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جناب آقای مهندس غالمرضا  اقبالی  

انتصــاب شایســته جنــاب عالــی بعنــوان مدیر عامل شرکت 
ــد.  عمران شهر جدید سهند را تبریــک عــرض مــی نمای

رجــای واثــق دارد حضــور شــما درایــن مســئولیت بعنــوان 
ــی از  ــار گران ــه ب ــا کول ــدار ب ــق و والیتم ــی صدی خادم
ــه ؛ نویــد بخــش نشــاط و تحــرک بیــش از پیــش ان  تجرب
مدیریــت محتــرم خواهــد گردیــد. دوام توفیقــات و مزیــد 
عــزت و ســالمت جنــاب عالــی را از جهانــدار جــان آفریــن 

ــالت دارد. مس

  ارادتمند برادران ایازی
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دیپلمات سابق ایران در سازمان ملل: 

کاخ سفید فعال حاضر نیست هزینه سیاسی 
وریسم را بپردازد حذف سپاه از لیست تر

دیپلمات سابق ایران گفت: با توجه به میزان انرژی که برای احیای برجام صرف 
شده و مخاطرات ژئوپلیتیک ناشی از عدم احیای برجام و نیز آثار مثبت یک 
توافق برای کاهش قیمت نفت، بعید است آمریکا به سادگی از خیر احیای برجام 
گذاشته باشد. محتمل است که این نحوه برخورد عمدتا تاکتیکی برای اعمال 

فشار بر ایران باشد.

ــی  ــگار آمریکای ــه ن ــرا الرا روزن روزنام اخی
از قــول یــک منبــع نزدیــک بــه مذاکــرات 
ــم  ــراً تصمی ــدن ظاه ــت بای ــه دول ــت ک گف
گرفتــه اســت کــه در مقابــل پیشــنهاد 
ــاوی  ــه ح ــدی را ک ــنهاد جدی ــران، پیش ای
ــرای چگونگــی حــل و فصــل  ــی ب ایده های
ــرای  ــده ب ــی مان ــات باق ــن موضوع آخری
ــال  ــران ارس ــه ته ــام اســت، ب ــای برج احی

ــد. نکن

*برداشــت شــما از مطلبــی کــه لــورا روزن، 
ــک  ــول ی ــی، از ق ــگار آمریکای ــه ن روزنام
ــر  ــی ب ــرده، مبن ــل ک ــی نق ــام آمریکای مق
اینکــه آمریــکا تصمیــم بــه ارائــه پیشــنهاد 

ــدارد، چیســت؟ ــران ن ــه ای ــل ب متقاب

خانــم روزن مدعــی اســت کــه از یــک 
ــکا کــه خواســته  ــام وزارت خارجــه آمری مق
ــکا  ــه آمری ــنیده ک ــود، ش ــر نش ــش ذک نام
قصــد ارائــه پیشــنهاد متقابــل در پاســخ بــه 
ــرای رفــع بــن بســت در  پیشــنهاد ایــران ب
مــورد موضــوع یــا موضوعــات باقــی مانــده 
را نــدارد. موضــوع از ایــن قــرار اســت کــه 
ــا، در  ــه اروپ ــده اتحادی ــورا، نماین ــه م انریک
جریــان ســفرش بــه تهــران در ۷ فروردیــن 

پیشــنهادی از آقــای باقــری کنــی دریافــت 
کــرد و در ســفر دو روز بعــد به واشــنگتن آن 
را بــا مقامــات آمریکایــی درمیــان گذاشــت. 
اکنــون گفتــه روزن اگــر موثــق باشــد 
ــکا قصــد  ــه آمری ــی اســت ک ــن معن ــه ای ب
مســکوت گذاشــتن قضیــه و عــدم پیگیــری 
موضــوع را دارد. البتــه بــا توجــه بــه میــزان 
ــرف  ــام ص ــای برج ــرای احی ــه ب ــرژی ک ان
ــی از  ــک ناش ــرات ژئوپلیتی ــرده و مخاط ک
عــدم احیــای برجــام و نیــز آثــار مثبــت یک 
ــد  ــت بعی ــرای کاهــش قیمــت نف ــق ب تواف

اســت آمریــکا بــه ســادگی از خیــر احیــای 
برجــام گذاشــته باشــد. محتمــل اســت کــه 
ایــن نحــوه برخــورد عمدتــا تاکتیکــی بــرای 

ــران باشــد. ــر ای اعمــال فشــار ب

ــه  ــون در چ ــی اکن ــور کل ــرات بط *مذاک
وضعیتــی قــرار دارد؟

ــد  ــی چن ــا ط ــه م ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
هفتــه گذشــته تقریبــا هیــچ خبــر خوبــی در 
مــورد دورنمــای احیــای برجــام نشــنیده ایم. 
ایــن مطلبــی را هــم کــه لــورا روزن نقــل
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بایــد بــه سلســله اخبــار منفــی در ایــن رابطه 
اضافــه کنیــم. تنهــا خبــر خــوب در ابتــدای 
ــای  ــه تیم ه ــر اینک ــی ب ــود مبن ــن دوره ب ای
مذاکره کننــده در ویــن کار خــود را بــه خوبــی 
ــه  ــار انریک ــه اظه ــا ب ــد و بن ــل کردن تکمی
مــورا مذاکــرات ویــن در پــی تکمیــل متــن 
مــورد مذاکــره در حوالــی ۲۰ اســفند خاتمــه 
ــس  ــده انگلی ــن را نماین ــل مت ــت. تکمی یاف
ــد.  و وزیــر خارجــه فرانســه نیــز تاییــد کردن
ــه  ــن ب ــر خارجــه فرانســه در ۱۱ فروردی وزی
ــه  ــق ب ــه اســاس تواف ــت ک ــس ۲۴ گف فران
ــا  ــده تنه ــی مان ــائل باق ــده و مس ــت آم دس
ــوط  ــران مرب ــکا و ای ــن آمری ــه بی ــه رابط ب
اســت. ایــن ســخنان روشــن کــرد کــه دیگر 
چیــزی بــرای مذاکــره در ویــن باقــی نمانــده 
امــا مســائلی بیــن ایــران و آمریــکا همچنــان 
مانــع نهایــی شــدن توافــق اســت. بــه ایــن 
ــا  ــک ی ــده ی ــی مان ــه باق ــه ک ــب، آنچ ترتی
شــاید دو ســه موضــوع اســت کــه مســتقیما 
ربطــی بــه برجــام اولیــه کــه بایــد احیا شــود 
نــدارد. امــا چــون مربــوط بــه اقداماتی اســت 
ــروج او از  ــی خ ــپ و در پ ــط ترام ــه توس ک
ــا  ــل آنه ــتار ح ــران خواس ــام رخ داد، ای برج
نیــز هســت؛ صــرف نظــر از اینکــه مســتقیما 

بــه برجــام ربــط دارد یــا نــدارد.

