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استاندار آذربایجان شرقی:

استان در  سرمایه گذاری  جذب 
باشد رصد  سامانه  و  راه  نقشه  دارای  باید   

ــر  ــد ب ــا تأکی ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــد  ــتان بای اینکــه جــذب ســرمایه گذاری در اس
دارای نقشــه راه و ســامانه رصــد باشــد، گفــت: 
ــرمایه گذاری  ــوزه س ــول در ح ــال تح ــه دنب ب
هســتیم و ســرمایه گذاران بایــد احســاس کننــد 
ــن  ــرای تأمی ــتان ب ــای اس ــه بخش ه ــه هم ک
امنیــت و آرامــش آنــان تــاش می کننــد.

عابدیــن خــّرم در جلســه شــورای عالــی 
ــه فلســفه  ــا اشــاره ب ســرمایه گذاری اســتان، ب
تشــکیل ایــن شــورا، گفــت: تعــدد موضوعــات 
ــتانی  ــای اس ــوراها و کارگروه ه ــه در ش مبتاب
موجــب شــده اســت کــه حــوزه ســرمایه گذاری 
مغفــول واقــع شــود و ســاختار مناســب و 

ــود. ــاد نش ــوزه ایج ــن ح منســجمی در ای
 وی بــا تأکیــد بــر اینکــه حــوزه ســرمایه گذاری 
ــد،  ــامانه رصــد باش ــد دارای نقشــه راه و س بای
افــزود: بــا وجــود اینکه ســند آمایش ســرزمینی 
ــته ایم  ــوز نتوانس ــا هن ــده، ام ــه ش ــتان تهی اس
یــک اطلــس جامــع ســرمایه گذاری بــرای 

ــم. ــاده کنی ــه ســرمایه گذاران آم ــه ب ارائ
 خــّرم ادامــه داد: بایــد ســاختاری ایجــاد کنیــم 

کــه وضعیــت ســرمایه گذاری در اســتان را هــر 
ــن وضعیــت  ــم ای لحظــه نشــان دهــد و بتوانی
را بــه صــورت جامــع و منســجم رصــد کنیــم.

ــت:  ــار داش ــرقی اظه ــان ش ــتاندار آذربایج  اس
در  تغییراتــی  گذشــته  ماه هــای  در  البتــه 
ــرات  ــاده، امــا ایــن تغیی ایــن حــوزه اتفــاق افت
ــور  ــم به ط ــت و نمی توانی ــش نیس اطمینان بخ
قطــع بگوییــم کــه رونــد ســرمایه گذاری رو بــه 

ــت. ــد اس رش
ــه دنبــال تحــول   وی خاطرنشــان کــرد: مــا ب
ــد  ــا رون ــتیم و ب ــرمایه گذاری هس ــوزه س در ح
ــوز  ــدارد؛ هن ــود ن ــول وج ــکان تح ــی، ام فعل
ــای  ــن بخش ه ــد در بی ــر واح ــک نظ ــه ی ب
دولتــی و خصوصــی اســتان کــه همــه بتوانیــم 
ــن  ــان ای ــیده ایم و می ــم نرس ــاع کنی از آن دف
هــم  ملــی  دســتگاه های  بــا  بخش هــا 

ــدارد. ــود ن ــی وج هماهنگ
ــن  ــه ای ــی ک ــا زمان ــه ت ــان اینک ــا بی ــّرم ب  خ
ــوازن  ــعه مت ــود توس ــل نش ــا ح ناهماهنگی ه
افــزود:  نیســت،  امکان پذیــر  هــم  اســتان 
اســتفاده از مشــوق های دولتــی هــم در اســتان 

ــف را  ــاط ضع ــن نق ــد ای ــت و بای ــف اس ضعی
ــم. ــرف کنی برط

ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج  اس
ــتان در  ــک در اس ــدر خش ــاد بن ــب ایج تصوی
ســفر اســتانی رئیــس جمهــور، گفــت: ظرفیــت 
ایــن کار در اســتان وجــود دارد و طــرح آن 
هــم آمــاده اســت، امــا همیــن ناهماهنگی هــا 
موجــب شــده اســت کــه اجــرای ایــن مصوبــه 

ــرد. ــرار گی ــام ق ــه ای از ابه در هال
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه وظیفــه اصلــی 
شــورای ســرمایه گذاری، تهیــه برنامــه و نقشــه 
راه مــدون بــرای تحقــق رشــد مــداوم اقتصادی 
از طریــق جــذب ســرمایه گذاری اســت، افــزود: 
ــر  ــد مگ ــاق نمی افت ــوزه اتف ــن ح تحــول در ای
ــود  ــش خ ــرمایه گذاری نق ــورای س ــه ش اینک
ــرای  ــد و پشــتوانه ای ب ــا کن ــه درســتی ایف را ب

ــد. ــرمایه گذاران باش س
 خــّرم بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکات اقتصادی 
ــزود:  ــت، اف ــاختاری اس ــکات س ــتان، مش اس
براســاس ارزیابی هــای انجام شــده، مناســب 
شــبکه های  کاال،  توزیــع  شــبکه  نبــودن 
ــرک  ــدم تح ــا، ع ــت انباره ــی و وضعی ارتباط
ــل  ــار قاب ــدان آم ــانی و فق ــروی انس ــی نی کاف
اطمینــان از میــزان عرضــه و تقاضــا از جملــه 
مشــکات ســاختاری در اقتصــاد اســتان اســت.

 وی تصریــح کــرد: بــرای حــل ایــن مشــکات 
ــا  ــد و ب ــگاه واح ــک ن ــا ی ــه ب ــت ک الزم اس
بخش هــا  همــه  هم افزایــی  و  هماهنگــی 
ــیر از  ــن مس ــم و در ای ــش بروی ــتان پی در اس
ــادی  ــگان اقتص ــری نخب ــارکت و هم فک مش

ــم. ــتفاده کنی ــد اس ــم بای ه
 واقــف بهــروزی، مدیــرکل امــور اقتصــادی و 
ــی ســرمایه گذاری  دارایــی و دبیــر شــورای عال
اســتان هــم در ایــن جلســه از تدویــن برنامــه 
عملیاتــی ایــن شــورا خبــر داد و گفــت: حمایت 
از بنگاه هــای بــزرگ، تمرکــز بــر الزامــات 
توســعه ســرمایه گذاری، برنامه ریــزی بــرای 
جــذب ســرمایه گذاران خارجــی و ایرانیــان 
مقیــم خــارج بــا رویکــرد دانش بنیــان و تحــول 
ــاری جــذب ســرمایه گذاری  ــای ج در فعالیت ه

از محورهــای اصلــی ایــن برنامــه اســت.

اقتصادی



اجتماعــی  و  امنیتــی  معــاون سیاســی، 
ــر  ــا تاکیــد ب ــز ب ــدار شهرســتان تبری فرمان
ــد  ــدر نیازمن ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــه مب اینک
و  همــکاری  و  هدفمنــد  برنامه ریــزی 
ــتگاه  ــی دس ــتر تمام ــه بیش ــل هرچ تعام
متولــی  دســتگاه های  گفــت:  هاســت، 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارز ب ــتاد مب ــو س و عض
ــه  ــتر ب ــت بیش ــا جدی ــد ب ــتان بای شهرس

ــد. ــت کنن ــوع پرداخ ــن موض ای
حســین  تبریــز،  آرمــان  گــزارش  بــه 
قربانــی در جلســه شــورای هماهنگــی 
شهرســتان،  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه 
بحــث  در  موضــوع  مهمتریــن  افــزود: 
مــواد مخــدر، پیشــگیری و از بیــن بــردن 
ــاد  ــه اعتی ــی ب ــا و آلودگ ــه های ابت ریش
مرحلــه  در  چراکــه  اســت،  جامعــه  در 
درمــان، کار ســخت تــر و هزینــه هــا 

ــود. ــد ب ــتر خواه بیش
یشــگیری  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
از اعتیــاد مــی بایســت بــه رویکــردی 
اجتمــای تبدیــل شــود، گفــت: توجــه 

ــرای پیشــگیری از  ــوان، ب ــت ج ــه جمعی ب
ــازه  ــد اج ــت؛ نبای ــاد ضروریس ــاز اعتی آغ
ــم  ــا بخواهی ــاد شــود ت ــردی معت ــم ف دهی

او را درمــان کنیــم.
ــگ  ــه فرهن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب قربان
ســازی بهتریــن راه کنتــرل اعتیــاد اســت، 
گفــت: افزایــش آگاهــی، پیشــگیری و 

موثــر  و  بهتریــن  از  اجتماعــی  تعامــل 
ــواد مخــدر  ــا م ــارزه ب ــای مب ــن راهه تری

ــت. اس
ــای ممکــن  ــه روش ه ــتفاده از هم وی اس
ــای  ــاد فض ــازی و ایج ــگ  س ــرای فرهن ب
گفتمــان در ایــن حــوزه را یکــی از وظایف 
ــارزه  ــی دســتگاه های عضــو ســتاد مب اصل
بــا مــواد مخــدر شهرســتان عنــوان کــرد.

اجتماعــی  و  امنیتــی  معــاون سیاســی، 
ــاد  ــز گفــت: معت ــدار شهرســتان تبری فرمان
بیمــار اســت و مــا وظیفــه داریــم نســبت 
ــم  ــدام کنی ــاح او اق ــودی و اص ــه بهب ب
ــد توجــه داشــته باشــیم  ضمــن اینکــه بای
بهبــودی  از  بعــد  کــه مراقبــت هــای 

ــت. ــروری اس ــم و ض ــیار مه بس
ــای  ــتگاه ه ــی دس ــرد: تمام ــد ک وی تاکی
مســوول از مــوازی کاری پرهیــز کــرده و 
ــات  ــتر اقدام ــکاری بیش ــل و هم ــا تعام ب
موثرتــری در پیشــگیری از اعتیــاد و رفــع 
معضــات و مشــکات موجــود انجــام 

ــد. دهن
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان تبریز:

مبارزه با مواد مخدر نیازمند تعامل تمامی دستگاه هاست

اجتماعی اقتصادی

معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی فرماندار شهرستان 

تبریز با تاکید بر اینکه مبارزه با 
مواد مخدر نیازمند برنامه ریزی 

هدفمند و همکاری و تعامل 
هرچه بیشتر تمامی دستگاه 

هاست، گفت: دستگاه های متولی 
و عضو ستاد مبارز با مواد مخدر 
شهرستان باید با جدیت بیشتر 

به این موضوع پرداخت کنند.
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واحــدی اســدگلی را اولویــت دیگــر شــهرداری 
ــی  ــه ۱۰ معرف ــهرداری منطق ــدوده ش در مح
ــد  ــک در اس ــت: ۹۴ مل ــوان داش ــرده و عن ک
ــک  ــس از تمل ــه پ ــت ک ــود داش ــی وج گؤل
هشــت ملــک، اکنــون ۸۶ ملــک در ایــن 

محــدوده باقی مانــده اســت.
وی افــزود: دو بلــوک ۳۲ واحــدی از ایــن پروژه 
تکمیــل و در هفتــه دولــت افتتــاح شــده بــود و 
تنهــا انشــعابات گاز کــه  جــزو تعهــدات دولــت 
در حــوزه بازآفرینــی شــهری اســت باقــی مانده 

اســت.
هوشــیار بــا اشــاره بــه کلنــگ زنــی دو بلــوک 
ــز  ــدگلی نی ــروژه اس ــر در پ ــدی دیگ ۳۲ واح
ــروژه ۲۴۰  ــدی از پ ــوک ۳۲ واح ــت: دو بل گف
ــس و  ــور رئی ــا حض ــز ب ــدگلی نی ــدی اس واح
ــی  ــهر کلنگ زن ــامی ش ــورای اس ــای ش اعض
بــه  آینــده  ســال  شــهریور  تــا  و  شــده 

می رســد. بهره بــرداری 
ــل  ــرای کام ــرای اج ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
پــروژه بازآفرینــی ۲۴۰ واحــدی اســدگلی نیــاز 
بــه چهــار هــزار مترمربــع تملــک و ۴۰ میلیــارد 

تومــان اعتبــار داریــم.

