه اســت ک ــک جامع ــده ی ــده آین کنن
عنــوان توســعه پایــدار عنــوان مــی شــود، 
واقعیــت ایــن اســت مــا همــان انــدازه کــه برای 
ــد توجــه داشــته  اشــتغال و رشــد اقتصــادی بای
باشــیم همــان انــدازه بــرای مســائل فرهنگــی و 
اجتماعــی ارزش قائــل شــویم، بــه عنــوان نمونه 
ــته  ــرفته داش ــیار پیش ــه بس ــک کارخان ــر ی اگ
ــان  ــرای کارکن ــه ب ــن کارخان ــی ای ــیم ول باش
مدرســه و مجتمــع درمانــی نداشــته باشــد 

ــت. ــص اس ــه ناق ــن کارخان ــعه ای توس
ــا  ــرقی ب ــان ش ــبات آذربایج ــر کل محاس مدی
بیــان اینکــه یکــی از توفیقــات نظــام جمهــوری 
اســامی ایجــاد زمینــه بــرای کارآفرینــی 
ســرمایه گــذاران بــوده تــا بــا اســتفاده از مــواد 
خــام ارزش افــزوده ایجــاد کننــد، گفــت: در کنار 
بخــش خصوصــی دولــت هــم بخشــی از ایــن 
ــد  ــده دارد و بای ــر عه ــادی را ب ــران اقتص پیش
تــاش کنیــم ایــن هماهنگــی و تناســب بیــن 
بخــش دولتــی و خصوصــی حاکــم شــود؛ اگــر 
اهمیــت یــک بخــش را کــم کنیــم و بــه بخــش 
ــران  ــات جب ــا صدم ــده ب ــم در آین ــر دهی دیگ
ــی  ــود هــدف اصل ــم ب ــرو خواهی ــری رو ب ناپذی

ــرار مــی دهــد. ــر ق را تحــت تاث
وی بــا اشــاره ظرفیــت ۵ هــزار نفــری اشــتغال 
ــه کاوه ســودا  ــر مســتقیم کارخان مســتقیم و غی
ــن  ــن ورود چنی ــه یقی ــع ب ــرد: قط ــح ک تصری
ــه را  ــعه منطق ــای توس ــاخص ه ــه ش مجموع
ــم در  ــا دوســت داری ــا م افزایــش داده اســت ام
کنــار شــاخص هــای توســعه، تعــادل در بخــش 
هــای مختلــف هــم ایجــاد بشــود؛ بنابرایــن اگــر 
ایــن کارخانــه دچــار مشــکل شــود تنها مشــکل 
ــرای  ــد ب ــها بای ــه بخش ــت و هم ــه نیس کارخان

ــد. ــدم بردارن حــل مشــکات آن ق

کردلــو با اشــاره به مشــکات بــرق در تابســتان 
و گاز در زمســتان بــرای کارخانــه هایــی نظیــر 
کاوه ســودا گفــت: برخــی مشــکات نظیــر برق 
ــا  ــد ب ــه بای ــتند ک ــوری هس ــکل کش و گاز مش
ــک  ــری در ی ــزی و پیگی ــه ری بازدیدهــا و برنام
ــدام گــردد  ــرای حــل آن اق ــد ســاله ب ــق چن اف
ــه  ــودش را ب ــی خ ــکات وقت ــی مش ــا برخ ام
ــی در  صــورت نمــود اجتماعــی نشــان داده یعن
ــا  ــی بخــش ه ــان در برخ ــول دوران فعالیتم ط

غفلــت داشــته ایــم.
ــاب و آب  ــل پس ــه معض ــی ب ــزود: وقت وی اف
نمــک در کارخانــه نــگاه میکنیــم نشــان میدهــد 
ــاله  ــن مس ــل ای ــرای ح ــع الزم ب ــه در موق ک

ــری نشــده اســت. فک
وی بــا اشــاره بــه نقــش نظارتــی دیــوان 
ــط  ــه از اداره کل محی ــن گای ــبات ضم محاس
زیســت اســتان بــه دلیــل عمیــق شــدن 
مشــکات آالیندگــی کارخانــه کاوه ســودا 
تاکیــد کــرد: وقتــی مشــکات زیســت محیطــی 
ــه  ــیده ک ــی رس ــه جای ــه ب ــی کارخان و آالیندگ
باعــث ورود افــراد غیــر مســتقیم و اهالــی 
ــف و  ــی وظای ــک جای ــی ی ــده یعن ــاور ش مج
ــه درســتی انجــام نشــده اســت.علی  تکالیــف ب
ای حــال ایــن مشــکل را امــروز نمیتــوان نادیده 
گرفــت و بــا روشــهای موقــت از کنــار آن عبــور 