آیــا بحــث حــذف نــام ســپاه از لیســت 
ــئله  ــا مس ــتی FTO تنه ــای تروریس گروه ه

ــت؟ ــرات اس ــده مذاک ــی مان ــی باق اصل

از اظهــارات مقامــات ایرانــی و مقامــات 
آمریکایــی و نیــز حساســیت هایی کــه در 
منطقــه نشــان داده می شــود، بــه نظــر 
ــی  ــا یک ــوع قطع ــن موض ــه ای ــد ک می رس
ــا  ــر تنه ــده اســت، اگ ــات باقی مان از موضوع
ــه در  ــانی ک ــد. کس ــده نباش ــئله باقی مان مس
ــی  ــد، مدع ــر کرده ان ــار نظ ــورد اظه ــن م ای
ــام  ــذف ن ــتار ح ــران خواس ــه ای ــتند ک هس

ســپاه از لیســت FTO اســت. می دانیــم 
کــه ایــن لیســتی اســت کــه توســط وزارت 
ــپ  ــود و ترام ــه می ش ــکا تهی ــه آمری خارج
ــرار  ــل ۲۰۱۹ در آن ق ــپاه را در آوری ــام س ن
داد. وزارت خزانــه داری هــم لیســت مشــابهی 
دارد کــه “لیســت تروریســت هــای جهانــی 
 specially ”ــده ــخص ش ــژه مش ــور وی بط
 ))designated global terrorists List
ــر  ــپ در اکتب ــت ترام ــود. دول ــده می ش خوان
۲۰۱۷ ســپاه را در آن لیســت هــم قــرار 
داده بــود. نــام نیــروی قــدس ســپاه توســط 
ــت  ــن لیس ــوش در ۲۰۰۷ در همی ــت ب دول
ــر از آن در  ــه جلوت ــود. البت ــرار داده شــده ب ق
دوره ریــگان، آمریــکا نــام ایران را در لیســتی 
تحت عنــوان “کشــورهای حامی تروریســم” 
قــرار داده بــود. همچنیــن الزم بــه یــادآوری 
ــکا  ــره آمری ــون کنگ ــل قان ــه ذی ــت ک اس
ــون  ــه CISADA و یکــی دو قان موســوم ب
ــط  ــخاص مرتب ــا و اش ــه نهاده ــر کلی دیگ
ــم،  ــل تروریس ــی مث ــه بهانه های ــپاه ب ــا س ب
ــده اند.  ــم ش ــر تحری ــوق بش ــکی و حق موش
ــم  ــامل تحری ــام ش ــل برج ــن دلی ــه همی ب
ــدن  ــرا ش ــم اج ــه رغ ــد و ب CISADA نش
ــادی  ــم اقتص ــال ۱۳۹۴، تحری ــام در س برج
علیــه ســپاه هیچــگاه متوقــف نشــد. بــه این 
 FTO دلیــل، ادامــه حضــور ســپاه در لیســت
عمدتــا جنبــه نمادیــن دارد و تاثیــری در 
ــورای  ــه ش ــت. البت ــد داش ــا نخواه تحریم ه
ــا در  ــز متقاب ــران نی ــی ای ــت مل ــی امنی عال
آوریــل ۲۰۱۹ ســنتکام )فرماندهــی مرکــزی 
آمریــکا در خاورمیانــه( و تمــام واحدهــای آن 
ــود  ــتی خ ــای تروریس ــت گروه ه را در لیس
قــرار داد و همزمــان آمریــکا را نیــز بــه 
عنــوان یــک کشــور حامــی تروریســم اعام 

کــرد.
ــه  ــه، ب ــن قضی ــودن ای ــن ب ــم نمادی ــه رغ ب
ــون  ــدن تاکن ــت بای ــرا دول ــما چ ــر ش نظ
ــپاه از  ــذف س ــا ح ــت ب ــه موافق ــر ب حاض

لیســت FTO نشــده اســت؟

واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن مســئله و احیانا 
یکــی دو مســئله باقــی مانــده دیگــر صرفــا 
سیاســی اســت و بــا جــو سیاســی موجــود در 
ــت.  ــده اس ــه ش ــنگتن آمیخت ــران و واش ته
بــه عبــارت دیگــر ایــن موضــوع ربطــی بــه 
برجــام و نــکات تکنیکــی آن نــدارد و ظاهــرا 
ــده  ــای مذاکره کنن ــل تیم ه ــن دلی ــه همی ب
نیــز کــه احیــای برجــام را مذاکــره و تکمیــل 
ــر نیســتند. در واشــنگتن  ــد در آن درگی کردن
ظاهــرا تصمیم گیــری در ایــن مــورد در 
ــک  ــه و جی ــرار گرفت ــفید ق ــت کاخ س دس
ســولیوان، مشــاور امنیــت ملــی بایــدن، نقش 
ــت  ــی اس ــن در حال ــی در آن دارد. ای اجرای
ــکا  ــه آمری ــه می شــود وزارت خارج ــه گفت ک
ــورد  ــن م ــش نشــان دادن در ای ــق نرم مواف
اســت. در تهــران نیــز تصمیــم در ایــن مــورد 
در حیطــه شــورای عالــی امنیــت ملــی قــرار 
ــرد  ــی نمی پذی ــرف ایران ــت. ط ــه اس گرفت
ــد و  ــپ دوام یاب ــی ترام ــی معن ــدام ب ــه اق ک
کاخ ســفید نیــز ظاهــرا بــه ویــژه بــه دلیــل 
ــره، حاضــر  ــات کنگ ــودن انتخاب ــش ب در پی
ــه  ــی را ک ــی هنگفت ــه سیاس ــت هزین نیس
ــت  ــپاه از لیس ــتن س ــت برداش ــی اس مدع
برخــی  بپذیــرد.  داشــت،  خواهــد   FTO
ــل  ــی دلی ــای ب ــد ادع ــی مانن ــائل فرع مس
ــت  ــات دول ــد مقام ــر تهدی ــی ب ــکا مبن آمری
ــز در  ــد آن نی ــران و مانن ــط ای ــدن توس بای
آمریــکا ایجــاد ســروصدا کــرده و بر دشــواری 
ــز  ــه نی ــه در منطق ــت. البت ــزوده اس کار اف
برخــی کشــورها در ایــن مــورد بســیار فعــال 
شــده  و کوشــیده اند تــا ایــن موضــوع را بــه 
ــه ای  ــل سیاســت های منطق ــا تعدی ــداوم ی ت
ــه ایــن وســیله از آن  ایــران ربــط دهنــد و ب

کوهــی ســاخته اند.

                                      منبع؛ انتخاب
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شــرایط روســیه و حملــه پوتیــن بــه اوکرایــن باعــث دور شــدن بیــش از پیــش ایــران و آمریــکا از توافــق 
هســته ای شــده اســت. ایــن را از بررســی نامــه ژنــرال هــای بازنشســته بــه بایــدن مــی تــوان فهمیــد.