شهری

بازآفرینــی  پروژه هــای  تبریــز  شــهردار 
ــی  ــه ۱۰ را فرصت شــهری در شــهرداری منطق
ــر  ــق پرخط ــاکنین مناط ــی س ــرای جابجای ب
ــی  ــهیل دسترس ــز و تس ــین تبری و حاشیه نش
ســاکنین ایــن مناطــق بــه شــریان های اصلــی 

ــرد. ــی ک ــهر معرف ش
یعقــوب هوشــیار اظهــار کــرد: پروژه هــای 
ــق  ــرای مناط ــی ب ــت بزرگ ــی ظرفی بازآفرین
ــه  ــتند ک ــهر هس ــوده ش ــین و فرس حاشیه نش
ــع  ــاک واق ــزوده ام ــا ارزش اف ــرای آنه ــا اج ب
در محــدوده ایــن پروژه هــا نیــز افزایــش 

بــد. می یا
ــروژه  ــاالی پ ــت ب ــه ظرفی ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــزود: ب ــاب اف ــری انق ــایی ۴۵ مت مسیرگش
اتمــام پــروژه مسیرگشــایی ۴۵ متــری انقــاب 
ظرفیــت بزرگــی بــرای توانمندســازی منطقــه 

ــد. ــد ش ــاد خواه ۱۰ ایج
هوشــیار بــا بیــان اینکــه بدنــه ســازی خیابــان 
۴۵ متــری انقــاب از ســاخت و ســاز غیرمجــاز 
نیــز پیشــگیری می کنــد، یــادآور شــد: بــا 
اتوبــان  تــا  ایده لــو  محــدوده  بدنه ســازی 
انقــاب  پاســداران در خیابــان ۴۵ متــری 
ــه  ــدی مجموع ــکان و توانمن ــزوده مال ارزش اف

ــود. ــن می ش ــده تأمی ــال آین ــا ۱۰ س ت
وی اضافــه کــرد: پــروژه مسیرگشــایی امتــداد 

ــول  ــه ط ــداران ب ــه پاس ــاب ب ــری انق ۴۵ مت
ــر در حــوزه شــهرداری  ۱۴۰۰ و عــرض ۴۵ مت
ــرده و از  ــه کار ک ــاز ب ــز آغ ــه ۱۰ تبری منطق
مجمــوع ۳۳۰ واحــد مســکونی در ایــن مســیر، 
تاکنــون ۸۰ واحــد مســکونی توافــق، تملــک و 

تخریــب شــده اســت.
پــروژه   بزرگتریــن  کــرد:  تأکیــد  هوشــیار 
مسیرگشــایی حــال حاضــر شــهر تبریــز از نظــر 
حجــم ریالــی و میــزان تملــک امــاک، امتــداد 
۴۵ متــری انقــاب بــوده و بــرآورد هزینــه ایــن 
ــان  ــارد توم ــر ۵۰۰  میلی ــغ ب ــایی بال مسیرگش

ــک اســت. جهــت آزادســازی و تمل
شــهردار تبریــز پــروژه مسیرگشــایی علی بقــال 
معرفــی   شــهرداری  اولویت هــای  جــزو  را 
ــی  ــات اجرای ــرد: عملی ــان ک ــرده و خاطرنش ک
ــک دو  ــا تمل ــال ب ــروژه مسیرگشــایی علی بق پ
ــج  ــاده پن ــیون م ــده در کمیس ــاک باقیمان پ

ســرعت می گیــرد.
ــر  ــهرداری ب ــران ش ــه مدی ــاب ب ــیار خط هوش
تســریع عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه همزمــان 
بــا تملــک آن تاکیــد کــرد و گفــت: بــا اتمــام 
ایــن پــروژه ارزش افــزوده محــل نیــز افزایــش 
ــردد  ــهیل ت ــب تس ــار آن موج ــه و در کن یافت

ــود. ــه می ش ــن منطق ــهروندان در ای ش
پــروژه  کــرد:  اضافــه  تبریــز  شــهردار 
پروژه هــای  از  علی بقــال،  مسیرگشــایی 
عمرانــی شــهرداری منطقــه ۱۰ در مناطــق 
ــول و ۲۴  ــر ط ــا ۳۲۰ مت ــهر ب ــوردار ش کم برخ
متــر عــرض اســت کــه بــا ۹۸ درصد پیشــرفت 
فیزیکــی عــاوه بــر روان ســازی عبــور و مــرور 
شــهری، موجــب اتصــال ایــن مســیر بــه 
خیابان هــای ســعدآباد، کوثــر و خیابــان ۴۵ 

می شــود. متــری 
شــهردار تبریــز تکمیــل پــروژه بازآفرینــی ۲۴۰ 

شهردار تبریز:

نقش۳پروژهمهمعمرانشهریدرایجادارزشافزودهمناطقکمبرخوردار

 با اتمام پروژه مسیرگشایی 
4۵ متری انقالب ظرفیت بزرگی 
برای توانمندسازی منطقه 10 

ایجاد خواهد شد.
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علمی

و  فنـاوری  تحقیقـات،  حـوزه  در  خوبـی 
باشـیم. دانشـگاه  کارآفرینـی 

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریز بـا بیان 
اینکـه مسـئولین دانشـگاه تمـام تـاش خـود 
محققـان  اینکـه  بـه  نموده انـد  معطـوف  را 
و پژوهشـگران در ایـن راه موفـق شـوند از 
آنهـا خواسـت کـه هماهنگـی بیـش از پیـش 
دانشـگاه  مجموعـه  در  تـا  گیـرد  صـورت 
پژوهش هـا و طـرح هـا مسـئله محـور پیـش 
بـرود و هدفـش حـل مشـکلی از مشـکات 

مـردم باشـد.
دکتـر بهمـن نقی پـور، پنجشـنبه، 24 آذرماه، 
در آییـن اختتامیه بیسـت و یکمین جشـنواره 
تبریـز،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  پژوهشـی 
گفـت: بایـد مشـکات مـردم در ارتبـاط بـا 
نظـام سـامت را در کنکاش هـا و تحقیقـات 
و پژوهـش هـای دانشـگاه شناسـایی کنیـم و 
اسـاتید گرانقـدر و محققیـن بـرای حـل آن 

راهـکار اجرایـی ارائـه کننـد.
وی تاکیـد کـرد، بـرای بهبـود امـور مـردم 
نیازمنـد پژوهـش بـرای یافتـن مشـکات و 
ارائـه راه حـل و  اقـدام بـه جهـت حـل ایـن 
ویـژه  عنایـت  مهـم  ایـن  و  هسـتیم  موانـع 

می طلبـد. را  گرانقـدر  نماینـگان 
وی افـزود: بـا تکیـه بـا همیـن نگاه اسـت که 
پژوهـش در دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز 
کـه سـهم عمـده ای در نظام سـامت کشـور 
دارد، جایـگاه ویژه و درخور توجهی داشـته 

است.
وی بـا بیـان اینکـه مسـئولین دانشـگاه تمـام 
تـاش خـود را معطـوف نمـوده اند بـه اینکه 
راه موفـق  ایـن  پژوهشـگران در  محققـان و 
شـوند از آنها خواسـت که هماهنگی بیش از 
پیـش صورت گیـرد تا در مجموعه دانشـگاه 
پژوهش هـا و طـرح هـا مسـئله محـور پیـش 

بـرود و هدفـش حـل مشـکلی از مشـکات 
باشـد. مردم 

رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی تبریـز  گفت: 
انتظـار مـی رود کـه مشـکات نظام سـامت 
را در کنکاش هـا و تحقیقـات و پژوهشـهای 
دانشـگاه شناسـایی کنیم و اسـاتید و محققین 
اجرایـی  راهـکار  آن،  بـرای حـل  گرانقـدر 

کنند. ارائـه 
بـه فنـاوری  بایـد  نقی پـور گفـت؛ پژوهـش 
تبدیـل شـود در غیر ایـن صورت ایـن فرایند 
در  رونـد  ایـن  مانـد.  خواهـد  باقـی  ناقـص 
دانشـگاه بـا توسـعه مراکـز رشـد و تحقیقات 
هـای  مجموعـه  از  حمایـت  و  فناوری هـا  و 
و  شـده  فعال تـر  دانشـگاه  در  بنیـان   دانـش 

شـتاب یبشـتری یافتـه اسـت.
وی گفـت: پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه 
علـوم پزشـکی تبریـز سـامان یافته و سـرعت 
پـروژه پژوهشـگاه ربـع رشـیدی هـم تسـریع 
راه  و  تکمیـل  بـا  امیدواریـم  و  اسـت  شـده 
انـدازی ایـن زیرسـاخت ها شـاهد پیامدهـای 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

باشد مردم  مشکل  حل  هدفش  وهش ها  پژ

رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز  گفت: انتظار می رود 

که مشکالت نظام سالمت را 
در کنکاش ها و تحقیقات و 

پژوهشهای دانشگاه شناسایی 
کنیم و اساتید و محققین گرانقدر 
برای حل آن، راهکار اجرایی ارائه 

کنند.

،،،
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ــاره  ــا اش ــا؛ ب ــه صب ــرو آتی ــرکت نی ــل ش مدیرعام
بــه انتقادهــا از مــازووت ســوزی در نیــروگاه تبریــز 
ــش  ــک مصــرف افزای ــه پی ــی ک ــر زمان ــت: ه گف
پیــدا کنــد گاز صنایــع را قطــع می کننــد و ســوخت 
ــز  ــز مرک ــق می شــود و امســال نی ــن تزری جایگزی
ــاه ســهمیه گاز  ــان م ــی، از ۲۳ آب دیســپاچینگ مل
ــه  ــور ب ــا مجب ــز را قطــع کــرده  و م ــروگاه تبری نی
ــوزه  ــی در ح ــای مل ــم گیری ه ــروی از تصمی پی

ــرژی هســتیم. ــت ان مدیری
بــه گــزارش خبرنــگار مــا از تبریــز؛ عبدالرضــا قلــی 
پــور کــه به همــراه رئیس هیئــت مدیــره مدیرعامل 
شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق آذربایجان شــرقی در 
نشســت خبــری حضــور داشــت افــزود؛ مــا بــرای 
تامیــن انــرژی بــرق مجبــور به اســتفاده از ســوخت 
جایگزیــن »مــازوت« هســتیم بــرای اینکــه  ایــن 
نیــروگاه بــا ســوخت پایــه گاز و ســوخت جایگزیــن 
ــه  ــًا گاز ب ــون عم ــد و چ ــت می کن ــازوت فعالی م
ــه  ــور ب ــد مجب ــص نمی یاب ــز تخصی ــروگاه تبری نی

اســتفاده از مــازوت هســتیم.

ــا  ــوا صرف ــی ه ــه آلودگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اســتفاده از مصــرف ســوخت مــازوت نیســت، 
ــز  افــزود : ۸۳ درصــد آالیندگــی هــای شــهر تبری
در خصــوص خــودرو هــای فرســوده و ۱۷ درصــد 
مربــوط بــه ســایر صنایــع ســنگین اســت کــه از آن 

ــروگاه اســت. ــه نی ــوط ب ــط ۲ درصــد مرب فق
مدیرعامــل شــرکت نیــرو آتیــه صبــا؛ همچنیــن به 
وضعیــت تولیــد بــرق در نیــروگاه تبریــز اشــاره کرد 
و افــزود: هــر دو واحــد اصلــی نیــروگاه تبریــز هــم 
اکنــون بــا ظرفیــت عملــی ۷۲۰ مــگاوات در مــدار 

تولیــد قــرار دارنــد.
ــوژی  ــدم نصــب تکنول ــور در خصــوص ع ــی پ قل
ــروگاه  ــی نی ــش آالیندگ ــرای کاه ــیون ب فیلتراس
تبریــز گفت:نبــود راهــکار  اقتصــادی در ایــن روش، 
مصــرف بســیار زیــاد آب و آهــک ، آلودگــی زیــاد 
آن بــرای محیــط زیســت و قابــل اســتفاده نبــودن 
مــواد زایــد تولیــد شــده از فیلتراســیون باعــث عــدم 

اســتفاده از ایــن روش شــده اســت.
قلــی پــور تاکیــد کرد:آالیندگــی اســتفاده از مــازوت 

بایــد بــر اســاس مبنــای علمــی بــا دقــت بررســی 
شــود،به طــوری کــه براســاس اعــام مراکــز 
ــا  ــد آالینده ه ــا ۸۳ درص ــگاه ه ــی دانش تحقیقات
مربــوط بــه خودروهــا اســت،تا جایــی کــه اســتفاده 
از مــازووت در کان شــهرها چندیــن ســال بــود که 
ممنــوع بــود امــا بــا ایــن حــال آالیندگی بــود یعنی 
اســتفاده از مــازوت تأثیــر چندانــی نــدارد چــرا کــه 
۱۷ درصــد آالیندگی هــا مربــوط بــه صنایــع اســت 