ــود. ــدام ش ــل آن اق ــرای ح ــد ب ــرد و بای ک
ــد  ــتان تاکی ــبات اس ــوان محاس ــر کل دی مدی
کــرد: انتظــار مــا حــل مشــکات زیســت 
ــات  ــا مطالع ــودا ب ــه کاوه س ــی مجموع محیط
علمــی و مشــورت اهــل فــن صــورت پذیــرد تــا 
ــا در  ــتگاه ه ــر دس ــا دیگ ــا هماهنگــی الزم ب ب
یــک افــق ۱۰ ســاله از ایــن معضــات زیســت 
محیطــی عبــور کنیــم تــا دیگــر شــاهد وضعیت 

ــیم. ــروزی نباش ام
ــوان محاســبات اســتان،  ــر کل دی پیــش از مدی
اشــتری، مدیــر کل اداره حفاظــت محیط زیســت 
اســتان، زارع مدیــر اداره حفاظــت محیط زیســت 
ــه  ــع شیش ــل مجتم ــنی مدیرعام ــه و ِحس مراغ
ســازی کاوه ســودا در گزارشــهای جداگانــه بــه 

تشــریح وضعیــت کارخانــه پرداختنــد.

در بازدید مدیر کل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی از کارخانه کاوه سودا مطرح شد؛

وشهای موقت معضل آالیندگی کاوه سودا  با ر
حل نمی شود
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امــور مالیاتــی  اداره کل  معــاون مالیاتــی 
آذربایجــان شــرقی گفــت: دولــت از واحدهای 
ــا  ــده از کرون ــیب دی ــدی آس ــی و تولی صنف

حمایــت مالیاتــی می کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا از تبریز؛وحیــد 
کردســتانی، روز ســه شــنبه ۱۹ مهرمــاه، 
ــان  ــد ۱۹ زی ــروس کووی ــی وی ــزود: پاندم اف
ــا وارد  ــب و کاره ــه کس ــادی را ب ــای زی ه
کــرده و مشــاغل مختلــف بنــا بــه نــوع 
کســب و کار خــود از ایــن بابــت ضــرر هایــی 
متحمــل شــده انــد. طبعــاً دولــت نیــز بنــا بــه 
وظیفــه خــود، بســته هــای حمایتــی مختلفــی 
بابــت کاهــش ایــن آســیب هــا تــدارک دیــده 
کــه یکــی از آنهــا بخشــودگی مالیاتــی اســت.

ــد )ق(  ــزء )۲( بن ــب ج ــه موج ــزود: ب وی اف
 ۱۴۰۰ ســال  بودجــه  قانــون   ۶ تبصــره 
کل کشــور و رای شــورای عالــی مالیاتــی 
ــد و  ــت از تولی ــور حمای ــه منظ ــه، ب مربوط
ــده  ــیب دی ــای آس ــب و کاره ــان کس صاحب
از کرونــا در دو گــروه واحدهــای صنفــی 
ــک  ــر از ی ــات کمت ــمول مالی ــد مش ــا درآم ب
ــم  ــدی و ه ــای تولی ــال، واحده ــارد ری میلی
چنیــن صنــوف اعامــی ســتاد کرونــا، عــاوه 

بــر معافیت هــای قانونــی و بخشــودگی و 
ــج واحــد  ــی موجــود، از پن مشــوق های مالیات
ــای  ــرخ ه ــه ن ــبت ب ــودگی نس ــد بخش درص
ــون  ــواد ۱۳۱ و ۱۰۵ قان ــوع م ــی  موض مالیات
ــت  ــتقیم در صــورت رعای ــای مس ــات ه مالی
ــوردار  ــال ۱۳۹۹ برخ ــرد س ــن در عملک قوانی