نامــه ای کــه حقایقــی را در رابطــه بــا 
برجــام فــاش مــی کنــد/ آیــا پوتیــن باعــث 

ــت؟ ــن اس ــرات وی ــودی مذاک ــی ناب و بان
بــه گــزارش خبــر فــوری، حــاال دیگــر بــر 
همــگان مشــخص شــده کــه حملــه ارتــش 
روســیه بــه اوکرایــن چــه تاثیــر مخربــی بــر 
مذاکــرات ویــن و برجــام داشــته اســت. در 
ــیاری  ــگ بس ــاز جن ــش از آغ ــه پی حالیک
امیــدوار بودنــد کــه مذاکــرات احیــاء برجــام 
ــاء  ــز از امض ــی نی ــد و برخ ــان برس ــه پای ب
قریــب الوقــوع توافــق هســته ای صحبــت 
مــی کردنــد، بــا جنــگ اوکرایــن همــه چیــز 

تغییــر کــرد.
از همــان روزهــای نخســت برخــی در رابطه 
بــا نقــش روســیه در توافقــات صحبــت های 
ــار  ــن اظه ــم تری ــد. در مه ــی کردن مختلف
نظــر، حشــمت اهلل فاحــت پیشــه، نماینــده 
ســابق مجلــس در ایــن رابطــه گفــت: 
»بــا آغــاز جنــگ در اوکرایــن، روســیه 
ــه  ــر ورود ب ــه ســازی عــاوه ب ــرای موازن ب
ــر  ــای دیگ ــرگ ه ــام ب ــن تم ــاک اوکرای خ
مــن جملــه پرونــده مذاکــرات هســته ای در 
ــه  ــود ب ــع خ ــتای مناف ــم در راس ــن را ه وی
کار خواهــد گرفــت تــا ایــن موازنــه ســازی 

انجــام شــود.«
فاحــت پیشــه تاکیــد کــرد: » یقیــن بدانیــد 
ــه مذاکــرات  ــگاه دیگــری ب کــه کرملیــن ن
ویــن خواهــد داشــت. در ایــن راســتا تمــام 
ــه  ــر اینک ــی ب ــوف مبن ــای اولیان ــت ه تویی
ــی  ــل م ــن حاص ــق در وی ــه زودی تواف ب

ــود.«  شــود، دروغ ب
شــرایط  دیگــر  بــار  مذاکــرات،  تــداوم  بــا 
صعــودی شــد امــا زمانــی کــه بســیاری رســیدن 
ــی  ــی م ــر زمان ــر از ه ــک ت ــق را نزدی ــه تواف ب
دانســتند، ســرگئی الوروف، وزیــر امــور خارجــه 
ــه ــم زد و ارائ ــه ه ــرات را ب ــا مذاک ــیه علن روس

آیا پوتین باعث 
و بانی نابودی 

مذاکرات وین 
است؟



7فصل تدوین، سال چهارم، شماره 36، فروردین 1401

ضمیــن کتبــی توســط دولــت آمریــکا جهت 
عــدم تاثیــر برجــام بــر محدودســازی رابطــه 

تجــاری روســیه بــا ایــران را خواســتار شــد.
هــم اکنــون کــه درخواســت الوروف تامیــن 
ــل در  ــد حداق ــی رس ــر م ــه نظ ــده و ب ش
ظاهــر روســیه نقشــی در توقــف مذاکــرات 
ــدارد و مســاله بیشــتر مربــوط بــه خــروج  ن
نــام ســپاه پاســداران از لیســت گــروه هــای 
ــا  ــاز ب ــت، ب ــکا اس ــت آمری ــتی دول تروریس
کمــی کنــکاش و نکتــه ســنجی مــی تــوان 

ــد. ــای روســیه را در ایــن توقــف دی رد پ

جنــگ  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  تاثیــر 
ویــن مذاکــرات  بــر  اوکرایــن 

بســیاری بــر ایــن گماننــد کــه تاثیــر جنــگ 
روســیه و اوکرایــن بــر مذاکــرات ویــن فقط 
بــه صــورت مســتقیم و توســط روســیه 
ــکی  ــه ش ــود. البت ــی ش ــده و م ــل ش حاص
ــطه  ــن واس ــم تری ــیه مه ــه روس ــت ک نیس
بیــن ایــران و آمریــکا اســت و تــاش هــای 
ــرات  ــادن مذاک ــوف در روی روال افت اولیان
تیــم جدیــد دولــت بــا ایــاالت متحــده نقش 
زیــادی داشــته امــا تاثیــر یــک جنــگ فقــط 
بــه صــورت مســتقیم نیســت و در بســیاری 
ــر  ــتقیم ب ــر مس ــورت غی ــه ص ــوارد ب از م
فرآیندهــای سیاســی و اقتصــادی تاثیــر 

مــی گــذارد.
جنــگ اوکرایــن و روســیه بــه صــورت 
ــته ای  ــق هس ــر تواف ــم ب ــتقیم ه غیرمس
ــث  ــگ باع ــن جن ــته اســت. ای ــر گذاش تاثی
بــه  هــا  آمریکایــی  از  بســیاری  شــده 
ــش احســاس  ــدن و دولت ــال بای خاطــر انفع
ســرخوردگی کــرده و بــه خصــوص نســبت 
بــه پوتیــن و روســیه تحریــک شــوند. 
بســیاری از مــردم و نظامــی هــای آمریــکا 
احســاس مــی کننــد روســیه در حــال 
ــه  ــد علی ــه متح ــک جبه ــکیل دادن ی تش
آمریــکا و غــرب اســت و همچــون دوره 

ــر آننــد کــه شــرق در  »مــک کارتیســم« ب
حــال نفــوذ در تمــام ارکان قــدرت آمریــکا 

ــت. اس
ــرال هــای آمریکایــی چــه چیــزی  نامــه ژن

را نشــان مــی دهــد؟
بســیاری از آمریکایــی هــا، ایــران را متحــد 
ــت  ــت مخالف ــه عل ــد و ب ــی دانن ــیه م روس
ــکا  ــه آمری ــد ک ــیه معتقدن ــا روس ــدید ب ش
ــد. ایــن  ــران هــم مصالحــه کن ــا ای ــد ب نبای
ــه خصــوص در نامــه اخیــر چنــد  دیــدگاه ب
ــو  ــه ج ــی ب ــته آمریکای ــرال بازنشس ده ژن
بایــدن مشــخص مــی شــود. ایــن نامــه کــه 
ــاء برجــام و توافــق  ــا عــدم احی در رابطــه ب
ــن جمــات  ــا ای ــته شــده ب ــران نوش ــا ای ب
آغــاز مــی شــود: »در اوکرایــن، شــاهد 
ــک کشــور  ــه ی ــی رحمان ــه ب وحشــت حمل
بــه همســایه خــود هســتیم کــه بــا تهدیــد 
ــان را  ــایر جه ــته ای س ــای هس ــاح ه س
مجبــور بــه نظــاره از حاشــیه کــرده اســت.«

ــده اســت:  ــا آم ــوق ام ــه جمــات ف در ادام
ــرات  ــه مذاک ــران ک ــا ای ــد ب ــق جدی » تواف
در مــورد آن در جریــان اســت و روســیه 
ــرده  ــا ک ــاد آن ایف ــوری در ایج ــی مح نقش
ــکان را  ــن ام ــن کشــور{ ای ــه ای اســت، }ب
مــی دهــد کــه ســایه هســته ای خــود را بــر 

ــد.« ــه بیفکن خاورمیان
ــا  ــه ب ــر در رابط ــوق الذک ــه ف ــوای نام محت
ــن آن در  ــات آغازی ــا جم ــت ام ــران اس ای
ــت.  ــده اس ــته ش ــیه نوش ــا روس ــه ب رابط
ــدن  ــد بای ــی معتقدن ــای آمریکای ــرال ه ژن
ــن  ــال اوکرای ــود را در قب ــکوت خ ــد س نبای
ــا  ــد ب ــه همیــن جهــت نبای ادامــه دهــد و ب
ــران کــه متحــد روســیه اســت مصالحــه  ای

ــد. کن
ــته  ــای بازنشس ــرال ه ــدای ژن ــه ص اگرچ
ــده  ــاالت متح ــود در ای ــدای موج ــک ص ت
ــکا  ــه آمری ــد ک ــیاری معتقدن ــت و بس نیس

ــا  ــه تنه ــرا ک ــردد چ ــام بازگ ــه برج ــد ب بای
ــن  ــن طرفی ــود بی ــک موج ــند دیپلماتی س
)ایــران و آمریــکا( اســت امــا بــه نظــر مــی 
ــدن روز  ــان بای ــدرت صــدای مخالف رســد ق
بــه روز در حــال بیشــتر شــدن اســت و ایــن 
ــه  ــه پوتیــن ب یعنــی شــرایط روســیه و حمل
ــن باعــث دور شــدن بیــش از پیــش  اوکرای
ایــران و آمریــکا از توافــق هســته ای شــده 

اســت.
فرصتی که از دست رفت!