ــد. ــروگاه تشــکیل می ده ــه دو درصــد آن را نی ک
ــه  ــا؛ در ادام ــه صب ــرو آتی ــرکت نی ــل ش مدیرعام
تصریــح کرد:مــا از دانشــگاه ها و شــرکت های 
ــی مناســب  ــی روش ــرای طراح ــور ب ــف کش مختل
ــور از  ــای کش ــی نیروگاه ه ــش آلودگ ــرای کاه ب
ــا  ــا ت ــم، ام ــوت کرده ای ــز دع ــروگاه تبری ــه نی جمل
ــوی  ــت از س ــن درخواس ــه ای ــخی ب ــون پاس کن
ــه  ــن زمین ــال در ای ــرکت های فع ــگاه ها و ش دانش

ــت. ــده اس داده نش
ــع  ــردم و صنای ــاز م ــورد نی ــرق م ــن ب ــرای تامی ب

ــتیم ــوخت دوم هس ــتفاده از س ــه اس ــور ب مجب

برای تامین انرژی برق مجبور به استفاده از
 سوخت جایگزین »مازوت« هستیم



7

مدیرعامــل شــرکت مدیریــت تولید بــرق آذربایجان 
ــان  ــا بی ــری ب ــت خب ــن نشس ــم در ای ــرقی ه ش
ــای  ــود را درنیروگاه ه ــاش خ ــام ت ــا تم ــه م اینک
اســتان بــرای رعایــت پروتکل هــای زیســت 
ــز  ــی مرک ــزود: وقت ــم، اف محیطــی انجــام می دهی
دیســپاچینگ ملی، ســهمیه گاز برای نیــروگاه تبریز 
در نظــر نمی گیــرد، بــرای تامیــن بــرق مــورد نیــاز 
مــردم و صنایــع مجبــور به اســتفاده از ســوخت دوم 

هســتیم.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی ب ــن موس ــید محس س
ــه  ــادی ب ــه زی ــازوت هزین ــوخت م ــتفاده از س اس
مــا تحمیــل می کنــد، افــزود: تامیــن انــرژی بــرق 
ــا چــاره ای  ــر ضــروری اســت و م ــک ام اســتان ی

ــم. ــازوت نداری ــوخت م ــتفاده از س ــز اس ج
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت تولید بــرق آذربایجان 
شــرقی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: 
نیــروگاه تبریــز عمــر زیــادی دارد و تکنولــوژی ۴۰ 
ــرای افزایــش راندمــان و  ــا ب ســال قبــل را دارد؛ م
ــاح و  ــر اص ــرژی و آب آن ب ــرف ان ــش مص کاه

بروزرســانی ســاختار نیــروگاه تبریــز تاکیــد داریــم.
وی افــزود: در ســال گذشــته ۲۰۰ میلیــارد تومــان 
بــرای اورهــال نیــروگاه تبریــز هزینه شــده اســت و 
در نتیجــه ۱۶۰ مــگاوات افزایــش کارآیــی داشــتیم.

ــا اشــاره بــه اینکــه آذربایجــان شــرقی  موســوی ب
بــه ۱۷۲۰ مــگاوات بــرق نیــاز دارد، افــزود: ظرفیــت 
ــر  ــگاوات اســت و ب ــی اســتان ۱۳۰۰ م ــد فعل تولی
همیــن اســاس نیــاز ضــروری بــه توســعه نیــروگاه 
ــی در  ــش خصوص ــذاری بخ ــرمایه گ ــز و س تبری

حــوزه نیروگاهــی هســتیم.

ــرمایه  ــه س ــدی ب ــه ج ــرورت توج ض
گــذاری در نیــروگاه تبریــز

ــا  ــه صب ــرو آتی ــرکت نی ــره ش ــأت مدی ــس هی رئی
نیــز در ایــن نشســت خبــری  بــا اشــاره بــه 
اینکــه تکنولــوژی مــورد اســتفاده در نیــروگاه 
ــوده و از  ــش ب ــال پی ــا س ــه ده ه ــوط ب ــز مرب تبری
شــرکت های غربــی و شــرقی تامیــن شــده اســت، 
گفــت: نیــروگاه حرارتــی تبریــز بــرای بهینه ســازی 
و افزایــش راندمــان عملکــرد خــود نیــاز به ســرمایه 

ــد دارد. ــذاری جدی گ
ــز کــه  ــادر صفــرزاده افــزود: امــروز نیــروگاه تبری ن
ــه  ــوده اســت، ب ــه ب ــل توســعه منطق ســال ها عام

یــک توجــه ویــژه و ســرمایه گــذاری جهت توســعه 
ادامــه حیــات خــود دارد و ایــن بایــد مــورد توجــه 

جــدی مســئوالن امــر قــرار بگیــرد.
فعالیــت  ابتدایــی  از ســال های  داد:  ادامــه  وی 
ــوده و  نیــروگاه تبریــز، ســوخت پایــه آن مــازوت ب
ــت  ــت های کان دول ــه سیاس ــا ب ــه ۸۰ بن در ده
ــس از  ــت و پ ــر یاف ــی تغیی ــوخت گاز طبیع ــه س ب
آن مــازوت بــه عنــوان ســوخت جایگزیــن نیــروگاه 

ــز تعریــف شــد. تبری
صفــرزاده دربــاره آب مصرفــی نیــروگاه تبریز گفت: 
آب مصرفــی نیــروگاه تبریــز از خــط انتقــال زرینــه 
ــان  ــه مای ــع در منطق ــق واق ــای عمی رود و چاه ه
ــز و  ــود آب در تبری ــا کمب ــا ب ــود، ام ــن می ش تامی
خــط انتقــال زرینــه رود، چاه هــای عمیــق تقویــت 
شــده و برداشــت از خــط انتقــال زرینــه رود کاهــش 
یافتــه اســت. همچنیــن بــرای تامیــن مصــرف آب 
ــاب  ــا از پس ــت ت ــده اس ــرر ش ــز مق ــروگاه تبری نی
ــز اســتفاده کنیــم، امــا ایــن در  تصفیــه شــده تبری
حالــی اســت کــه قــرار بــود پســاب تصفیــه شــده 

ــه  ــه ارومی ــای دریاچ ــرای احی ــز ب ــاب تبری فاض
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

ــک  ــتم خن ــر سیس ــرای تغیی ــزی ب وی از برنامه ری
ــرف آب  ــذف مص ــرای ح ــز ب ــروگاه تبری کاری نی
خبــر داد و ادامــه داد: برنامــه نیــروگاه تبریــز تغییــر 
سیســتم خنــک کاری نیــروگاه تبریــز بــه سیســتم 
ایرکولینــگ اســت کــه در این سیســتم مصــرف آب 
ــد و  ــدا می کن ــادی کاهــش پی ــه طــرز بســیار زی ب
نیــروگاه بــا اســتفاده از هــوا خنــک کاری می شــود.

ــا  ــه صب ــرو آتی ــره شــرکت نی ــأت مدی ــس هی  رئی
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــز ب ــروگاه تبری ــرد: نی ــد ک تاکی
ــرژی و  ــرف ان ــش مص ــوب و کاه ــان مطل راندم
ــد  ــای جدی ــد. نیروگاه ه ــدا کن ــعه پی ــد توس آب بای
ــد  ــرف می کنن ــرژی مص ــری ان ــتهای کمت ــا اش ب
ــد و  ــرق می کنن ــد ب ــتری تولی ــان بیش ــا راندم و ب
ــوژی ســاخت نیروگاه هــای  ــا خوشــبختانه تکنول م
ســیکل ترکیبــی را در کشــور داریــم و بایــد 
ــذاری در  ــرمایه گ ــرای س ــش رو ب ــکات پی مش

ــود. ــرف ش ــز برط ــروگاه تبری نی
ــا  ــه صب ــرو آتی ــره شــرکت نی ــأت مدی ــس هی  رئی
ــال ۱۳۵۶  ــرد: س ــح ک ــه تصری ــن در ادام همچنی
ــای  ــد و در فض ــی ش ــکان یاب ــز م ــروگاه تبری نی
۲۵۰ هکتــاری تأســیس شــده و عمــده مصــرف آن، 
ــب  ــون مترمکع ــود و هشــت میلی ســوخت و آب ب
ــن  ــاه تأمی ــه چ ــه از ۱۴ حلق ــده ک ــرف ش آب مص
ــرق  ــای ش ــه ای از تکنولوژی ه ــود و مجموع می ش
و غــرب اســت. وی  خاطــر نشــان شــد: دو واحــد 
گازی نیــروگاه تبریــز از ایتالیــا، بویلــر آن از فرانســه 
و توربیــن از ژاپــن تأمیــن شــده اســت و ظرفیــت 
ــرداری  ــه بهره ب ــگاوات اســت ک اســمی آن ۸۰۰ م
ــان ســوخت  آن ســال ۱۳۶۵ شــروع شــد و آن زم
پایــه ی آن مــازوت بــود و در ۲۵ کیلومتــری شــهر 

تبریــز مکانیابــی شــده اســت.
 رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت نیــرو آتیــه 
ــا  ــوخت نیروگاه ه ــن س ــان افزود:تأمی ــا درپای صب
بــا وزارت نفــت اســت و وزارت نیــرو و نفــت 
هماهنــگ شــده و زمانــی کــه پیــک مصــرف آن 
ــر مــی رود، نیروگاه هــا ســوخت گاز را قطــع و  باالت
ــا  ــه م ــد کــه پای ــه می دهن ــن ارائ ســوخت جایگزی
ــر ظرفیــت  ــًا ۱۰۰ میلیــون لیت مــازوت اســت، قب
ــه  ــازووت داشــتیم کــه دهــه ۸۰ ب ذخیره ســازی م

ــید. ــر رس ــون لیت ۲۰۰ میلی

اجتماعی

تأمین سوخت نیروگاه ها با وزارت 
نفت است و وزارت نیرو و نفت 
هماهنگ شده و زمانی که پیک 

مصرف آن باالتر می رود، نیروگاه ها 
سوخت گاز را قطع و سوخت 

جایگزین ارائه می دهند که پایه 
ما مازوت است، قباًل 100 میلیون 
لیتر ظرفیت ذخیره سازی مازووت 

داشتیم که دهه ۸0 به ۲00 
میلیون لیتر رسید.
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اولویت هــای پژوهشــی بایــد بــر اســاس 
نیازهــای کلیــدی جامعــه باشــدمهرتبریز: 
ــتاندار  ــع اس ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
ــای  ــت ه ــت: اولوی ــرقی گف ــان ش آذربایج
بــه شــکل  نبایــد  دســتگاه ها  پژوهشــی 
فرمالیتــه و صــوری تعییــن شــود بلکــه بایــد 
بــر اســاس نیازهــای کلیــدی جامعــه ایــن کار 

ــرد. ــورت گی ص
جهانبخــش  تبریــز،  مهــر  گــزارش  بــه 
ســلمانیان، در هشــتمین جلســه کارگــروه 
آمــوزش، پژوهــش، فــن آوری و نــوآوری 
ــیار  ــای بس ــت ه ــرد: ظرفی ــان ک ــتان، بی اس
خوبــی داریــم و بایــد از ایــن توانمنــدی ها در 
عرصــه پژوهــش بــه درســتی اســتفاده شــود 
تــا بتوانیــم برپایــه نیازســنجی هــای صــورت 

ــم. ــکات بپردازی ــل مش ــه ح ــه، ب گرفت
بایــد  راســتا  همیــن  در  افــزود:  وی 
درســتی  بــه  پژوهشــی  اولویت هــای 
ــد دارای  ــا بای ــژو هش ه مشــخص شــود و پ

ــم  ــن مه ــه ای ــند ک ــردی باش ــت کارب پیوس
جــزو اولویــت هــای دســتگاه هــای اجرایــی 

ــرد. ــرار گی ق
ــش  ــد پژوه ــر فراین ــه داد: اگ ــلمانیان ادام س
ــری  ــم گی ــده و در تصمی ــام ش ــت انج درس
و تصمیــم ســازی هــا لحــاظ شــود قطعــا در 
مدیریــت، رقابــت و بهــره وری ایجــاد خواهــد 

شــد.
وی بــه اهمیــت توجــه بــه پژوهــش در 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــم تاکی ــد عل ــتای تولی راس
کشــور،  توســعه  و  رشــد  تحقــق  بــرای 
ــد و  ــد پیون ــت بای ــت و دول ــگاه، صنع دانش
ارتبــاط قــوی بــا یکدیگــر داشــته باشــند و در 
ایــن میــان بایــد از ظرفیــت عظیــم علمــی و 
ــی اســتفاده  ــه خوب پژوهشــی دانشــگاه هــا ب

ــرد. ک
گفتنــی اســت؛ در ایــن جلســه گــزارش 
عملکــرد ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه  توســط 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، گــزارش 