 می شــوند.
ــن  ــمول ای ــه مش ــخاصی ک ــت: اش  وی گف
معافیــت مــی شــوند، بایــد در زمــان محاســبه 
در  انتقالــی(  و  )جــاری  مالیــات  هزینــه 
صورتهــای مالــی خــود و نیــز مالیــات قابــل 
پرداخــت در اظهارنامــه ارســالی، ایــن معافیت 

ــد. ــال کنن را اعم
امــور مالیاتــی  اداره کل  معــاون مالیاتــی 
ــر  ــرد: اگ ــان ک ــرقی خاطرنش ــان ش آذربایج
ــه رســیدگی ایــن معافیــت در مــورد  در مرحل
ــن  ــرم اعمــال نشــده باشــد، ای ــان محت مودی
افــراد مــی تواننــد در مرحلــه مــاده ۲۳8 قانون 
ــال  ــه اعم ــتقیم نســبت ب ــای مس ــات ه مالی
ایــن معافیــت بــا درخواســت از روســای امــور 
مالیاتــی نســبت بــه انجــام آن اقــدام نماینــد.

ــه  ــی ب ــای اعطای ــوق ه ــایر مش ــه س وی ب
مودیــان مالیاتــی در ایــام کرونــا اشــاره 

ــودگی  ــی، بخش ــیط بده ــت: تقس ــرد و گف ک
ــال  ــت ح ــی، رعای ــم مالیات ــری جرای حداکث
مالیــات،  تشــخیص  مرحلــه  در  مودیــان 
ــت  ــش مهل ــی، افزای ــات اجرای ــف عملی توق
ــرخ  ــل ن ــی، تعدی ــه مالیات ــلیم اظهارنام تس
ــراض از  ــت اعت ــی، افزایــش مهل هــای مالیات
جملــه مــواردی هســتند کــه در جهــت جلــب 

ــت. ــام اس ــال انج ــان در ح ــت مودی رضای
ــال  ــرد س ــات عملک ــت: مالی ــتانی گف کردس
ــتان  ــاف اس ــده ای از اصن ــش عم ۱۴۰۰ بخ
نیــز در ســال جــاری بــر اســاس تبصــره مــاده 
۱۰۰ قانــون مالیات هــا تعییــن شــد کــه 
ــته  ــر داش ــان را در ب ــی مودی ــت عموم رضای

باشــد.

معاون اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی خبرداد:

ونا حمایت مالیاتی از اصناف آسیب دیده از کر

 اشخاصی که مشمول این معافیت می 
شوند، باید در زمان محاسبه هزینه مالیات 
)جاری و انتقالی( در صورتهای مالی خود 
و نیز مالیات قابل پرداخت در اظهارنامه 

ارسالی، این معافیت را اعمال کنند.

اقتصادی
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی اعام کرد:

ثبت بیش از ۱۹۰ میلیون تردد در جاده های استان در شش ماه اول سال

ــرقی در  ــان ش ــای آذربایج ــردد درمحوره ت
شــش مــاه اول امســال بیــش ۱۹۰ میلیــون 
و ۳۰۵ هــزار مــورد تــردد در محورهــای 
مواصاتــی اســتان ثبــت شــده کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۲۵ درصــد 

ــش دارد. افزای
بــه گــزارش خبرنــگار مــا از آذربایجــان 
مدیــرکل  علیــزاده  اورجعلــی  شــرقی؛ 
ــتان  ــاده ای اس ــل ج ــل ونق ــداری وحم راه
در جلســه کمیســیون مدیریــت اجرایــی 
ــت: در  ــتان؛ گف ــل اس ــل و نق ــی حم ایمن
مــدت مذکــور بیــش از ۱۰ میلیــون تــن بــار 
ــا  ــافر ب ــر مس ــزار نف ــون و ۱۹۷ ه و ۲ میلی
نــاوگان حمــل ونقــل عمومــی بــار و مســافر 

ــت. ــده اس ــا ش ــه ج ــا ب ــتان ج اس
وی محــور تبریــز ایلخچــی و کنارگــذر 
ــادل – جــاده ســنتو(  شــهید کســایی)پل تب
هــر کــدام بــا بیــش از ۱۰ میلیــون تــردد را 
پرتــردد تریــن محورهــای مواصاتی اســتان 
اعــام کــرد و افــزود: بیشــترین میــزان 
تخلــف از ســرعت مجــاز و رعایــت نکــردن 