بــا بررســی مســائل فــوق مــی تــوان بــه این 
نتیجــه رســید کــه شــاید نظــر احمــد نقیــب 
ــل( در  ــن المل ــائل بی ــناس مس زاده )کارش
رابطــه بــا توافــق ایــران و غــرب در شــرایط 
ــی  ــر وضعیــت کنون ــد بهت ــی مــی توان کنون
را ایضــاح کنــد. نقیــب زاده مدتــی پیــش و 
بعــد از آغــاز جنــگ اوکرایــن در گفتگویــی 
بــا پایــگاه »دیپلماســی ایرانــی« در رابطــه با 
مذاکــرات ویــن و تعویــق و تاخیــر چنــد باره 
آن گفــت: » بارهــا و بارهــا در گفــت و گــو با 
شــما عنــوان کــردم کــه }بهتــر اســت{ هر 
چــه زودتــر ایــن مذاکــرات بــه نتیجه برســد 
و تأخیــر چندماهــه دولــت رئیســی در آغــاز 
ــکنی در  ــر از آن کارش ــل ت ــرات و قب مذاک
مذاکــرات دولــت روحانــی اکنــون شــرایطی 
را رقــم زده اســت کــه جنــگ اوکرایــن مــی 
ــا  ــد کل مســیر طــی شــده مذاکــرات ت توان
بــه اکنــون را بــه شکســت بکاشــند، آن هــم 
ــا شــروع جنــگ  در شــرایطی کــه اکنــون ب
ــر  ــه باالت ــت ب ــی نف ــای جهان ــن به اوکرای
از ۱۰۰ دالر رســیده اســت. چــرا نبایــد 
ــو  ــام و لغ ــای برج ــا احی ــرایط ب ــن ش در ای
تحریــم هــا از منافــع فــروش نفــت اســتفاده 
ــه بهبــود معیشــت مــردم  کنیــم و قــدری ب
ــاق  ــنگین عش ــایه س ــا س ــیم؟! واقع بیندیش
ــور  ــل کش ــن در داخ ــاکان پوتی ــینه چ و س
اجــازه نفــس کشــیدن را بــه جریــان رســانه 
ای و حتــی دیپلماســی کشــور نمــی دهــد.«
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ح شد:  وسازی بهمن مطر وه خودر در دیدار استاندار با مدیران گر

و در استان/  برنامه ریزی منسجم برای تکمیل زنجیره تولید خودر
وهای تجاری در تبریز تولید اتوبوس و خودر

استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با مدیران گروه خودروسازی بهمن، گفت: آذربایجان شرقی 
یکی از استان های برتر کشور در صنعت قطعه سازی است و برای تکمیل زنجیره تولید خودرو در 

استان برنامه ریزی منسجمی انجام شده است.

وی، فعالیت خودروسازان مجّرب در 
آذربایجان  شرقی را به فال نیک گرفت 
و تاکید کرد: نیازهای داخل استان اعم 
از قطعات و خرید خودروهای سنگین 

باید از ظرفیت های تولیدی درون استان 
تهیه و تامین شده و مدیران صنایع 
و دستگاه های اجرایی این شرایط را 

فراهم خواهند کرد.

وی در خصــوص چرایــی ارائــه دو فوریتی الیحه 
شــهرداری تبریــز در خصــوص ناحیه بنــدی 
مناطــق دهگانــه، اظهــار کــرد: دلیــل دو فوریتی 
ــه  ــال اســت ک الیحــه، یکــی موضــوع بیت الم
دســت مــا امانــت بــوده و بخشــی از آن حیــف و 
میــل می شــود. اگــر بتوانیــم ســریع تر ایــن کار 
را اجرایــی کنیــم، می توانیــم بــه صیانــت از ایــن 
ــی  ــل دوم، بحــث نارضایت ــم. دلی ــت بپردازی امان
عمومــی اســت کــه ایجــاد شــده اســت. مــردم 
ناراضــی هســتند و دلیــل عمــده آن ایــن 

ــه بخش هــای کوچــک نهادهــای  اســت کــه ب
اجتماعــی نتوانســتیم توجــه کنیــم.

شــهردار تبریــز بیــان کــرد: مثــا بــه موضــوع 
ورزش محــات توجهــی نشــده اســت. اگــر یک 
ــه نفــع مــردم اســت.  روز هــم تســریع شــود، ب
ایــن بحــث، بحثــی ســاختاری اســت و اگــر تــا 
پایــان ســال بــه ســرانجام برســد، نظــام بودجــه 
بنــدی ســال بعــد نیــز مشــکلی نخواهد داشــت. 
ایــن الیحــه در راســتای بودجــه مصوب شــورای 

شــهر اســت.

وی افــزود: در بحــث نیــروی انســانی، مــا هیــچ 
نیرویــی جــذب نخواهیــم کــرد و از نفــرات مــازاد 
ــم  ــتفاده خواهی ــق اس ــص مناط ــه متخص و البت
ــا در ســطح شــهر، مشــکل ســاختمان  کــرد. م
نداریــم و شــهرداران ناحیــه هــا می تواننــد در آن 

مســتقر شــوند.
هوشــیار گفــت: در ادامــه کار، بــرای بودجه بنــدی 
ــورا  ــیون های ش ــود کمیس ــد خ ــد، بای ــال بع س
ــه  ــد. بودج ــر کنن ــام نظ ــده و اع ــقدم ش پیش
ــد  ــی خواه ــن اساس ــه رک ــا س ــده م ــال آین س
و  ناحیه محــوری  محله محــوری،  داشــت، 
ــای  ــرات پروژه ه ــاید اث ــه ش ــوری. ک منطقه مح
شــهری  کان  پروژه هــای  از  محله محــور 

بیشــتر باشــد.
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ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  انتصاب 
استان آذربایجان شرقی

»جابر  با صدور حکمی  ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  رئیس  و  رئیس جمهور  تبریز-معاون  آرمان 
ابوالفتح زاده« را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی منصوب کرد.