ــوزه  ــاوری درح ــم و فن ــارک عل ــرد پ عملک
ــوه  ــوع نح ــرح موض ــوآوری، ط ــاوری و ن فن
ــی در  ــز علم ــا و مراک مشــارکت دانشــگاه ه
ــط  ــتان  توس ــت اس ــود وضعی ــعه و بهب توس
ــه و  ــزی، بودج ــه ری ــر برنام ــرکل دفت مدی

ــد. ــه ش ــتانداری ارائ ــول اداری اس تح

وهشی باید بر اساس نیازهای کلیدی جامعه باشد اولویت های پژ

علمی

 اگر فرایند پژوهش درست انجام 
شده و در تصمیم گیری و تصمیم 

سازی ها لحاظ شود قطعا در 
مدیریت، رقابت و بهره وری ایجاد 

خواهد شد.
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پیشرفت اقتصادی توام با عدالت هدف آرمانی برنامه هفتمپیشرفت اقتصادی توام با عدالت هدف آرمانی برنامه هفتم
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی مطرح کرد:

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اهــداف  بــه  دســتیابی  آذربایجان شــرقی 
بــه  توجــه  مســتلزم  را  هفتــم  برنامــه 
در  منــدرج  آفریــن  تحــول  چرخش هــای 
ســند تحــول دولــت مردمــی دانســت و 
گفــت: پیشــرفت اقتصــادی تــوام بــا عدالــت 

هــدف آرمانــی برنامــه هفتــم اســت.
بــه گــزارش  خبرنــگار مــا در تبریــز؛ محمــد 
ــی  ــه بررس ــروز در جلس ــر ام ــکاران ظه فرش
ــتان ها در  ــارکت اس ــوه مش ــتورالعمل نح دس
تدویــن الیحــه برنامــه هفتــم توســعه اظهــار 
ــتورالعمل  ــهولت کار دس ــر س ــه خاط ــرد: ب ک
ــه  ــم ارائ ــه هفت ــن برنام ــای تدوی و راهکاره
شــده اســت کــه دســتگاه هــای اجرایــی بایــد 
ــنهادات  ــتورالعمل پیش ــن دس ــا ای ــق ب مطاب

ــد. ــه دهن ــود را ارائ خ
ــئله محوری  ــه مس ــه ب ــه ضــرورت توج وی ب
در تدویــن برنامــه هفتــم اشــاره و اضافــه کرد: 
ــای  ــات و اولویت ه ــاط موضوع ــن ارتب در ای

کلیــدی مطــرح بــوده و الزم اســت اهــداف، 
راهبردهــا و برنامــه اجرایــی مشــخص و بــر 
ــت  ــف و در نهای ــای آن شــاخص ها تعری مبن
خروجــی هــا بــه صــورت کمــی معیــن شــود.

فرشــکاران یــادآور شــد: ســند تحــول دولــت 
مردمــی، آمایــش ســرزمین، راهبردهــای 
ــی  ــای کل ــت ه ــی و سیاس ــاد مقاومت اقتص
کــه  هســت  مــواردی  دولــت  و  نظــام 
شــالوده کلــی برنامــه هفتــم توســعه کشــور 
ــگاه و  ــد جای ــد و بای ــی دهن ــکیل م را تش
ــطح  ــتان را در س ــته اس ــذاری شایس تاثیرگ

کان کشــوری بازیابیــم.
وی مــواردی مثــل رشــد و ثبــات اقتصــادی، 
صنــدوق بازنشســتگی، امنیــت غذایــی و 
ــم  ــه هفت ــوری برنام ــات مح آب را موضوع
ــام  ــاء نظ ــر ارتق ــز ب ــد و تمرک ــعه خوان توس
ــاء  ــت، ارتق ــوی کش ــاح الگ ــامت، اص س
ــگ و توســعه گردشــگری را ضــروری  فرهن

ــمرد. برش

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
هــر  داشــت:  اذعــان  آذربایجان شــرقی 
مثــل  اجرایــی  هــای  دســتگاه  از  کــدام 
آب  کشــاورزی،  جهــاد  شهرســازی،  و  راه 
ــوارد  ــره م ــه ای و غی ــرق منطق ــه ای، ب منطق
خــاص مســئله محــور و اولویــت دار را در 
قالــب سیاســت هــای کلــی و آینــده نگــری 
ــعه را  ــی توس ــالوده کل ــه و ش ــر گرفت در نظ

ــد. ــف کنن تعری
ــان  ــال خاطرنش ــن ح ــوول در عی ــن مس ای
ســاخت: دســتگاه هــای اجرایــی اســتان 
ــه پیشــنهادات و پیشــبرد برنامــه  ــد در ارائ بای
هفتــم توســعه بــا دســتگاه هــای ملــی متبــوع 

ــند. ــته باش ــل داش ــی کام هماهنگ
ــای  ــتگاه ه ــدگان دس ــه نماین ــن جلس در ای
در  را  خــود  پیشــنهادات  اســتان  اجرایــی 
ــوب  ــه در چارچ ــی ک ــه های ــا برنام ــاط ب ارتب
توانمندی هــای اجرایــی کشــور امــکان اجــرا 

ــد. ــرح کردن ــد، مط دارن

اقتصادی
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اســت کــه بــا جایگزینــی محلــول پاشــی بــه 
ــش و  ــال کاه ــه دنب ــی ب ــک پاش ــای نم ج
رفــع اثــرات تخریبــی نمــک پاشــی هســتیم.

معــاون شــهردار تبریــز بــا اشــاره بــه دســتور 
ــتفاده از روش  ــر اس ــی ب ــز مبن شــهردار تبری
ــک  ــذف نم ــوص ح ــی در خص ــای علم ه
ــه  ــددی ک ــرات متع ــا مذاک ــت: ب ــی گف پاش
بــا پــارک علــم و فــن آوری آذربایجــان 
شــرقی و تعدادی از اســاتید دانشــگاه داشــتیم 
خوشــبختانه بــا تامین زیرســاخت هــای الزم 
از امســال محلــول ســازی، ذخیــره و اســتفاده 
ــکل  ــه ش ــت ب ــم توانس ــول خواهی از محل
اصولــی عملیــات زمســتانی را انجــام دهیــم.

وی افــزود: قطعــا موفقیــت هــر برنامــه 
و طرحــی نیازمنــد مشــارکت و همراهــی 
زمینــه  ایــن  در  و  اســت  شــهروندان 
ــز طــی ســالیان دراز نشــان  شــهروندان تبری

داده انــد کــه بهتریــن اقــدام را بــرای داشــتن 
شــهری زیبــا، تمیــز، مــدرن و دوســتدار 

ــد. ــی دهن ــام م ــت انج ــط زیس محی

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز:

جایگزینی محلول به جای نمک پاشی گامی بزرگ 
در راستای صیانت از محیط زیست

معــاون محیــط زیســت و خدمــات شــهری 
ــول پاشــی  ــی محل ــز جایگزین شــهردار تبری
ــی را گام  ــک پاش ــتفاده از نم ــای اس ــه ج ب
ــت از  ــرای صیان ــز ب ــزرگ شــهرداری تبری ب
محیــط زیســت در ایــن کانشــهر دانســت

بــه گــزارش مهــر تبریــز، جــواد صدیقــی در 
ــتفاده  ــره و اس ــد، ذخی ــی تولی کارگاه آموزش
از محلــول در عملیــات زمســتانی گفــت: بــا 
دســتور شــهردار کانشــهر تبریــز از امســال 
در مواقــع بــارش بــرف نمــک پاشــی اجــرا 
ــن کار از ورود حجــم  ــا ای نخواهــد شــد و ب
عظیمــی از نمــک بــه ســطح شــهر و ایجــاد 
مشــکات زیســت محیطــی جلوگیــری 

خواهــد شــد.
وی گفــت: اســتفاده از ۵۰ هزارتــن نمــک در 
ســال گذشــته در مواقــع بــارش بــرف قطعــا 
اثــرات مخربــی بــر محیــط زیســت داشــته 

 خوشبختانه با تامین زیرساخت 
های الزم از امسال محلول سازی، 
ذخیره و استفاده از محلول خواهیم 
توانست به شکل اصولی عملیات 

زمستانی را انجام دهیم.

،،،

شهری
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اقتصادی

صابــر پرنیــان در جلســه شــورای معــادن 
اســتان بــا حضــور اســتاندار آذربایجــان شــرقی 
ــی  ــدوده معدن ــده ۲۲۶ مح ــزاری مزای از برگ
ــر داد، گفــت:  ــردا در آذربایجــان شــرقی خب ف
در مــدت زمــان فرصــت قانونــی ۱۵ روز 
مزایــده معــادن اســتان ۳۵ نفــر شــرکت کــرده 
ــه  ــد ۱۰ روز ایــن آمــار ب ــا تمدی ــد کــه ب بودن

ــت. ــش یاف ــورد افزای ۱۲۷ م
وی افــزود: بــا برگــزاری ایــن مزایــده ســرمایه 
ــه  ــی ک ــازی معادن ــال س ــرای فع ــذاران ب گ
عمدتــا در ســال هــای گذشــته تعطیــل بودنــد 

شــرکت مــی کننــد.
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
آذربایجــان شــرقی گفــت: بــا توجــه بــه 
ایــن کــه در دانشــگاه پیــام نــور رشــته 
ــر  ــا ب ــدن وجــود دارد بن ــن شناســی و مع زمی
ــتان را از  ــادن اس ــس مع ــوع اطل ــن موض ای
ــن  ــه در ای ــتیم ک ــر هس ــگاه پیگی ــن دانش ای
زمینــه اقدامــات مقدماتــی انجــام شــده و ایــن 
ــجویان  ــاتید و دانش ــک اس ــه کم ــوع ب موض
رشــته معــدن و زمیــن شناســی در حــال 

ــت. ــن اس تدوی
پرنیــان در خصــوص وضعیــت معــادن ســنگ 
آذرشــهر افــزود: بــا توجــه بــه خواســته 
ــده  ــق ش ــهر تواف ــنگ آذرش ــکاران س معدن
اســت در کنــار معــادن بســتری برای فــراوری 

ــود. ــاد ش ــی ایج ــواد معدن م
ــدن، نظــام  ــه مع ــه خان ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــن شناســی  ــدن و ســازمان زمی مهندســی مع
و اکتشــافات معدنــی در فعــال ســازی معــادن 
اســتان پــای کار هســتند، تاکیــد کــرد: ثبــت 
تمــام اطاعــات و رصــد فعالیــت معــادن 

ــدن اســت. ــی در بخــش مع ــدام بزرگ اق

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــن  ــه آخری ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربایج
وضعیــت معــادن پوکــه، شــن و ماســه منطقــه 
ــایل  ــع مس ــور رف ــه منظ ــت: ب ــمنج گف باس
و مشــکات مــردم و انجــام یــک اقــدام 
کارشناســی در تمــام بازدیدهــا از کارشناســان 
خانــه معــدن و ســازمان نظــام مهندســی 
ــایل و  ــا مس ــم ت ــی گیری ــک م ــدن کم مع
ــه  ــورت هم ــه ص ــش ب ــن بخ ــکات ای مش

ــود. ــع ش ــی و رف ــه بررس جانب
ــاده  ــد ۵ م ــرای بن ــه اج ــاره ب ــا اش ــان ب پرنی
ــه  ــعه در رابط ــم توس ــه شش ــون برنام ۴۳ قان
بــا تخصیــص یــک درصــد از فــروش معــادن 
ــار  ــزود: چه ــده اف ــارت دی ــن خس ــه اماک ب
و  هشــترود  ســراب،  مراغــه،  شهرســتان 
ــا  ــب راه ه ــر تخری ــی ب ــی مبن ــر گزارش کلیب
ارایــه کــرده انــد کــه در ایــن زمینــه در حــال 

ــتیم. ــوارد هس ــن م ــازی ای مستندس

وی گفــت: میــزان اخــذ حقــوق معــادن دولتی 
ــه دو هــزار میلیــارد  ــارد ب از هــزار و ۴۰۰ میلی
ــن  ــه در ای ــت ک ــه اس ــش یافت ــان افزای توم
زمینــه از برنامــه جلــو هســتیم و پیــش بینــی 
ــش از صــد  ــال بی ــان امس ــا پای ــود ت ــی ش م
ــن  ــرای اولی ــی ب ــادن دولت ــوق مع درصــد حق

ــار در اســتان اخــذ شــود. ب

 

با بهره مندی از ظرفیت سامانه جامع تجارتبا بهره مندی از ظرفیت سامانه جامع تجارت
 نحوه فعالیت معادن آذربایجان شرقی شفاف می شود نحوه فعالیت معادن آذربایجان شرقی شفاف می شود

در مدت زمان فرصت قانونی 1۵ 
روز مزایده معادن استان ۳۵ نفر 
شرکت کرده بودند که با تمدید 
10 روز این آمار به 1۲۷ مورد 

افزایش یافت.د.