فاصلــه مجــاز هــم در محــور کنارگــذر 
ــت. ــاق اس ــایی اتف ــهید کس ش

ــاده  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــوت  ــن از ف ــرقی همچنی ــان ش ای آذربایج
ــزار و  ــر و مصــدوم شــدن شــش ه ۲۱۹ نف
ــه  ــتان در ۴ ماه ــای اس ــر در راه ه ۳۵۳ نف
ــر از  ــت: ۱۹۹ نف ــر داد و گف ــال خب اول س
فــوت شــدگان در راه هــای بیــن شــهری و 
۲۰ نفــر در راه هــای روســتایی فــوت شــده 
اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته هفــت نفــر کاهــش فوتــی داشــته 

ایــم.
علیــزاده تعمیــر و مرمــت روســازی راه هــا، 
ــم عمــودی  ــواع عائ نگهــداری و نصــب ان
و افقــی، شناســایی و اصــاح نقــاط حادثــه 
خیــز، کنتــرل و نظــارت بــر عملکرد نــاوگان 
مســافر،  و  بــار  عمومــی  ونقــل  حمــل 
اجــرای طــرح آشکارســازی نــاوگان بــاری و 
آمــوزش مقــررات و ضوابــط حمــل ونقــل و 
نــکات ایمنــی تــردد بــه افــراد عاقــه منــد 
و دانــش آمــوزان حاشــیه راه هــا را از جملــه 

ــای  ــوزه ارتق ــده در ح ــام ش ــات انج اقدام
ایمنــی تــردد در راه هــای اســتان برشــمرد.

ــی  ــور عمران ــاون هماهنگــی ام ــی مع رحمت
ــاره  ــا اش ــه ب ــن جلس ــم در ای ــتاندار ه اس
بــه تعطیــات پیــش رو و آخــر مــاه صفــر، 
ــا  ــت، ب ــط خواس ــای ذی رب ــتگاه ه از دس
هماهنگــی بیــش از پیــش نســبت بــه 
ــای  ــا در محوره ــد ه ــت و آم ــهیل رف تس

ــد. ــدام کنن ــتان اق ــی اس مواصات

بیشترین میزان تخلف از سرعت مجاز و 
رعایت نکردن فاصله مجاز هم در محور 

کنارگذر شهید کسایی اتفاق است. 

.................................

1۹۹ نفر از فوت شدگان در راه های بین 
شهری و 20 نفر در راه های روستایی 

فوت شده است که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته هفت نفر کاهش فوتی 

داشته ایم.
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با نگهداری و تعمیرات اساسی، 
آماده توزیع مستمر گاز در اقصی نقاط استان هستیم

ــل شــرکت گاز اســتان آذربایجــان  مدیرعام
شــرقی، بــا انجــام تعمیــرات اساســی و حفظ 
و نگهــداری تأسیســات گازرســانی در فصول 
کاری، آمــاده توزیــع مســتمر جریــان گاز در 

زمســتان هســتیم.
ــادر  ــا در تبریز؛ن ــزارش خبرنــگار م ــه گ ب
ــا  ــت: ب ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب کمال
توجــه بــه شــروع زودهنگام ســرما در اســتان 
و افزایــش مصــارف خانگــی، در فصــول 
ــی،  ــا بازدیدهــای مــدون، نشــت یاب گــرم ب
ــداری  ــظ و نگه ــی و حف ــات تعمیرات عملی
آمادگــی  گازرســانی،  تأسیســات  مــدون 
ــردم  ــی م ــان گاز مصرف ــدار جری ــن پای تأمی

ــود. ــی ش ــم م فراه
ــژه شــرکت  ــات وی ــه اقدام ــا اشــاره ب وی ب
در حــوزه حفــظ و نگهــداری تأسیســات 
گازرســانی ادامــه داد: در نیمــه ابتدایــی 

ــبکه  ــر ش ــزار کیلومت ــش از ۱۰ ه ــال بی س
ایســتگاه  و ۱۷۴  انشــعاب  گاز۲۵۶ هــزار 
تقلیــل فشــار شــهری و صنایــع نشــت یابــی 
شــده و بــر اســاس ســامانه مکانیــزه، برنامــه 
مــدون تعمیــرات و نگهــداری تحقــق یافتــه 

اســت.