در بخشــی از حکــم دکتــر ســید امیرحســین قاضی زاده 
هاشــمی خطــاب بــه جابــر ابوالفتــح زاده آمــده 
اســت:نظر بــه تعهــد و تجــارب ارزشــمند جنابعالــی به 
موجــب ایــن حکــم بــه عنــوان مدیــرکل بنیــاد شــهید 
و امــور ایثارگــران اســتان آذربایجــان شــرقی منصــوب 

می گردیــد.
در ایــن راســتا انتظــار مــی رود بــا اســتعانت از 
درگاه ایــزد متعــال و بهره منــدی از ظرفیت هــای 
تخصصــی موجــود در بنیــاد و اســتان و نیــز همراهــی 
و همدلــی همــکاران خــدوم اداره کل، زمینــه تحقــق 
سیاســت های کلــی نظــام در امــور ترویــج و تحکیــم 
فرهنــگ ایثــار و جهــاد و ســاماندهی امــور ایثارگــران 
ــد. ــم نمایی ــل فراه ــای ذی ــوب اولویت ه را در چارچ

در ایــن حکــم بــر اولویت هایــی ماننــد اعتــا، ترویــج 
ــار و  ــگ ایث ــای فرهن ــا و باوره ــم ارزش ه و تحکی

ــا،  ــار، ارزش ه ــج آث ــظ و تروی ــه؛ حف ــاد در جامع جه
حماســه ها و تجــارب انقــاب اســامی و دفــاع 
ــا،  ــداری موزه ه ــعه و نگه ــاد، توس ــا ایج ــدس ب مق
ــت و  ــاد، مقاوم ــان های جه ــا و نش ــا، نماده یادمان ه
ایثــار و ســاماندهی گلــزار شــهدا؛ التــزام بــه رویکــرد 
ــداری از  ــزز و پاس ــران مع ــم ایثارگ ــم و تکری تعظی
منزلــت حــق عظیــم آنــان بــر کشــور؛ حفــظ و ارتقــا 
جایــگاه و منزلــت اجتماعــی، عزتمنــدی، خودبــاوری، 
ــن  ــا تبیی ــری ب ــه ایثارگ ــت جامع ــت و هوی مرجعی
ــان در انقــاب اســامی  ــزرگ و برجســته آن نقــش ب
و دســتاوردهای دفــاع مقــدس؛ ارتقــا ســطح علمــی، 
ــان  ــواده آن ــران و خان ــدی ایثارگ ــی و توانمن آموزش
بــه منظــور نقش آفرینــی فعــال و حضــور مؤثــر 
سیاســی،  اجتماعــی،  فرهنگــی،  عرصه هــای  در 
اقتصــادی و اداری؛ شــناخت نیازهــای واقعــی و ارائــه 

ــان  ــای آن ــران و خانواده ه ــه ایثارگ ــر ب ــات مؤث خدم
ــتی،  ــی، بهداش ــی، اجتماع ــف آموزش ــاد مختل در ابع
ــا  ــتغال و مســکن ب ــه ای، معیشــتی، اش ــی، بیم درمان
حفــظ اصــول عزتمنــدی، عدالــت و شــئون ایثارگری؛ 
مشــارکت فعــال در تدویــن برنامــه عملیاتــی و پایــش 
مســتمر آن در اداره کل و افزایــش کارایــی و ارتقــای 

ــد شــده اســت. ــره وری تأکی به
ــازمان  ــه س ــه جانب ــتقرار هم ــت اس ــاش در جه ت
ــمند  ــی و هوش ــطوح مدیریت ــه س ــک در کلی الکترونی
ســازی مؤثــر خدمــات مــورد ارائــه بــه جامعــه 
ــات  ــی خدم ــی و کیف ــای کم ــری؛ ارتق ــزز ایثارگ مع
ــرعت  ــا س ــراه ب ــری هم ــه ایثارگ ــه جامع ســامت ب
ــدی  ــش رضایتمن ــت افزای ــات در جه ــه خدم در ارائ
جامعــه هــدف؛ اهتمــام ویــژه بــه آمــوزش و پژوهــش 
و گســترش ارتباطــات علمــی بــا دانشــگاه ها و 
مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی اســتان؛ بسترســازی، 
ایجــاد و توســعه ظرفیت هــای الزم در رســانه ها 
به ویــژه صداوســیما و دســتگاه های علمــی، آموزشــی 
فرهنگــی هنــری اســتان بــه منظــور تحقــق ترویــج 
فرهنــگ ایثــار و جهــاد و حمایــت حقوقــی و قضایــی 
ــت  ــت و حفاظ ــا و صیان ــواده آنه ــران و خان از ایثارگ
از حریــم ایثارگــری، بــا ایجــاد ســازوکارهای مناســب 
ــا اداره کل دادگســتری اســتان از  ــز هماهنگــی ب و نی
اولویت هــای دیگــری اســت کــه در حکــم مدیــرکل 
جدیــد بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان 

ــت. ــده اس ــام ش ــرقی اع ــان ش آذربایج
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ــاالی  ــت ب ــا ظرفی ــور ب ــام ن ــگاه پی  دانش
دانشــجو در ســطح کشــور از مراکــز اســتان 
هــا گرفتــه تــا شــهرهای کوچــک و بخــش 
هــا بعنــوان یکــی از ســنگرهای مهــم علمی 

کشــور محســوب مــی شــود.

وح تبریزبیدار با دکتر  گفتگوی مشر
پرست دانشگاه پیام نور  جمال پور سر

استان؛

پیام نور متجلی 
عدالت آموزشی / 

حرکت پرشتاب برای 
تاسیس شرکت های 

دانش بنیان

ــا رئیــس  تبریزبیــدار در گفتگــوی مشــروح ب
ــه  ــرقی ب ــان ش ــور آذربایج ــام ن ــد پی جدی
رویکردهــای جدیــد ایــن دانشــگاه پرداختــه 

ــرده اســت. ک
ســرویس اجتماعــی تبریــز بیــدار / دانشــگاه 
ــجو در  ــاالی دانش ــت ب ــا ظرفی ــور ب ــام ن پی
ــه  ســطح کشــور از مراکــز اســتان هــا گرفت
تــا شــهرهای کوچــک و بخــش هــا بعنــوان 
ــور  ــی کش ــم علم ــنگرهای مه ــی از س یک

محســوب مــی شــود.
در هفتــه هــای اخیــر شــاهد تغییــر مدیریتــی 
ــان  ــور در آذربایج ــام ن ــگاه پی در راس دانش
ــال  ــل جم ــر میکائی ــم و دکت ــرقی بودی ش
ــتان  ــن دانشــگاه در اس ــه ریاســت ای ــور ب پ

ــد. منصــوب ش
ــه  ــور ب ــال پ ــا جم ــروح ب ــوی مش در گفتگ

رویکردهــای جدیــد ایــن دانشــگاه پرداختــه 
ــد: ــل مــی آی ــم کــه در ذی ای

دانشگاه پیام نور متجلی عدالت آموزشی

رســالت  مهمتریــن  تبریزبیــدار: 
هــای دانشــگاه پیــام نــور چیســت؟

ــی از  ــور یک ــام ن ــگاه پی ــور: دانش ــال پ جم
ــه  ــت ک ــور اس ــی کش ــای دولت ــگاه ه دانش
یــک ســوم ظرفیــت دانشــگاه هــای دولتــی 
را شــامل مــی شــود. ایــن دانشــگاه ســال ۶۷ 
تاســیس شــده و در کنــار ســایر دانشــگاه هــا 
مشــغول بــه فعالیــت و تحقــق وظایــف خــود 
اســت. ویژگــی عمــده ایــن دانشــگاه نســبت 
ــوری  ــه حض ــا نیم ــگاه ه ــایر دانش ــه س ب
بــودن اســت یــک فرصــت ارزشــمند بــرای 