،،،
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جــرج اوکویــو نماینــده ســازمان چــای کنیــا 
ــد از منطقــه آزاد ارس هــدف  )KTDA( در بازدی
ــا و  ــا مزیت ه ــنایی بیشــتر ب ــن حضــور را آش از ای
ارس  آزاد  منطقــه  ســرمایه گذاری  مشــوق های 
عنــوان و اظهــار داشــت: بیشــتر مناطــق صنعتــی و 
ــا توجــه  اقتصــادی ایــران را بررســی کرده ایــم و ب
بــه ارزیابــی بازارهــای بالفعــل و بالقــوه بازارهــای 
ــرای  ــه ب ــن منطق ــیایی، ارس بهتری ــی و آس اروپای

ــا اســت.   توســعه تجــارت چــای کنی
از  مــا  کوتــاه  بازدیــد  ایــن  در  افــزود:  وی 
ظرفیت هــا و توانمندی هــای منطقــه آزاد ارس 
ــدیم  ــب ش ــاورزی متعج ــت و کش ــوزه صنع در ح
ــران رخ  ــه از ای ــن نقط ــه در ای ــی ک و فعالیت های

اســت.  شــگفت آور  می دهــد 
ــا  ــوالت م ــه محص ــان اینک ــا بی ــی ب ــر کنیای تاج
ــتان،  ــتان، ترکمنس ــران، قزاقس ــورهای ای ــه کش ب
آذربایجــان، قرقیزســتان، عــراق و ترکیــه صــادرات 
می شــود، افــزود: دسترســی آســان بــه کشــورهای 
مذکــور بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی، توســعه 

ــد و  ــدف جدی ــورهای ه ــا کش ــاری ب ــط تج رواب
و  ســرمایه گذاری  مزیت هــای  از  بهره منــدی 
ــاب  ــرای انتخ ــا ب ــل م ــتر دالی ــودآوری بیش س

ــت.  ــت در ارس اس فعالی
ــا در  ــای کنی ــروش چ ــش ف ــر بخ ــاموئل مدی س
جبــل العلــی دبــی و )DMCC(، در ایــن جلســه 
ــا  ــای کار ب ــر چ ــزار نف ــه ۶۵۰ ه ــان اینک ــا بی ب
ــا  ــح داد: م ــد، توضی ــکاری دارن ــا هم ــازمان م س
ــداری  ــا را خری محصــوالت خــام چــای کاران کنی
ــردازش و بســته بندی و ایجــاد  ــس از پ ــرده و پ ک
ــد  ــم و ارس می توان ــادر می کنی ــزوده ص ارزش اف
ــن حــوزه  ــرای ســرمایه گذاری در ای ــا ب ــان م میزب

باشــد. 
در ایــن جلســه سرپرســت معاونــت اقتصــادی 
ارس  آزاد  منطقــه  ســازمان  ســرمایه گذاری  و 
ــاره  ــی درب ــذاران کنیای ــرمایه گ ــواالت س ــه س ب
ســوله ها،  اجــاره  پــول،  انتقــال  چگونگــی 
ــای  ــدور مجوزه ــرکت و ص ــت ش ــارداری، ثب انب

فعالیــت پاســخ داد.

ح شد؛ در بازدید نمایندگان سازمان چای کنیا از منطقه آزاد ارس مطر

عالقه تاجران کنیا به سرمایه گذاری در ارس

 ما محصوالت خام چای کاران 
کنیا را خریداری کرده و پس از 
پردازش و بسته بندی و ایجاد 
ارزش افزوده صادر می کنیم و 
ارس می تواند میزبان ما برای 

سرمایه گذاری در این حوزه باشد. 

،،،



13

بــه ارزش۳۳۷  نــو  اتوبــوس  ۸ دســتگاه 
میلیــارد ریــال وارد نــاوگان اتوبوســرانی 

ــد. ــز ش تبری
ــاس  ــز عب ــز، پروی ــر تبری ــزارش مه ــه گ ب
نــژاد مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی 
دســتگاه   ۸ تحویــل  از  حومــه  و  تبریــز 
وزارت  ای  یارانــه  ســهمیه  از  اتوبــوس 
ــرانی  ــه اتوبوس ــال ب ــور و انتق ــرم کش محت

ــر داد. ــز خب تبری
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت واحــد 
ــاس  ــز عب ــز و حومــه پروی اتوبوســرانی تبری
ــام  ــا اع ــرکت ب ــن ش ــل ای ــژاد مدیرعام ن
ــو  خبــر فــوق گفــت: ۸ دســتگاه اتوبــوس ن
از ســهمیه یارانــه ای وزارت محتــرم کشــور 
ــز  ــرانی تبری ــه اتوبوس ــل و ب ــروز تحوی دی

ــال یافــت. انتق
وی افــزود: مجمــوع ارزش ایــن تعــداد 
اتوبــوس بالــغ بــر ۳۳۷ میلیــارد ریــال مــی 
باشــد کــه ۷۰ درصــد ایــن مبلــغ  بصــورت 

یارانــه ای توســط دولــت محتــرم و ۳۰ 
درصــد بعــاوه ۹ درصــد ارزش افــزوده کل 
ــن و  ــز تامی ــهرداری تبری ــط ش ــغ توس مبل

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ
اتوبوســرانی  واحــد  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــح ک ــه تصری ــز و حوم تبری
ــرم شــورای  ــژه  اعضــای محت ــگاه وی ــه ن ب
اســامی شــهر و شــهردار کانشــهر تبریــز 
ــاوگان حمــل  بــه امــر نوســازی و توســعه ن
ــش  ــه پی ــت  ب ــا عنای ــی و ب ــل عموم و نق
بینــی ۶۱ دســتگاه اتوبــوس بعنــوان ســهمیه 
اتوبوســرانی  بــه  کشــور  محتــرم  وزارت 
تبریــز از بابــت اتوبوســهای یارانــه ای و 
واریــز مبلــغ  پیــش پرداخــت مربوطــه کــه 
ــز  ــا مســاعدت  شــهرداری کانشــهر تبری ب
ــای الزم  ــری ه ــت ، پیگی ــده اس ــام ش انج
ــی  ــری مابق ــل گی ــت تحوی ــتمر جه و مس
ــن  ــان ممک ــن زم ــریع تری ــها در  س اتوبوس

ــت. ــام اس ــال انج در ح

هشت دستگاه اتوبوس جدید 
به ناوگان اتوبوسرانی تبریز اضافه شد

شهری

مجموع ارزش این تعداد اتوبوس 
بالغ بر ۳۳۷ میلیارد ریال می باشد 
که ۷0 درصد این مبلغ  بصورت 
یارانه ای توسط دولت محترم و 
۳0 درصد بعالوه ۹ درصد ارزش 
افزوده کل مبلغ توسط شهرداری 
تبریز تامین و پرداخت شده است.

،،،
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شهری

فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
رونــد  از  گزارشــی  شــرقی،  آذربایجــان 
ــی  ــت زدای ــای محرومی ــروژه ه ــی پ اجرای
ــرفت کل  ــت: پیش ــه داد و گف ــتان ارائ از اس
از ۴۵  بیــش  پــروژه در ســه شهرســتان 

درصــد اســت.
تبریــز،  در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــی از  ــه گزارش ــن ارائ ــی ضم ــدس خان مهن
ــاه، احــداث مخــزن،  ــر چ ــی حف ــد اجرای رون
ــه داده و  ــع آب و ...ارائ ــبکه توزی ــرای ش اج
تاکیــد کــرد: شــرکت آب و فاضــاب عــاوه 
ــت  ــم اهمی ــت کار ه ــه کیفی ــت ب ــر کمی ب
بســیاری مــی دهــد و علــی رغــم ایــن کــه 
در رونــد اجرایــی پــروژه هــا مشــکاتی 
ــی  ــم ول ــوده ای ــاهد ب ــه ش ــطح منطق در س
هــا  پــروژه  اجــرای  حرکــت  همچنــان 

ــت. ــده اس ــف نش متوق
وی گفــت: پــروژه هــای جهــاد آبرســانی در 
ــر)  ــترود و کلیب ــان، هش ــتان ورزق ۳ شهرس

ــا  ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج ــن(، اس خداآفری
ــال انجــام اســت. ــت در ح جدی

مجتمع آبرسانی ستارخان )فاز۲( ورزقان:
فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــع  ــه داد: در مجتم ــرقی ادام ــان ش آذربایج
ســتارخان ورزقــان ۱۶ بــاب مخــزن بــا 
حجــم ۱۰۰۰ متــر مکعــب، ۳ بــاب ایســتگاه 
پمپــاژ بــا ظرفیــت ۵ لیتــر در ثانیــه، ۶۵ 
 ۲۲ همچنیــن  انتقــال  خطــوط  کیلومتــر 
کیلومتــر شــبکه توزیــع انجــام خواهــد شــد.

مهنــدس خانــی افــزود: ۶۰ روســتا بــه 
همــراه شــهر ورزقــان بــا تعــداد ۸۶۶۳ 
خانــوار و مجمــوع ۳۰۶۴۹ نفــر جمعیــت       
) مجتمــع شــامل ۶۴ روســتا و شــهر ورزقــان 
ــانی  ــا” آبرس ــتا قب ــه ۴ روس ــی باشــد( ک م
ــای  ــه ه ــزء برنام ــت ج ــه اس ــورت گرفت ص
ــود. ــد ب ــروژه خواه ــن پ ــرکت در ای ــن ش ای

وی اظهــار کــرد: خریــد لولــه و تکمیــل لولــه 
گــذاری خــط انتقــال بــه طــول ۴۸ کیلومتــر، 

خاکبــرداری ۶ بــاب مخــزن و احــداث ۲ 
بــاب   ۲ مترمکعبــی،  مخــزن ۱۰۰  بــاب 
ــاژ در دســت اجــرا مــی باشــد ایســتگاه پمپ

فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
آذربایجــان شــرقی افــزود: کل پیشــرفت 
ــرفت کل  ــد ) پیش ــی باش ــد م کار ۷۰ درص

مجتمــع ۶۵ درصــد مــی باشــد(.
مجتمع آبرسانی آلمالو هشترود:

فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ایــن  در  داد:  ادامــه  شــرقی  آذربایجــان 
 ۲۱۸۴ تعــداد  بــا  روســتا   ۴۵ شهرســتان 
نفــر جمعیــت  و مجمــوع ۷۴۲۶  خانــوار 

گرفــت. خواهــد  پوشــش  تحــت 
ــاب ایســتگاه  ــی گفــت: یــک ب مهــدس خان
ــا ظرفیــت ۱۰ لیتــر در ثانیــه، یــک  ــاژ ب پمپ
ــب و  ــم ۲۰ مترمکع ــا حج ــزن ب ــاب مخ ب
اجــرای خطــوط انتقــال بــه طــول ۸٫۵ 

ــد. ــد ش ــام خواه ــر انج کیلومت
وی تاکیــد کــرد: خــط انتقــال به طــول ۶٫۵ 

وژه های جهاد آبرسانی پیشرفت ۴۵ درصدی پر
 در آذربایجان شرقی
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ــی از  ــر، احــداث مخــزن ۲۰ مترمکعب کیلومت
ــن  ــای انجــام شــده در ای ــت ه ــه فعالی جمل
ــوری  ــه ط ــد ب ــی باش ــانی م ــع آبرس مجتم
کــه پیشــرفت کار در پــروژه ۸۰ درصــد مــی 

باشــد.
مجتمــع آبرســانی قشــاقات کلیبــر ) و 

: خداآفریــن( 
فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
آذربایجــان شــرقی در ادامــه گفــت: در ایــن 
مجتمــع آبرســانی ۱۲ بــاب مخــزن بــا حجــم 
ــا ظرفیــت ۳۸۰  ــاب ب ۵۷۳۰ مترمکعــب، ۵ ب
ــه  ــال ب ــه، اجــرای خطــوط انتق ــر در ثانی لیت
ــه طــول ۲۵  ــع ب طــول ۶۳٫۵ و شــبکه توزی

ــت. ــد گرف ــر انجــام خواه کیلومت
مهنــدس خانــی افــزود: تعــداد ۱۶ روســتا بــا 
۹۶۳ خانــوار و مجمــوع ۳۶۴۷ نفــر جمعیــت 
ــت  ــتا تح ــه ۶۸ روس ــش ب ــت افزای ــا قابلی ب