مهــم  برنامه هــای  از  افــزود:  کمالــی 
ســرد،  فصــل  آســتانه  در  گاز  شــرکت 
ــدادی،  ــی و ام ــای عملیات ــزاری مانور ه برگ
ــتگاه ها  ــازی ایس ــاوم س ــرح مق ــرای ط اج
نوســازی  اســتان،  گاز  شــبکه های  و 
شــبکه های گازرســانی و برگــزاری مســتمر 
ــد  ــران و پدافن ــت بح ــای مدیری ــه ه جلس
ــام مســئول  ــن مق غیرعامــل مــی باشــد. ای
شــرکت گاز مدیریــت مصــرف و توجــه بــه 
سراســری بــودن شــبکه گاز کشــور را مهــم 
ــت  ــال نعم ــهروندی در قب ــزام ش ــن ال تری
الهــی گاز برشــمرد و اذعــان داشــت: رعایت 
دمــای رفــاه ۱8 تــا ۲۱ درجــه اصلــی تریــن 
ــی  ــش خانگ ــی در بخ ــه جوی ــکار صرف راه
ــوده و فرامــوش نکنیــم کــه کاهــش هــر  ب
ــا ۶ درصــد  ــزل ت ــای من ــه از دم ــک درج ی

ــد. ــی ده ــش م ــرف گاز را کاه مص

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

روابط عمومی شرکت گازآذربايجانشرقی
شیر مصرف قرار دارد.                                                                                                                                          

در نیمه ابتدایی سال بیش از 10 هزار 
کیلومتر شبکه گاز2۵۶ هزار انشعاب 
و 1۷4 ایستگاه تقلیل فشار شهری 
و صنایع نشت یابی شده و بر اساس 

سامانه مکانیزه، برنامه مدون تعمیرات و 
نگهداری تحقق یافته است.
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رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
آذربایجــان شــرقی گفــت: از ۱۲۳۰ میلیــارد تومان 
اعتبــاری کــه بــه پــروژه هــای ســفر اختصــاص 
پیــدا کــرده نزدیــک بــه ۲۶۵ میلیــارد تومــان بــه 
ــز  ــه حســاب دســتگاه هــا واری صــورت نقــدی ب

شــده اســت.
ــد  ــز؛، محم ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــزی و  ــه ری ــورای برنام ــه ش ــکاران در جلس فرش
توســعه اســتان اظهــار کــرد: رقــم یــک هــزار و 
۱۴۳ میلیــارد تومــان اعتبــار هزینــه ای به اســتان 
ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــن دس ــه بی ــده ک ــاغ ش اب
توزیــع کردیــم و و موافقــت نامــه هــای اعتبــارات 

ــه ســرانجام رســیده اســت. ــه ای هــم ب هزین
ــه  ــوط ب ــع نشــده مرب ــارات توزی ــزود: اعتب وی اف
ــود دارد  ــم وج ــش ه ــهم پژوه ــد س ــک درص ی
کــه بــر اســاس مصوبــات کارگــروه آپفن ابــاغ و 
موافقــت نامــه هــای مربوطــه انجــام خواهد شــد. 
فرشــکاران مبلــغ اعتبــار اباغــی بــرای پرداخــت 
پــاداش پایــان خدمــت بازنشســتگان را در مرحلــه 
ــان اعــام و  ــارد توم اول یــک هــزار و ۱۷۵ میلی

اضافــه کــرد: اعتبــار مــورد نیــاز بــرای پرداخــت 
مطالبات بازنشســتگان اســتان بــه تعــداد ۲۵۹ نفر 
۵۵ میلیــارد تومــان بــرآورد شــده ولــی در مرحلــه 
ــارد  ــه ۱۱ میلی ــاری کــه اختصــاص یافت اول اعتب

تومــان اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
ــان  ــال خاطرنش ــن ح ــرقی در عی ــان ش آذربایج
ــت  ــه اولوی ــه ب ــا توج ــارات ب ــن اعتب ــاخت: ای س
ــتگی  ــخ بازنشس ــاس تاری ــر اس ــتگان ب بازنشس
ــار  ــتگاه اعتب ــداد ۱8 دس ــه تع ــده و ب ــع ش توزی
ــرای  ــا ب ــته ه ــت بازنشس ــان خدم ــاداش پای پ
ــاغ  ــته اب ــر بازنشس ــات ۶۲ نف ــت مطالب پرداخ