همــه عاقمنــدان بــه ادامــه تحصیــل اســت.
ــم  ــش اعظ ــت و بخ ــاور اس ــا پهن ــور م کش
روســتاها  در  باقــی  و  در شــهرها  مــردم 
مشــغول بــه زندگــی هســتند کــه دسترســی 
ــه نیســت و پیــام  ــه دانشــگاه عادالن همــه ب
ــه  ــی را در جامع ــت آموزش ــن عدال ــور ای ن
ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــت، ب ــان داده اس نش
هرکــس در هــر مقطعــی تصمیــم بــه ادامــه 
تحصیــل داشــته باشــد، دانشــگاه پیــام نــور 
ایــن امــکان را در اختیــار همــگان قــرار مــی 

ــد. ده
ــد  ــگاه همانن ــن دانش ــای ای ــت ه ــا ماموری ام
و  پژوهــش  آمــوزش،  هــا  دانشــگاه  ســایر 
ــت  ــن از نظــر فعالی ــور همچنی ــام ن دانشــگاه پی
ــان  ــته و زب ــی برجس ــی و اجتماع ــای فرهنگ ه
زد هســت. نکتــه مهمــی کــه بایــد در کنــار ایــن
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ــن  ــور و مت ــاب مح ــرد کت ــر ک ــوارد ذک  م
ــث  ــه باع ــت ک ــگاه اس ــودن دانش ــور ب مح
شــده اســاتید ایــن دانشــگاه در خلــق متــون 
ــا  ــه ب ــی ک ــا جای ــند ت ــر باش ــی مص علم
قاطعیــت مــی تــوان گفــت کــه صــد درصــد 
متــون کارهــای فرهنگــی و تربیــت نیــروی 
انســانی مــورد نیــاز کشــور و همینطــور 
یکــی از اهــداف ایــن دانشــگاه تولیــد علــم 
ــر  ــاب رهب ــش اســت. در گام دوم انق و دان
انقــاب فرمودنــد بایــد مقتــدر باشــیم و ایــن 

ــم هســت. ــوه عل ــدار می اقت
 دانشــگاه پیــام نــور همچنین از نظــر فعالیت 
هــای فرهنگــی و اجتماعــی برجســته و 
زبــان زد هســت. نکتــه مهمــی کــه بایــد در 
کنــار ایــن مــوارد ذکــر کــرد کتــاب محــور 
ــه  ــودن دانشــگاه اســت ک ــن محــور ب و مت
باعــث شــده اســاتید ایــن دانشــگاه در خلــق 
متــون علمــی مصــر باشــند تــا جایــی کــه 
ــد  ــه ص ــت ک ــوان گف ــی ت ــت م ــا قاطعی ب
درصــد متــون تدریســی تالیــف خــود اســاتید 

ایــن دانشــگاه اســت.

ــی  ــای اساس ــدار: رویکره تبریزبی
دانشــگاه پیــام نــور مخصوصــا 
شــرقی  آذربایجــان  اســتان  در 

چیســت؟
ــرای  ــگاه ب ــن دانش ــا ای ــور: طبیعت ــال پ جم
ــگاه  ــن دانش ــود در بی ــگاه خ ــای جای ارتق
ــد و دارای  ــی کن ــت م ــتان فعالی ــای اس ه
ــه  برنامــه اســت. همچنیــن جــواب دهــی ب
ــوم و ســازمان مرکــزی  مطالبــات وزارت عل
دانشــگاه و در راس همــه ایــن هــا در جهــت 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــق مطالب تحق
تــاش مــی کنــد و برنامــه هــای مختلفــی 
را تدویــن کــرده اســت. از جملــه ایــن 
ــق شــعار ســال  ــرای تحق ــاش ب ــه ت برنام
بصــورت علمــی و عملــی اســت و دانشــگاه 
ــر انقــاب  ــات رهب خــود را مخاطــب مطالب

ــد. ــی دان ــال م ــعار س ــق ش در تحق

ــام  ــدار: ســهم دانشــگاه پی تبریزبی
نــور در تحقــق شــعار ســال و 
ــد؟ ــی دانی ــه م ــن را چ ــاد تبیی جه

ــور در  ــام ن ــور: ســهم دانشــگاه پی ــال پ جم
ــیس  ــه تاس ــته در زمین ــای گذش ــال ه س
شــرکت هــای دانــش بنیــان و اشــتغال زایی 
ســهم چشــم گیــری نبــوده امــا امســال بــا 
ــران  ــائل جب ــن مس ــد ای ــری بای ــتاب گی ش
ــد  ــعار بای ــن ش ــق ای ــار تحق ــوند. در کن ش
بحــث جهــاد تبییــن هــم از یــاد نبریــم کــه 
در ایــن جهــت هــم مــا دو برنامــه اساســی 
را تدویــن کردیــم و بعــد از ایــن مــاه مبارک 

ــد شــد. ــی خواه رمضــان اجرای

نیــروی کارآمــد بــرای  تربیــت 
جهــاد تبییــن

بمناســبت گرامیداشــت ســالروز شــهادت 
آیــت اهلل مطهــری برنامــه ای بــا همــکاری 
و  دیگــر  هــای  دانشــگاه  و  هــا  نهــاد 
ــله  ــوان سلس ــت عن ــتان تح ــتانداری اس اس
بــا  مطهــر«  »تبییــن  هــای   نشســت 
مســئولیت ایــن دانشــگاه اجــرا خواهــد شــد 
ــه  ــم در هفت ــز ه ــش متمرک ــک همای و ی

ــرد. ــم ک ــرا خواهی ــم اج معل
یکــی از ضــرورت هــای جهــاد تبییــن 
فقــدان نیــروی کارآمــد اســت و بــه همیــن 
ــت  ــک دوره تربی ــم ی ــر داری ــت در نظ عل
مــدرس جهــاد تبییــن برگــزار کنیــم و ســی 
نفــر از عاقمنــدان بــه ایــن حــوزه را تربیــت 

ــم. کنی
ــزرگان هــم از  ــاد ب ــام و ی گرامــی داشــت ن
دیگــر ماموریــت هــای مــا در ایــن مجموعه 
اســت مخصوصــا بزرگانــی کــه ارتبــاط 

ــد. ــن خطــه دارن ــا ای ــد ب مســتقیمی دارن

تبریزبیــدار: جایــگاه دانشــگاه پیــام 

نــور را در تقابــل مــدرک گرایــی بــا 
تولیــد علــم چگونــه مــی بینیــد؟

جمــال پــور: یکــی از آفــات جــدی دانشــگاه 
ــگاه  ــن دانش ــت. ای ــی اس ــدرک گرای ــا م ه
ــن محــور  همانطــور کــه عــرض کــردم مت
هرکســی  و  هســت  محــور  کتــاب  و 
ــود  ــگاه ش ــن دانش ــجوی ای ــد دانش بخواه
ــد  ــه کن ــون را مطالع ــن مت ــد ای ــرم بای الج
و قاطعانــه عــرض مــی کنــم کــه دانشــگاه 
ــی  ــدرک گرای ــن م ــارض بی ــور تع ــام ن پی
ــه  ــت ک ــرده اس ــن ب ــم را از بی ــد عل و تولی
ــوری و  ــز کش ــات متمرک ــبب امتحان ــه س ب
متــن محــوری اســت فلــذا مــدرک گرایــی 
ــت  ــر نیس ــکان پذی ــازو کار ام ــن س ــا ای ب
ــون  ــد مت ــا بای ــجویان حتم ــه دانش ــرا ک چ
ــن  ــی مت ــد و از طرف ــده و درک کنن را خوان
محــوری باعــث شــده اســاتید نیــز بــه خلــق 