پوشــش ایــن پــروژه خواهــد گرفــت.
ــه  ــروژه لول ــن پ وی خاطرنشــان کــرد: در ای
گــذاری خــط انتقــال بــه طــول ۳۵ کیلومتــر، 
احــداث ۲ بــاب مخــزن ۳۰۰ و آرماتوربنــدی 
ــاب  ــک ب ــوار ی ــف و دی ــزی ک ــن ری و بت
ــی،  ــاه ول ــی ش ــر مکعب ــزار مت ــزن ۲ه مخ
دیوارهــای  ریــزی  بتــن  و  آرماتوربنــدی 
مخــزن ۲ هــزار مترمکعبــی آبــش احمــد، ۲ 
ــاژ در دســت اجــرا جــزء  ــاب ایســتگاه پمپ ب
ــی  ــروژه م ــت هــای انجــام شــده در پ فعالی

باشــد.
فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــکیل  ــه تش ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذزبایج
قــرارگاه امام حســن مجتبــی )ع( در راســتای 
ــر  ــی ب ــری، مبن ــام معظــم رهب ــدات مق تأکی
ــی  ــات محرومیت زدای ــه خدم ــع عادالن توزی
گفــت: بــا همــکاری شــرکت آب و فاضــاب 
ــن  ــارات اســتانی ای آذربایجــان شــرقی، اعتب
قــرارگاه در آذربایجان شــرقی مربــوط بــه 
فــاز نخســت پــروژه آبرســانی بــا اعتبــار ۲۵۰ 
میلیــارد تومــان بــرای ســاخت ســه مجتمــع 
آبرســانی و انتقــال آب بــه ۱۲۱ روســتا اســت 
ــه  ــته در منطق ــال گذش ــن س ــه در بهم ک

ــوار  خداآفریــن کلنگ زنــی شــد و ۱۱۸۱۰خان
ــر را تحــت پوشــش  ــت ۳۷۲۸۳ نف ــا جمعی ب

ــد داد. ــرار خواه ق
مهنــدس خانــی تصریــح کــرد: بــا روی 
موضــوع  ســیزدهم،  دولــت  آمــدن  کار 
ــورد توجــه جــدی  ــه روســتاها م آبرســانی ب
ــق  ــه طب ــا ک ــا آنج ــت ت ــه اس ــرار گرفت ق
برنامــه ارائــه شــده وزیــر نیــرو بــه مجلــس 
شــورای اســامی، میــزان پوشــش آبرســانی 
ــای  ــد در انته ــت بهره من ــتایی و جمعی روس
ــم ۹۰ درصــد  ــه رق ــد ب ــت ســیزدهم بای دول

ــد. برس
فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــتای  ــه داد : در راس ــرقی ادام ــان ش آذربایج
ــد  ــی جدی طــرح جهــاد آبرســانی کــه نهضت
در وزارت نیــرو مــی باشــد، آبرســانی آبــادی 
هــای بــاالی ۲۰ خانــوار اســتان در اولویــت 

ــود. ــد ب خواه
ــان  ــه پای ــا ک ــروژه ه ــن پ ــزود: ای ــی اف خان
ســال گذشــته آغــاز شــده اســت هــم اکنــون 
ــد و  ــی باش ــوردار م ــی برخ از پیشــرفت خوب
مــا در ســازوکار طرح هــای آبرســانی عــاوه 
بــر همــکاری هــای ســپاه پاســداران و 
ــای  ــه نهاده ــت هم ــتان از ظرفی ــای اس آبف
ــا در  ــرد ، ت ــم ک ــتفاده  خواهی ــی، اس مردم
کمتریــن زمــان ممکــن شــاهد اتمــام پــروژه 

هــا باشــیم.
طــی  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
هماهنگــی بــه عمــل آمــده از طرف اســتاندار 
ــرکت  ــل ش ــرقی و مدیرعام ــان ش آذربایج
ــه  ــور در ادام ــاب کش ــی آب و فاض مهندس
تفاهــم نامــه تعــداد روســتاهایی کــه از 
طــرف قــرارگاه امــام حســن مجتبــی)ع( بــه 
نیابــت از بســیج ســازندگی انجــام مــی گیــرد 
بــه ۵۵۰ روســتا افزایــش و آبرســانی در 
روســتاهای  تمــام شهرســتان هــای اســتان 

ــد. ــد ش ــم داده خواه تعمی

در این مجتمع آبرسانی 1۲ باب 
مخزن با حجم ۵۷۳0 مترمکعب، 

۵ باب با ظرفیت ۳۸0 لیتر در 
ثانیه، اجرای خطوط انتقال به طول 
۶۳٫۵ و شبکه توزیع به طول ۲۵ 

کیلومتر انجام خواهد گرفت.

،،،
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رئیــس مرکــز پژوهش هــای شــورای اســامی 
انتشــار نیازهــای  شــهر تبریــز از احصــا و 
ــای  ــیون ه ــق کمیس ــهر از طری ــی ش پژوهش
تخصصــی شــورای اســامی شــهر تبریــز خبــر 

داد.
روح اهلل رشــیدی در نشســت رســانه ای عملکــرد 
اســامی  شــورای  پژوهش هــای  مرکــز 
ــتر  ــی از پوس ــن رونمای ــز و همچنی ــهر تبری ش
فراخــوان پیشــنهاد و ایــده پژوهشــی ویــژه 
اهالــی رســانه اظهــار کــرد: توســعه یــا اصــاح 
ســامانه های جامــع مدیریــت، اطاعــات مربــوط 
بــه وضــع موجــود، ارزیابــی وضعیــت خدمــات، 
ــای  ــاخص ه ــامی و ش ــهر اس ــای ش معیاره
جهانــی، تجربیــات و سیاســت های شــهری، 
تاریــخ شــفاهی تبریــز، بازنگــری ضوابــط 
معیارهــا و اســناد، اثرســنجی اقدامــات، الگــوی 
و  ســاالنه  بودجــه  و  برنامــه  افکارســنجی، 
پــروژه ویــژه تدویــن نقشــه فرهنگــی اجتماعــی 
ــز  ــی مرک ــای پژوهش ــز محوره ــات تبری مح
ــز  ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــای ش پژوهش ه

ــت. اس
وی افــزود: در پــی انتشــار ۱۱۳ مــورد نیــاز 

ــز  ــه مرک ــی ب ــنهاد پژوهش ــی، ۶۰ پیش پژوهش
ــت. ــیده اس رس

ــه قراردادهــای پژوهشــی  ــا اشــاره ب رشــیدی ب
منعقــد شــده خاطرنشــان کــرد: در ســال اخیــر 
ــای  ــز پژوهش ه ــی در مرک ــرارداد مطالعات ۱۶ ق
شــورای اســامی شــهر تبریــز منعقــد شــده کــه 
چهــار مــورد اجــرا و تمــام شــده و پنــج مــورد در 

مرحلــه داوری اســت.
ــا  ــی ب ــت تخصص ــرد: ۴۹ نشس ــه ک وی اضاف
۵۷۱ نفــر ســاعت در ســال جــاری برگــزار شــده 
ــه شــورای  ــوان گــزارش کارشناســی ب و ۳۲ عن

اســامی شــهر تبریــز ارســال شــده اســت.
رئیــس مرکــز پژوهش هــای شــورای اســامی 
ــی،  ــه  شناس ــرد: جامع ــح ک ــز تصری ــهر تبری ش
مــردم شناســی، برنامــه ریــزی و طراحــی 
شــهری موضوعــات مــورد نیــاز بــرای مطالعــه 
ــده  ــام ش ــا تم ــای آنه ــه پژوهش ه ــتند ک هس
اســت و ماکــت ایــن طــرح هــا امــروز رونمایــی 

می شــود.
وی یــادآور شــد: تــاش کردیــم مرجعیــت 
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــای ش ــز پژوهش ه مرک
تبریــز را احیــا کــرده و ایــن مرجعیــت را بــرای 

مدیریــت شــهری و دیگــر مجموعــه هــا کــه در 
ــم. ــم دهی ــد، تعمی اداره شــهر نقــش دارن

ــتر  ــانه ای از پوس ــت رس ــن نشس ــان ای در پای
فراخــوان پیشــنهاد و ایــده پژوهشــی ویــژه 
پوســترهای  همچنیــن  و  رســانه  اهالــی 
پژوهش هــای منتشــر شــده رونمایــی شــد.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی کالنشهر تبریز خبر داد:

وهشی و مطالعاتی انتشار ۱۱۳ مورد نیاز پژ

تالش کردیم مرجعیت مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی شهر 
تبریز را احیا کرده و این مرجعیت 
را برای مدیریت شهری و دیگر 

مجموعه ها که در اداره شهر نقش 
دارند، تعمیم دهیم.

،،،
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فرهنگی

جامعه بدون هنر محکوم به نابودی است
جامعــه بــدون هنــر محکــوم بــه نابــودی 
اســتمهر تبریــز: یــک اســتاد نقاشــی گفــت: اگر 
از جامعــه ای هنــر را حــذف کننــد، آن جامعــه 
طولــی نمــی کشــد محکــوم بــه نابــودی مــی 
شــود، چــرا کــه بــرای انســان ســازی و تعیلــم 

ــر هســتیم. ــد هن ــروی انســانی نیازمن نی
ــا  ــو ب ــژاد داوری در گفتگ ــا محمدن محمدرض
ــت  ــوص اهمی ــز در خص ــر تبری ــگار مه خبرن
هنــر در جوامــع امــروزی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــت،  ــه اس ــک جامع ــان ی ــوپاپ اطمین ــر س هن
اظهــار کــرد: زمانــی کــه هنــر نباشــد، جامعــه 
ــه  ــول در آن ب ــه پ ــت ک ــم داش ــی خواهی بدل
ــل  ــد، تبدی ــی کــه فســاد ایجــاد مــی کن قدرت

مــی شــود.
ــه  ــه ای ک ــه در جامع ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
صــورت  هنــر  طریــق  از  ســازی  انســان 
نگرفتــه، قــدرت تبدیــل بــه فســاد مــی شــود، 
اعــام کــرد: رســالت مــا خلــق جامعــه ای آزاد، 
روشــن و ســالم بــا تکیــه بــر توانمنــدی هــای 
هنــری اســت. اگــر از جامعــه ای هنــر را حــذف 
کننــد، آن جامعــه طولــی نمــی کشــد محکــوم 
بــه نابــودی مــی شــود، چــرا کــه بــرای انســان 
ســازی و تعیلــم نیــروی انســانی نیازمنــد هنــر 

هســتیم.
ــر  ــکات قش ــائل و مش ــوص مس وی در خص
ــا تحریــم  هنرمنــدان گفــت: سالهاســت کــه ب
ــه  ــادی در زمین ــامان اقتص ــاع نابس ــا واوض ه
هنــر و ســایر قشــرها درگیرهســتیم، و روز بــروز 
شــرایط بدتــر مــی شــود.اگر تغییــرات اساســی 
بــرای رفــع مشــکات اجرایــی نشــود، گمــان 
مــی بــرم کــه هنــر از جامعــه مــا رخــت برمــی 

َکنــد.
ــکات  ــوص مش ــی در خص ــتاد نقاش ــن اس ای
اقتصــادی موجــود در زمینــه هنرادامــه داد: 
ــش  ــا افزای ــری داری ب در حــوزه نقاشــی و گال
ــای  ــه ه ــی و هزین ــوازم نقاش ــای ل ــه ه هزین

ــت  ــای دول ــه ه ــتیم. یاران ــه هس ــاری مواج ج
ــت.  ــا نیس ــه ه ــم هزین ــک ده ــوی ی جوابگ
ــد  ــم درآم ــرای قشــر ک ــتر ب ــا بیش ــم ه تحری
ــر  ــا قش ــوده ت ــکن ب ــه کمرش ــف جامع و ضعی
ــط  ــر متوس ــد، قش ــورم ۶۷ درص ــا ت ــه؛ ب مرف
ــی  ــرار م ــعاع ق ــت الش ــر تح ــط فق ــر خ و زی

ــد. گیرن
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن تــورم و بحــران 
همچــون ســرطان مــردم و مشــاغل را درگیــر 
کــرده اســت، گفــت: درصنــف هنــر نیــز، مــا از 
لحــاظ تامیــن امکانــات اولیــه و مقدماتــی دچار 
مشــکل شــده ایــم و بــه ناچــار بایــد انتظــارات 
خــود را کاهــش دهیــم، بــا ایــن حــال، انتظــار 
مــی رود، ارگان هایــی چــون اداره ارشــاد 
اســامی و اداراتــی کــه چنیــن هزینــه هایــی 
را اعمــال مــی کننــد، تخفیــف یــا یارانــه هایی 