ــد. ــد ش خواه
وی تصریــح کــرد: تقریبــا تــا اول مهرمــاه تمــام 
ــات  ــد مطالب ــده ان ــت ش ــه بازنشس ــرادی ک اف
ــت  ــت را در یاف ــان خدم ــاداش پای ــه پ ــوط ب مرب

ــد. مــی کنن
ــی  ــک دارای ــارات تمل ــزان اعتب ــن مســوول می ای
هــای ســرمایه ای اســتان را دو هــزار و ۱۴۷میلیارد 
تومــان اعــام کــرد و افــزود: پیــرو اباغــی کــه 

ــزی  ــه ری ــای برنام ــه ه ــه کمیت ــورت گرفت ص
شهرســتان هــا را تشــکیل داده ایــم و تــا کنــون 
نزدیــک بــه ۵۴۳ میلیــارد تومــان اعتبار در ســامانه 
اعتبــارات بارگــذاری شــده و مابقــی اعتبــارات در 

دســت اقــدام اســت.
ــفر  ــارات س ــورد اعتب ــت: در م ــان داش وی اذع
ــزار  ــک ه ــش از ی ــه پی ــوری هفت ریاســت جمه
ــب  ــه در قال ــاری ک ــان اعتب ــارد توم و ۲۳۰ میلی
ــای  ــروژه ه ــه پ ــدی ب ــورت نق ــه ص اوراق و ب
ســفر اختصــاص یافتــه نزدیــک بــه ۲۶۵ میلیــارد 
تومــان بــه صــورت نقــدی بــه حســاب دســتگاه 
هــا واریــز شــده و ۲۴8 میلیــارد تومــان هــم بــه 

ــت. ــوده اس ــورت اوراق ب ص
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
آذربایجــان شــرقی خاطرنشــان ســاخت: نزدیــک 
ــزار و ۲۳۰  ــک ه ــص ی ــه ۴8 درصــد از تخصی ب
میلیــارد تومانــی بــه حســاب دســتگاه هــا واریــز 
شــده و انتظــار مــی رود دســتگاه هــا بــر اســاس 
ــروژه هــای  ــد پ ــاری کــه دریافــت کــرده ان اعتب

ــد. ــش برن مربوطــه را پی

واریز ۲۶۵ میلیارد تومان اعتبار سفر ریاست جمهوری به 
حساب دستگاه ها

اقصادی
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وج از مدار پست ۴۰۰ کیلوولت خوی در سریع ترین زمان  رفع حادثه خر
ممکن توسط اکیپ های عملیاتی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

ــان در  ــه ای آذربایج ــرق منطق ــل ب مدیرعام
گفتگویی،ازپــی گیــری هــای چندیــن بــاره و 
دســتورات ویــژه وزیــر محتــرم نیــرو و معــاون 
ــه  ــریعتر حادث ــه س ــع هرچ ــان،برای رف ایش
بوجــود آمــده در پســت ۴۰۰ کیلوولــت خــوی 

ــی کــرد. ــه قدردان صمیمان
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛بــه دنبــال 
وقــوع زلزلــه ۴/۵ ریشــتری شهرســتان خــوی 
کــه در ســاعت ۳:۵۱ بامــداد امروز )چهارشــنبه 
۱۳ مهرمــاه( اتفــاق افتــاد، ترانســهای پســت 
ــیب  ــوی آس ــتان خ ــت شهرس ــو ول ۴۰۰ کیل
ــرق منطقــه  ــرژی ب ــه، ان ــد کــه بافاصل دیدن
ــن و  ــق ســایر پســت های شــبکه تامی از طری