ــد. ــب روی آورن ــف کت ــون و تالی مت
 

ــکل  ــه آزادی تش ــدار: دامن تبریزبی
هــای دانشــجویی در ایــن دانشــگاه 

ــه اســت؟ چگون
کرونــا  شــیوع  از  قبــل  پــور:  جمــال 
هــای  تشــکل  قالــب  در  دانشــجویان 
ــون  ــع و کان ــجویی در مجام ــف دانش مختل
هــا فعالیــت داشــتند کــه بــه واســطه همــه 
گیــری ایــن ویــروس ایــن فرصــت نــه تنهــا 
ــه دانشــگاهیان  ــه از هم از دانشــجویان بلک
ســلب شــد امــا تــاش داریــم مجــددا ایــن 
ــه دانشــگاه  ــای دانشــجویی را ب ــت ه فعالی

ــم. بازگردانی
ــط  ــر اســاس ضواب ــور ب ــام ن در دانشــگاه پی
فعالیــت تشــکل هــای دانشــجویی در همــه 
زمینــه فراهــم اســت و بیــن تشــکل هــای 
ــی  ــت مثبت ــوع رقاب ــک ن ــی ی ــف حت مختل
ــن  ــم در ای ــا داری ــت و بن ــود داش ــم وج ه
ــا حتمــا ایــن تشــکل  بازگشــایی پســا کرون

ــال بشــوند. ــا فع ه
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ح کرد: وز شورای اسالمی شهر مطر شهردار تبریز در جلسه امر

عادالنه  توزیع  و  خدمات  ارائه  ما  هدف 
منابع در بین مناطق است

شهردار تبریز گفت: امیدواریم با ناحیه بندی مناطق دهگانه بتوانیم ضمن 

نیازسنجی الزم، به توزیع عادالنه خدمات و منابع در مناطق بپردازیم.

یعقــوب هوشــیار در جلســه امــروز شــورای 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــز اظه ــهر تبری ــامی ش اس
توجــه بــه اینکــه تبریــز بــه جهــت وســعت 
در محــدوده و حریــم، منطقه وســیعی اســت 
و خدمــات و منابــع مــا محــدود اســت، ارائــه 
ــوازن  ــه و مت ــورت عادالن ــه ص ــات ب خدم
ــن  ــم ای ــا می خواهی ــرد. م ــورت نمی گی ص
منابــع و خدمــات عادالنــه و متــوازن در 

ــع شــود. ســطح مناطــق توزی
وی ادامــه داد: بحــث اول مــا ارائــه خدمــات 
ــق  ــن مناط ــع در بی ــه مناب ــع عادالن و توزی
ــه  ــدام ب ــوری، اق ــا در ناحیه مح ــت. م اس
ــم  ــات می کنی ــق و مح ــنجی مناط نیازس

ــا اســت. کــه هــدف اول م
شــهردار تبریــز عنــوان کــرد: بحــث بعــدی، 
ایــن اســت کــه هــر وقــت تمرکــز را 
و  رخــوت  موجــب  می دهیــم،  افزایــش 
انگیــزه کارکنــان می شــود. در  کاهــش 
ــاب  ــت و انتخ ــث تربی ــا بح ــتا م ــن راس ای
ــه  ــم ک ــال را داری ــل س ــر چه ــران زی مدی
ــد  ــهر می توان ــده ش ــرای آین ــدام ب ــن اق ای

ــد. ــد باش مفی
ــم  ــدی، موضــوع حری ــورد بع ــزود: م وی اف

شــهری اســت کــه مــا واقعــا آن را از بیــن 
ــم  ــم داری ــه در حری ــا ۹ ناحی ــم. م برده ای
ــت از  ــاس اداره کل صیان ــن اس ــر ای ــه ب ک

ــرد. ــم ک ــدازی خواهی ــم را راه ان حری
هوشــیار بــا اشــاره بــه موضــوع ناحیه بنــدی 
ــه  ــز، گفــت: ۳۴ ناحی ــه تبری مناطــق دهگان
خواهیــم داشــت کــه ۲۵ ناحیــه در محــدوده 
می گیــرد.  قــرار  حریــم  در  ناحیــه   ۹ و 
امیدواریــم بتوانیــم بــا نیازســنجی الزم، بــه 
توزیــع عادالنــه خدمــات و منابــع بپردازیــم. 
در ایــن راســتا منطقــه ۴ بــه صــورت 
ــوری از  ــده و ناحیه مح ــاب ش ــوت انتخ پایل

ــود. ــروع می ش ــه ش ــن منطق ای
وی در خصــوص چرایــی ارائــه دو فوریتــی 
الیحــه شــهرداری تبریــز در خصــوص 
اظهــار  دهگانــه،  مناطــق  ناحیه بنــدی 
کــرد: دلیــل دو فوریتــی الیحــه، یکــی 
ــا  ــه دســت م ــال اســت ک موضــوع بیت الم
امانــت بــوده و بخشــی از آن حیــف و میــل        

هوشیار با اشاره به موضوع 
ناحیه بندی مناطق دهگانه 

تبریز، گفت: 34 ناحیه 
خواهیم داشت که ۲۵ ناحیه 

در محدوده و ۹ ناحیه در 
حریم قرار می گیرد. امیدواریم 
بتوانیم با نیازسنجی الزم، به 
توزیع عادالنه خدمات و منابع 
بپردازیم. در این راستا منطقه 
4 به صورت پایلوت انتخاب 
شده و ناحیه محوری از این 

منطقه شروع می شود.
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در بحث نیروی انسانی، ما هیچ 
نیرویی جذب نخواهیم کرد و از 
نفرات مازاد و البته متخصص 
مناطق استفاده خواهیم کرد. 

ما در سطح شهر، مشکل 
ساختمان نداریم و شهرداران 

ناحیه ها می توانند در آن مستقر 
شوند.

ــن کار  ــریع تر ای ــم س ــر بتوانی ــود. اگ می ش
ــت  ــه صیان ــم ب ــم، می توانی ــی کنی را اجرای
از ایــن امانــت بپردازیــم. دلیــل دوم، بحــث 
نارضایتــی عمومــی اســت کــه ایجــاد شــده 
ــل  ــتند و دلی ــی هس ــردم ناراض ــت. م اس
عمــده آن ایــن اســت کــه بــه بخش هــای 
ــتیم  ــی نتوانس ــای اجتماع ــک نهاده کوچ

توجــه کنیــم.
شــهردار تبریــز بیــان کــرد: مثــا بــه 
ــده  ــی نش ــات توجه ــوع ورزش مح موض
ــود،  ــم تســریع ش ــک روز ه ــر ی اســت. اگ
بــه نفــع مــردم اســت. ایــن بحــث، بحثــی 
ــال  ــان س ــا پای ــر ت ــت و اگ ــاختاری اس س
ــه ســرانجام برســد، نظــام بودجــه بنــدی  ب
ــز مشــکلی نخواهــد داشــت.  ســال بعــد نی
ــوب  ــه مص ــتای بودج ــه در راس ــن الیح ای

ــت. ــهر اس ــورای ش ش
وی افــزود: در بحــث نیــروی انســانی، مــا 
هیــچ نیرویــی جــذب نخواهیــم کــرد و از

ــق  ــص مناط ــه متخص ــازاد و البت ــرات م نف
اســتفاده خواهیــم کــرد. مــا در ســطح شــهر، 
مشــکل ســاختمان نداریــم و شــهرداران 
ناحیــه هــا می تواننــد در آن مســتقر شــوند.