ــد. ــرای موسســات هنــری در نظــر بگیرن ب
ــه اقتصــادی از  ــن فاجع ــزود: بزرگتری داوری اف
شــغلهای ضعیــف شــروع مــی شــود چــرا کــه 
ــان آور  ــاد ن ــراد زی ــاغل، اف ــن مش ــایه ای در س
خانــواده هســتند مثــا در ایــن گالــری هنــری 
مــا، پنــج نفــر مشــغول بــه فعالیــت هســتند و 
تاشــمان ایــن اســت کــه ایــن کارگاه را ســرپا 

نگــه داریــم.
وی افــزود: بــرای کمــک بــه حــل مشــکات 
موسســات هنــری جهــت تامیــن مخــارج، بهتر 
ــوی ارگان  ــول از س ــل قب ــی قاب ــت وامهای اس
هــای دولتــی در نظــر گرفتــه شــود و از لحــاظ 
ــد.  ــر بگیرن ــی در نظ ــات کاری، فضاهای امکان
ــه  ــت نابســامان اقتصــادی ک ــن وضعی ــر ای اگ
در آن تــورم بــه صــورت تصاعــدی رو بــه 
افزایــش اســت، ادامــه پیــدا کنــد هنــر و خیلــی 
از مشــاغل رو بــه نابــودی خواهــد بــود. تورمــی 
ــون  ــا ســالیانه حســاب مــی شــد اکن کــه قب
ــه حســاب مــی شــود و از ایــن  بصــورت روزان
ــاعتی  ــورت س ــه ص ــورم ب ــه ت ــم ک ــی ترس م

شــود.
ــهریه  ــرد: ش ــریح ک ــی تش ــتاد نقاش ــن اس ای
ای کــه ســال ۹۰ از هنرآمــوزان مــی گرفتیــم 
ــرای ۲۰ شــاگرد  ــه ب ــود ک ــان ب ــزار توم ۴۰ ه
ماهیانــه ۸۰۰ هــزار تومــان اخــذ مــی کردیــم 
اکنــون بــرای ۱۰ هنرآمــوز،  ماهیانــه ۵۰۰ هزاز 
تومــان دریافــت مــی کنیــم یعنــی شــهریه هــا 
۱۲ برابــر شــده ولــی تــورم نســبت بــه یکســال 
قبــل ۱۰ برابــر شــده اســت و بــا احتســاب ایــن 
ــرم  ــون بگی ــاگرد ۴ میلی ــر ش ــد از ه ــورم بای ت
کــه یــک خانــواده تــوان پرداخــت ایــن هزینــه 
ــدارد. یــک موسســه را نمــی تــوان صرفــا  را ن
بــا شــهریه ســرپا نگــه داشــت و بایــد در کنــار 
آن کارهــای جنبــی دیگــری مثــل دکوراســیون 
داخلــی و ســفارش نقاشــی وغیــره انجــام دهیم 

تــا چــراغ ایــن کارگاه روشــن بمانــد.
ــر در  ــودی هن ــت وج ــوص اهمی وی در خص
جوامــع کنونــی تاکیــد کــرد: انســان ســازی و 
تربیــت نیــروی انســانی بــا روح و روان ســالم، 
ــای  ــری ه ــات و گال ــت موسس ــد فعالی نیازمن
هنــری در جامعــه هســتیم، چــرا کــه در جامعــه 
تنهــا بــه خــوراک و پوشــاک نیازمنــد نیســتیم، 
پیدایــش فســاد هــای اجتماعــی، وقــوع جــرم و 
جنایــت توســط افــراد بزهــکار در جامعه ناشــی 
از کمبــود مراکــز تربیــت انســانی اســت.اگر در 
جامعــه بــه هنــر اهمیــت ندهیــم، انســان هایی 

بــا روح و روان ســالم پــرورش نمــی یابــد.

استاد نقاشی:
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آزادی بیش از ۵۰۰ نفر زندانی از زندان های آذربایجان شرقی
آذربایجــان  دادگســتری  کل  رئیــس   
شــرقی گفــت: در پــی دســتور رئیــس 
ــم  ــکان فراه ــر ام ــی ب ــه مبن ــوه قضایی ق
از  بخشــی  بازگشــت  زمینــه  ســاختن 
ــدی از  ــره من ــرایط به ــان دارای ش زندانی
ــر از  ــش از ۵۰۰ نف ــی، بی ــای ارفاق نهاده

شــدند. آزاد  اســتان  زندان هــای 
ــل  ــز، موســی خلی ــه گــزارش مهــر تبری ب
ــتور  ــب دس ــه متعاق ــان اینک ــا بی ــی، ب اله
ــم  ــر فراه ــی ب ــه مبن ــوه قضایی ــس ق رئی
منــدی  بهــره  بــرای  بســتر  کــردن 
نهادهــای  از  شــرایط  دارای  زندانیــان 
سیاســت های  راســتای  در  ارفاقــی 
تحولــی قــوه قضاییــه و کاهــش جمعیــت 

کیفــری اســتان بــا تــاش همــکاران 
و  اســتان  مرکــز  دادســتان  و  قضایــی 
ســایر دادســتان هــا و رؤســای حــوزه 
ــر  ــداد ۵۰۴ نف ــش تع ــی بخ ــای قضای ه
از  قانونــی  ارفاق هــای  از  اســتفاده  بــا 
ــدان هــای اســتان آذربایجــان شــرقی  زن

آزاد شــدند.
وی افــزود: همچنیــن در ایــن مرحلــه 
بــا مرخصــی ۱۸۸۳ نفــر از محکومیــن 

ــد. ــت ش ــی موافق زندان
از  کــرد:  خاطرنشــان  الهــی،  خلیــل 
مجمــوع ۵۰۴ نفــر زندانــی آزاد شــده، 
ــه  ــد ک ــانی بودن ــر از کس ــداد ۱۴۷ نف تع
در حــوادث اخیــر بازداشــت شــده بودنــد.

سیاسی

از مجموع ۵04 نفر زندانی آزاد 
شده، تعداد 14۷ نفر از کسانی 

بودند که در حوادث اخیر بازداشت 
شده بودند.

،،،
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وزانه ۳۶۰۷میلیون مترمکعب گاز طبیعی  با بردوت هوا ر
در استان مصرف میشود

اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجــان شــرقی در مصاحبــه زنــده 
ــوا  ــردوت ه ــا ب ــت: ب ــر گف ــبکه خب ــا ش ب
گاز  مترمکعــب  ۳۶۰۷میلیــون  روزانــه 
میشــود. مصــرف  اســتان  در  طبیعــی 

ــان  ــا از آذربایج ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــوی  ــن گفتگ ــی در ای ــادر کمال ــرقی، ن ش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــده تلویزیون زن
ــتان  ــبکه گاز اس ــار در ش ــت فش ــا اف فع
وجــود نــدارد افــزود: تــداوم توزیــع پایــدار 
ــت مصــرف گاز  ــًا مســتلزم مدیری گاز قطع

ــود. ــد ب ــترکین خواه ــط مش توس
وی اظهــار داشــت: بــا تمــام تــوان و بــه 
ــرل  ــا اعمــال کنت صــورت شــبانه روزی ب

هــای الزم در حفــظ پایــداری جریــان 
ــرد. ــم ک ــاش خواهی گاز ت

در  شــرکت  اولویــت  داد:  ادامــه  وی 
تأمیــن گاز بخــش خانگــی و نیازهــای 

گرمایشــی مــردم مــی باشــد.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان از طریــق 
ــه مشــترکین  ــر از هم ــبکه خب ــون ش تریب
ــه  ــا توج ــرد: ب ــت ک ــور درخواس گاز کش
ــور  ــبکه گاز کش ــودن ش ــری ب ــه سراس ب
گاز  فشــار  افــت  از  جلوگیــری  بــرای 
در مناطــق شــمالغرب کشــور ، نهایــت 
گاز  مصــرف  مدیریــت  در  را  همــکاری 

ــند. ــته باش ــی داش طبیع

مشترك گرامي : براي حفظ جان ارزشمند خود و عزیزانتان توصیه هاي ایمني را جدي بگیرید. 
در کلیه ساختمانهایي که داراي لوله کشي گاز مي باشند عاوه بر نصب یك عدد شیر اصلي در نزدیکي درب ورودي،در نزدیکي هر دستگاه گاز سوز نیز یك 

روابط عمومی شرکت گازآذربایجانشرقی
شیر مصرف قرار دارد.                                                                                                                                          

تداوم توزیع پایدار گاز قطعاً 
مستلزم مدیریت مصرف گاز توسط 

مشترکین خواهد بود.
وی اظهار داشت: با تمام توان و به 
صورت شبانه روزی با اعمال کنترل 
های الزم در حفظ پایداری جریان 

گاز تالش خواهیم کرد.

،،،
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رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
ــه  ــی ک ــت: در صورت آذربایجــان شــرقی گف
ــای  ــوزه ه ــان در ح ــش بنی ــرکتهای دان ش
ــا اســتفاده از  ــات و بیماریهــا ب ــا آف ــارزه ب مب
ــد  ــوزه آب و تولی ــک و در ح ــموم بیولوژی س
ــم  ــی توانی ــد، م ــت نماین ــذر فعالی ــود و ب ک

ــم. ــان نمایی ــد تولیداتش ــه خری ــدام ب اق
ــر  ــز؛ اکب ــا از تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
فتحــی در جلســه کمیتــه تخصصــی اقتصــاد 
ــن  ــاورزی ضم ــش کش ــان بخ ــش بنی دان
ــری در  ــام معظــم رهب ــد مق ــه تاکی اشــاره ب
پیــام آغازیــن ســال بــر بحــث دانــش بنیــان 
و عقــب ماندگــی بخــش کشــاورزی از ایــن 
ــی در  ــش بنیان ــای دان ــاخص ه ــر و ش منظ
ــب  ــًا در قال ــه عمدت ــاورزی ک ــش کش بخ
تشــکیل شــرکت هــای دانــش بنیــان و 
ــت:  ــود گف ــی ش ــف م ــا تعری ــت آنه فعالی
بخــش کشــاورزی دانــش پذیــر تریــن 
بخــش اســت چــرا کــه بــا کوچکتریــن 

دانشــی تحــرک در زیربخــش هــای تولیــد، 
مهندســی،  و  فنــی  خدمــات  فــرآوری، 
اتفــاق   ... و  اراضــی  حــوزه  و  بازرگانــی 
ــا  ــاورزی ب ــش کش ــع بخ ــد. در واق ــی افت م
دانــش عجیــن اســت و وجــود مراکــز متعــدد 
تحقیقاتــی در ایــن بخــش مبیــن ایــن 
مســئله اســت کــه قانونگــذار از ابتــدا وجــود 
مراکــز تحقیقاتــی را در کنــار بخــش اجرایــی 

ــت. ــه اس ــر گرفت ــاورزی در نظ کش
وی افــزود: ســرعت نفــوذ دانــش در بخــش 
ــز  ــت آن نی ــت و عل ــن اس ــاورزی پایی کش
ــاالن بخــش  ــا و فع ــت ه ــت فعالی ــه ماهی ب
ــاز مــی گــردد. چــرا کــه اکثــر  کشــاورزی ب
افــراد فعــال در ایــن بخــش در کشــور افــراد 
کــم ســواد و بــی ســواد و پا به ســن گذاشــته 
هســتند البتــه در ســالهای اخیــر جوانــان نیــز 
ــت نشــان  ــن بخــش رغب ــه ای ــرای ورود ب ب
ــاورزی  ــاورزی و کش ــش کش ــه بخ داده و ب
ــش  ــرای افزای ــد. ب ــرده ان ــی ورود ک صنعت

ســرعت نفــوذ دانــش در دولتهــای قبل)دولت 
نهــم( تصمیماتــی مبنــی بر تاســیس شــرکت 
ــه  ــی گرفت ــی و مهندس ــی فن ــای خدمات ه
ــاالی  ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج ــد. در اس ش
۲۰۰ شــرکت خدمــات فنــی و مهندســی بــا 
ترکیــب کارشناســان کشــاورزی از گرایشــات 
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــکل گرف ــف ش مختل
ــت  ــال فعالی ــا در ح ــرکت ه ــن ش ــز ای نی
بــوده و تعــدادی نیــز از حــوزه خدمــات فنــی 
ــا خــود  ــه و ب ــر رفت و مهندســی صــرف فرات
ــوان ســهم  ــراردادی تحــت عن کشــاورزان ق
ــا از  ــد ت ــی نماین ــد م ــش منعق ــد از دان تولی
افزایــش تولیــد ناشــی از بکارگیــری دانــش 
در هکتــار یــا واحــد تولیــدی ســهمی را 
ــد  ــن رون ــبختانه ای ــد. خوش ــت نماین دریاف
ــه اســت.اما بطــور  ــز یافت ــی نی ــگاه خوب جای
کلــی تعــداد شــرکت هایــی کــه دارای تمــام 
شــاخصه هــای دانــش بنیانــی باشــند بســیار 