موجــب جلوگیــری از خاموشــی شــد.
دکتــر رســول اســماعیل زاده مدیرعامــل 
شــرکت بــرق منطقــه هــای آذربایجــان 
ــوی  ــت خ ــت ۴۰۰ کیلوول ــل پس ــه در مح ک
ــر  ــن خب ــام ای ــن اع ــت ، ضم ــور داش حض
اظهــار داشــت: همــکاران فنــی و اکیپ هــای 
عملیاتــی ایــن شــرکت بــا همــکاری صمیمانه 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــائبه ش ــی ش و ب
آذربایجــان غربــی و شــرکت تعمیــرات نیروی 
بــرق آذربایجــان، بافاصلــه دقایقــی پــس از 
وقــوع حادثــه، بــا تجهیــزات کامــل در محــل 
پســت حاضــر شــده و کار بازســازی و تعمیرات 
ــًا  ــه عمدت ــور ک ــت مذک ــای پس ــس ه تران
مربــوط بــه بوشــینگ هــای ترانــس هــا بــوده 

ــد. ــاز کردن ــت، آغ اس
ای  منطقــه  بــرق  شــرکت  مدیرعامــل 
ــای  ــه اکیپ ه ــه اینک ــاره ب ــا اش آذربایجــان ب
عملیاتــی مذکــور، بــا هماهنگــی امــور انتقــال 

نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی پــس از 
وقــوع زلزلــه و خــارج شــدن دو دســتگاه 
ــار از ســایر  ترانــس از مــدار، ضمــن تامیــن ب
پســت هــای منطقــه )بــدون اعمال خاموشــی 
ــرات  ــان، تعمی ــرم( همزم ــه مشــترکین محت ب
ــاز  ــور را آغ ــای مذک ــس ه ــازی تران و بازس
کرده انــد کــه امیدواریــم ترانــس هــای آســیب 
ــای  ــپ ه ــه ی اکی ــاش بی وقف ــا ت ــده ب دی
فنــی و عملیاتــی در ســریعترین زمــان ممکــن 
بازســازی و ضمــن پارالــل بــا مــدار، بــه حالت 

ــردد. ــاز گ ــادی ب ع
ــری از  ــش دیگ ــماعیل زاده در بخ ــر اس دکت
گفتگــوی خــود، بــه پیگیری هــای چنــد 
ــدس  ــخص مهن ــژه ش ــتورات وی ــاره و دس ب
ــدس  ــرو و مهن ــرم نی ــر محت ــان وزی محرابی
ــدس  ــر و مهن ــرم وزی ــاون محت ــری مع حائ
ــت بحــران  ــرم مدیری ــرکل محت ــی مدی مقیم
وزارت نیــرو کــه دقایقــی پــس از وقــوع 
پیگیــر  و  مطلــع  امــروز،  بامــداد  حادثــه 

ــراز  ــی و اب ــه قدردان ــد، صمیمان موضــوع بودن
ــود  ــه وج ــکات ب ــه مش ــرد ک ــدواری ک امی
ــه  ــوی ک ــت خ ــت ۴۰۰ کیلوول ــده در پس آم
یکــی از بزرگتریــن پســت هــای منطقــه 
آذربایجــان و اســتان آذربایجــان غربــی اســت، 
ــای  ــرای بخش ه ــی ب ــاد خاموش ــدون ایج ب
ــت، کشــاورزی و …  ــف خانگــی، صنع مختل
در ســریعترین زمــان ممکــن بازســازی و وارد 
مــدار گــردد. مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقه 
ای آذربایجــان در پایــان گفتگــوی خــود 
تصریــح کــرد کــه پســت ۴۰۰٫۲۳۰٫۱۳۲ 
کیلوولــت خــوی اولیــن پســت ۴۰۰ کیلوولــت 
ــی شــامل دو ســامانه  اســتان آذربایجــان غرب
ــت  ــن اهمی ــوده و ضم ــرفته ب ــی پیش کنترل
ــاخت های  ــعه زیرس ــژه آن در توس ــیار وی بس
ــی از  ــی، یک ــان غرب ــتان آذربایج ــمال اس ش
ایســتگاه هــای مهــم در شــاهراه انــرژی 
بــرق بیــن کشــورمان و کشــورهای همســایه 

ــردد. ــی گ ــوب م محس

به دنبال زلزله ۵,۴ ریشتری بامداد چهارشنبه شهرستان خوی صورت گرفت:
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درسال آبی گذشته؛ افزایش ۱۰ درصدی میزان بارشها در 
آذربایجان شرقی

مدیرکل هواشناسی آذربایجان  شرقی خبرداد:

مدیــرکل هواشناســی آذربایجــان  شــرقی 
آبــی  ســال  در  بارشــها  میــزان  گفــت: 
ــی  ــال آب ــه س ــبت ب ــتان نس ــته در اس گذش
ــادل ۲۴  ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حــدود ۱۰ درصــد مع

میلی متــر افزایــش یافتــه اســت.
ــال  ــر س ــزود: از اول مه ــی اف ــب عبدل حبی
گذشــته تــا ۳۱ شــهریور امســال حــدود 
۲۶۴.8 میلــی متــر بارندگــی در اســتان روی 
داده در حالــی کــه در بــازه زمانــی اول مهــر 
ــدود  ــال ۱۴۰۰ ح ــهریور س ــا ۳۱ ش ۱۳۹۹ ت
۲۴۰.۷ میلــی متــر بــارش ثبــت شــده اســت.

بــارش  میانگیــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــته  ــی گذش ــال آب ــرقی در س ــان ش آذربایج
ــد و  ــدود ۱۷ درص ــدت ح ــه بلندم ــبت ب نس
ــه  ــش یافت ــر کاه ــی مت ــش از ۵۴.۶ میل بی
ــن در  ــور میانگی ــه ط ــرد: ب ــار ک ــت اظه اس
طــول ایــن بــازه زمانــی و در بلندمــدت 
در  بارندگــی  متــر  میلــی   ۳۱۹.۴ حــدود 

اســتان روی داده اســت.

ــا  ــرقی ب ــی آذربایجان ش ــرکل هواشناس مدی
ــک  ــارش ی ــن ب ــه میانگی ــه اینک ــاره ب اش
ــتان ۳۱۹.۴  ــن اس ــی در ای ــل آب ــال کام س
میلــی متــر اســت، گفــت: از اول مهــر ســال 
گذشــته تــا ۳۱ شــهریور ســال جــاری حــدود 
8۳ درصــد از بــارش ســال آبــی جــاری 

ــده اســت. ــن ش تامی
ــته  ــی گذش ــال آب ــه داد: در س ــی ادام عبدل
ــترود  ــتان هش ــی از شهرس ــترین بارندگ بیش
بــه میــزان حــدود ۳۹۲.۵ میلــی متــر و 
کمتریــن بــارش از آذرشــهر بــه میــزان 
ــده  ــزارش ش ــر گ ــی مت ــدود ۱۷۲.۵ میل ح

ــت. اس
در  بــارش  میــزان  کــرد:  یــادآوری  وی 
هشــترود نســبت بــه ســال آبــی ۱۳۹۹ 
حــدود ۱۵۷.۶ میلــی متــر افزایــش و نســبت 
ــش  ــر کاه ــی مت ــدت ۷.۴ میل ــد م ــه بلن ب
ــه  ــز نســبت ب ــه اســت و در آذرشــهر نی یافت
ــر و  ــی مت ــدود ۲8 میل ــی ۱۳۹۹ ح ــال آب س

ــر  ــی مت ــدت 8۹.۵ میل ــد م ــه بلن ــبت ب نس
کاهــش نشــان می دهــد.

عبدلــی بــا اشــاره بــه اینکــه میانگیــن 
ــته  ــی گذش ــال آب ــز در س ــی در تبری بارندگ
ــدت  ــد م ــر و در بلن ــی مت ــدود ۲۱۴ میل ح
ــت  ــده اس ــت ش ــر ثب ــی مت ــدود ۲8۱ میل ح
گفــت: میانگیــن بــارش در ســال آبــی 
گذشــته در ایــن شهرســتان نســبت بــه 
ــر  ــی مت ــدود ۶۶.۶ میل ــی ۱۳۹۹ ح ــال آب س
ــر  ــی مت ــدت ۶۷ میل ــد م ــه بلن ــبت ب و نس

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
منطقــه ای سردســیر  آذربایجــان شــرقی 
و کوهســتانی اســت و از لحــاظ تقســیم 
بندی هــای اقلیمــی جــزو مناطــق نیمــه 

خشــک بــه حســاب می آیــد.
ــی  ــور کل ــه ط ــتان ب ــن اس ــوای ای آب و ه
ســرد و خشــک بــوده، ولــی بــه علــت 
ــی  ــای متفاوت ــی از اقلیم ه ــوع توپوگرافیک تن

ــت. ــوردار اس برخ
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