ــدک اســت. ان

خرید تولیدات شرکتهای دانش بنیان در
  حوزه های آب ، تولید کود و بذر و مبارزه  با آفات

کشاورزی
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ــتان در  ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــس س رئی
ــرکت  ــش ش ــای افزای ــا راهکاره ــاط ب ارتب
ــل  ــه عوام ــا اشــاره ب ــان ب ــش بنی هــای دان
شــتاب دهنــده تصریــح نمــود: وجود شــرکت 
هــای خدماتــی فنــی و مهندســی بــه عنــوان 
ــه  ــد ک ــی آی ــمار م ــه ش ــده ب ــتاب دهن ش
ــادی  ــالیان متم ــا کشــاورزان در س ــاط ب ارتب
ــه  ــرا ک ــد چ ــی باش ــا م ــوت آنه ــه ق نقط
ــه  ــی ک ــش بنیان ــرکت دان ــر ش ــت ه فعالی
ــا کشــاورزان ارتبــاط برقــرار نمایــد  ــد ب نتوان
ــازمان  ــتا س ــن راس ــد.در ای ــد مان ــر خواه ابت
نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
ــن شــرکت را در  ــن فرصــت ای ــد در اولی بای
چارچــوب شــتاب دهنــده هــای دانــش 

ــد. ــوق ده ــی س بنیان
ــرای  ــی ب ــا مشــوق های ــاط ب فتحــی در ارتب
ایجــاد انگیــزه و جــذب شــتاب دهنــده 
هــای ســایر اســتان هــا بــا اشــاره بــه 
از  اســتفاده  در  وزیــران  هیئــت  مصوبــه 
ظرفیــت صنــدوق حمایــت از توســعه بخــش 
کشــاورزی در جهــت پشــتیبانی شــرکت 
هــای دانــش بنیــان گفــت: در صورتــی کــه 
شــرکتی مشــتاق بــه فعالیــت در اســتان مــا 
ــره  ــم به ــهیات ک ــم تس ــی توانی ــد م باش
)قــرض الحســنه( در اختیــار آنهــا قــرار 
دهیــم و در صورتــی کــه خــود شــرکت هــا 
تــوان فعالیــت در بخــش تولیــدی را داشــته 
باشــند از بعــد واگــذاری زمیــن بــرای انجــام 
ــم  ــی نخواهی ــدی محدودیت ــای تولی فعالیته
داشــت در صورتــی کــه ایــن شــرکت هــا در 
حــوزه هــای مبــارزه بــا آفــات و بیمــاری هــا 
بــا اســتفاده از ســموم بیولوژیــک و در حــوزه 
ــد،  ــت نماین ــذر فعالی ــود و ب ــد ک آب و تولی
ــان  ــد تولیداتش ــه خری ــدام ب ــم اق ــی توانی م

ــم. نمایی
وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه در حــوزه 
اراضــی کشــاورزی وبــه ویــژه بازرگانــی 
محصــوالت کشــاورزی ضــروری اســت بــه 
ســمت هوشمندســازی حرکــت نماییــم و 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــازی و اس ــن هوشمندس ای

ــر  ــری از تغیی ــرای جلوگی ــنجش از دور ب س
ــان  ــش بنی ــرکتهای دان ــط ش ــری توس کارب
ــم  ــت: ه ــت، گف ــدن اس ــی ش ــل عمل قاب
ــت  ــات ظرفی ــم خدم ــد و ه ــوزه تولی در ح
اســتفاده از شــرکت هــای دانــش بنیــان 
وجــود دارد و اگــر اهمیــت ایــن فعالیــت هــا 
ــرکت  ــود ش ــادی خ ــای اقتص ــث ه در بح
ــر  ــاورزی پ ــش کش ــول در بخ ــاد تح و ایج
ــه  ــد ب ــی توان ــد م ــدا کن ــود پی ــر نم رنگت
جــذب شــرکت هــای دانــش بنیــان هــم در 
تشــکیل و هــم فعالیــت در بخش کشــاورزی 

ــاند. ــاری رس ی
ــا  رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان ب
اشــاره بــه اینکــه ســازمان جهادکشــاورزی و 
ــع طبیعــی در حوضــه دریاچــه  اداره کل مناب
ارومیــه از گذشــته تکالیفــی در مــورد ایجــاد 
بادشــکن و جلوگیــری از حرکــت ریزگردهــا 
ــد  ــز بای ــون نی ــه داد: اکن ــد ادام ــته ان داش
ــرد کــه  ــرار گی ــورد توجــه ق ــی م ــه های گون
ــد  ــته باش ــت داش ــاورزان جذابی ــرای کش ب
ــد. از  ــراه باش ــتمرار هم ــداوم و اس ــا ت ــا ب ت
ایــن رو محصــول ســنجد از جملــه مــواردی 
جذابیــت  دارای  توانــد  مــی  کــه  اســت 
ــارات  باشــد کــه در ســال اول از محــل اعتب
ــرد و  ــی گی ــرار م ــتیبانی ق ــورد پش ــتاد م س
ــا  ــاورزان ب ــود کش ــز خ ــی نی ــالهای آت در س
توجــه بــه برداشــتی کــه انجــام مــی دهنــد 
بــه مدیریــت و نگهــداری آن اقــدام خواهنــد 

کــرد.
عبدالرضــا فــاح مشــاور اســتاندار آذربایجــان 
شــرقی در حــوزه فنــاوری، نــوآوری و اقتصاد 
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــن جلس ــان در ای دانش بنی
ــود:  ــد نم ــان تاکی ــش بنی ــاد دان ــتاد اقتص س
ســازمان جهادکشــاورزی و تمامــی دســتگاه 
ــه  ــل آن از جمل ــای ذی ــه ه ــا و مجموع ه
مراکــز علمــی و خدماتــی بایــد برنامــه 
ــه  ــارج از برنام ــان خود)خ ــش بنی ــای دان ه
ــاد  ــعه اقتص ــت توس ــن( در جه ــای روتی ه
دانــش بنیــان را تدویــن نمــوده و به ریاســت 
ســازمان جهادکشــاورزی ارائــه نماینــد. چــرا 

کــه در ایــن مســیر نیازمنــد تغییــر رویکــرد 
هســتیم بــه ایــن معنــا کــه در توســعه 
شــرکتهای دانــش بنیــان و بخــش خصوصی 
اولیــن قــدم تغییــر نگــرش و دانــش بنیــان 
نمــودن مدیریــت اســت کــه ســهل نمــودن 
ــن  ــود در ای ــای ادارای موج ــی ه بوروکراس

ــد. ــی نمای ــتا ضــروری م راس

 

در صورتی که شرکتهای دانش 
بنیان در حوزه های مبارزه با آفات 

و بیماریها با استفاده از سموم 
بیولوژیک و در حوزه آب و تولید 

کود و بذر فعالیت نمایند، می 
توانیم اقدام به خرید تولیداتشان 

نماییم.

،،،
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سیمان صوفیان در ریل پیشرفت
افزایــش  مطلــوب؛  دســتاوردهای  کســب 
ســودآوری، تولیــد و فــروش، شــرکت ســیمان 

صوفیــان را در ریــل پیشــرفت قــرار داد.
 ایــن شــرکت در ۶ ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۱ 
در مقایســه بــا ســال گذشــته بــه دســتاوردهای 
ــودآوری و  ــش س ــژه در افزای ــه وی ــی ب مطلوب

تولیــد و فــروش دســت یافــت.
ــر عامــل شــرکت ســیمان  ســعید دلفــکار مدی
ماهــه  صوفیــان در خصــوص عملکــرد ۶ 
نخســت ســال جــاری نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل گفــت: ایــن شــرکت یکــی 
از شــرکت هــای تحــت پوشــش شــرکت 
ســرمایه گــذاری تأمیــن اجتماعــی اســت و بــا 
توجــه بــه اینکــه ایــن شــرکت بزرگتریــن تولید 
کننــده انــواع ســیمان در شــمالغرب کشــور می 
ــا تولیــد هفــت هــزار  باشــد در حــال حاضــر ب
ــاز اســتان و شــهرهای  ــن کلینکــر در روز نی ت
ــورهای  ــد و کش ــی کن ــن م ــوار را تامی همج

ارمنســتان، عــراق، ترکیه، گرجســتان و روســیه 
ــی باشــد. ــن شــرکت م ــازار هــدف ای ب

ــش  ــاختن افزای ــان س ــر نش ــا خاط ــکار ب دلف
تولیــد در ۶ ماهــه نخســت ســال، افــزود: 
در طــی ســالیان گذشــته، ایــن اســتان از 
ــود  ــا بحــران کمب ــال ب ــاه هرس اردیبهشــت م
ســیمان و بــه تبــع آن افزایــش قیمــت مواجــه 
ــش  ــی در ش ــد اله ــه حم ــه ب ــت ک ــوده اس ب
ــم  ــد ه ــش تولی ــال، افزای ــت س ــه نخس ماه
ــی(  ــاده اصل ــوان م ــه عن ــر )ب ــر کلینک از نظ
ــن  ــت و ای ــده اس ــق ش ــیمان محق ــم س و ه
افزایــش تولیــد علیرغــم ایــن کــه تنهــا واحــد 
تولیدکننــده ســیمان در اســتان میباشــد باعــث 
گردیــد هیــچ بحــران قیمتــی و یــا کمبــودی در 

ــد. ــود نیای ــتان بوج اس
دلفــکار ادامــه داد: بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی 
ــال۱۴۰۰،  ــدای س ــده در ابت ــام ش ــای انج ه
کمیتــه کاهــش هزینــه در شــرکت راه انــدازی 

ــای  ــات الزم جهــت کاهــش به شــده و اقدام
تمــام شــده و افزایــش ســود انجــام گرفــت که 
در راســتای همیــن اقدامات ســود خالــص و نیز 
ســود عملیاتــی شــرکت )مرغــوب تریــن نــوع 
ســود واحدهــای تولیــدی( افزایش چشــمگیری 
در شــش ماهــه نخســت امســال داشــته اســت.

دلفــکار افزایــش فــروش تنــاژ در شــرکت 
ــم  ــات مه ــی از اقدام ــان را یک ــیمان صوفی س
ــت: علیرغــم  ــرد و گف ــوان ک در ســالجاری عن
کاهــش ســاخت و ســاز و رقابــت منفــی 
جهــت بازاریابــی، بــا تشــکیل منظــم جلســات 
ــی،  ــم بازاریاب ــروش و تشــکیل تی کمســیون ف
مقــدار فــروش تنــاژی در شــش ماهــه نخســت 
امســال افزایــش چشــمگیری داشــته اســت که 
ایــن امــر منجــر بــه افزایــش چشــمگیر درآمــد 

ــروش شــده اســت. حاصــل از ف
ــراری  ــات اضط ــزان توقف ــش می ــکار کاه دلف
ــه را یکــی از اصــول افزایــش راندمــان  کارخان
بیــان کــرد و گفــت: در شــش ماهــه نخســت 
ــی و مخصوصــا جلســات  امســال جلســات فن
صبحگاهــی فنــی جهــت بررســی و رفــع 
توقفــات  و  مشــکات  مســتقیم  و  ســریع 
تشــکیل شــد کــه بــا مدیریــت دقیــق موضوع، 
توقفــات ناخواســته و اضطــراری تــا حــد زیادی 

ــت. کاهــش یاف
در پایــان مدیــر عامــل شــرکت ســیمان 
ــای  ــروژه ه ــام پ ــه انج ــاره ب ــا اش ــان ب صوفی
توســعه و بهبــود تصریــح کــرد: در شــش 
ــا و  ــزی ه ــه ری ــال برنام ــت امس ــه نخس ماه
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــت اج ــات الزم جه اقدام
توســعه و بهبــود انجــام شــده کــه اهــم آنهــا 
پــروژه افزایــش ظرفیــت مــواد خــام، اقدامــات 
در جهــت افزایــش ظرفیــت بارگیــری، ســاخت 
ــت. ــار اس ــی روش انفج ــکول و جایگزین باس
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