بــرای  کار،  ادامــه  در  گفــت:  هوشــیار 
خــود  بایــد  بعــد،  ســال  بودجه بنــدی 
شــده  پیشــقدم  شــورا  کمیســیون های 
ســال  بودجــه  کننــد.  نظــر  اعــام  و 
آینــده مــا ســه رکــن اساســی خواهــد 
ناحیه محــوری  محله محــوری،  داشــت، 
اثــرات  شــاید  کــه  منطقه محــوری.  و 
پروژه هــای  از  محله محــور  پروژه هــای 

باشــد. بیشــتر  شــهری  کان 
ــورای  ــروز ش ــه ام ــت در جلس ــی اس گفتن
اســامی شــهر تبریــز، کلیــات الیحــه 
شــهرداری مبنــی بــر ناحیه محــوری مناطــق 
ــده  ــاه آین ــا دو م ــه ت ــه ک ــن اصاحی ــا ای ب
ــب  ــه تصوی ــود، ب ــه ش ــی ارائ ــه اجرای برنام

ــید. رس
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و کاغذ ضد  تولید ساندویچ پانل پلی اورتان یک ر
تولید  خط  بزرگترین  /افتتاح  بار  اولین  برای  آب 

ساندویچ پانل پلی اورتان پیوسته
بزرگترین و پیشرفته ترین خط تولید ساندویچ پانل پلی اورتان کانتینیوس شمال غرب کشور در تبریز توسط 
شرکت نوردکاران فوالدغرب به بهره برداری رسید. در این شیوه تولید، مشکالت رایج ساخت ساندویچ پانل 

بشیوه سنتی )یا دیس کانتینیوس(  مرتفع شده و محصول نهایی از کیفیت باالیی برخوردار است.

گــروه صنعتــی نــوردکاران فــوالد غــرب 
ــا  ــال ۱۳۸۱ ب ــود را از س ــمی خ ــت رس فعالی
ــی  ــای پل ــل ه ــاندویچ پان ــواع س ــد ان تولی
ــی اس و  ــس پ ــان، ایک ــی اورت ــتایرن، پل اس
محصــوالت نــوردی آغــاز کــرده اســت. ایــن 
ــرکت  ــوان ش ــر بعن ــال حاض ــه در ح مجموع
ــه  ــدی و کارخان ــد تولی ــن واح ــادر، چندی م
ــاوه  ــه ع ــود دارد ک ــه خ ــر مجموع ای را زی
ــه  ــل در زمین ــاندویچ پان ــواع س ــد ان ــر تولی ب
هــای مختلفــی از قبیــل ســاخت محصــوالت 
فــوالدی و نــوردی، کشــاورزی و صنایــع 
ــرش  ــو ف ــرش و تابل ــن ف ــی، همچنی تبدیل
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــت مش ــت باف ــای دس ه

ــتند. هس
در حــال حاضــر آنچــه کــه ایــن خــط تولیــد 
را منحصــر به فــرد کــرده، شــیوه ســاخت 
اســت.  مجموعــه  ایــن  در  محصــوالت 
ــوس(  ــد )کانتینی ــن فرآین ــی ای ــه ط بطوریک
تمامــی مراحــل تولیــد شــامل قالــب گیــری 
ــی و  ــی اورتان ــات پل ــق ترکیب ــا، تزری ورق ه
ــی  ــدی نهای ــته بن ــازی و بس ــک س ــز خن نی
بصــورت اتوماتیــک و بــدون دخالــت نیــروی 

انســانی انجــام مــی شــود. در ایــن روش دقت 
مونتــاژ محصــول نهایــی بطــور چشــم گیــری 
افزایــش یافتــه و احتمــال خطــای محاســباتی 

عمــا صفــر مــی شــود.

ظرفیــت تولیــد ۲ میلیــون متــر 
مربــع در ســال

نــوردکاران  تولیــد جدیــد شــرکت  خــط 
ــته  ــاخت و بس ــت س ــا ظرفی ــرب ب فوالدغ
بنــدی بیــش از ۲ میلیــون متــر مربــع انــواع 
ســاندویچ پانــل هــای پلــی اورتانــی توانســته 
عــاوه بــر تامیــن نیازهــای مشــتریان، زمینــه 
اشــتغال جوانــان نخبــه و تحصیلکــرده منطقه 

ــت. ــم آورد اس ــز فراه را نی
مــواد اولیــه مــورد اســتفاده در ایــن شــرکت از 
ــی  برتریــن تامیــن کننــدگان در کاس جهان
ــت آن بصــورت  ــده و کیفی ــده ش ــدارک دی ت
مــداوم در آزمایشــگاه پیشــرفته کنتــرل کیفی 
شــرکت نــوردکاران فــوالد غــرب رصــد مــی 

شــود.
شــرکت نــوردکاران فــوالد غــرب بــا تحلیــل 

جامــع نیــاز بــازار و نیــز رویکــرد تنــوع در 

ــده را  ــل عم ــاخت ۴ پروفای ــوالت، س محص
بــرای خــط تولیــد پلــی اورتــان کانتینیــوس، 

ــرده اســت. ــذاری ک هــدف گ
ــل  ــاندویچ پان ــامل س ــا ش ــل ه ــن پروفای ای
هــای دیــورای و ســقفی، بــا کاربــری پوشــش 
انــواع ســوله و کانکــس، ســاندویچ پانــل اتاق 
ــب  ــردخانه ای، مناس ــن روم( و س ــز )کلی تمی
بــرای پوشــش انــواع ســردخانه هــای صنعتی 
اتــاق تمیزهــای مراکــز بیمارســتانی و  و 

پژوهشــی، مــی باشــد.
سفارشــی ســازی محصــول نهایــی و قابلیــت 
تولیــد انــواع ضخامــت هــای اســتاندارد 
تولیــدی  محصــوالت  ویژگــی  دیگــر  از 
ــت.  ــرب اس ــوالد غ ــورد کاران ف ــرکت ن ش
ایــن شــرکت در تولیــدات ســاندویچ پانــل بــا 
کاربــری هــای دیــواری و ســقفی، ســردخانه 
ــواع ضخامــت  ــز ســبدی از ان ــاق تمی ای و ات
ــت،۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۲۰   ــای دو،پنج،شش،هش ه
ســانتی متــری، بــا دانســیته ۴۰ کیلوگــرم بــر 
ــی  ــرار م ــار مشــتریان ق ــع، را در اختی مترمرب
دهــد. یعقــوب هوشــیار شــهردار تبریز بــا بیان 
اینکــه باغ مــوزه دفــاع مقــدس شــهردار تبریــز 

به همت شرکت نوردکارن فوالد غرب صورت گرفت:
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تولیــد ســاندویچ پانــل پلــی اورتان 
یــک رو کاغــذ ضــد آب بــرای اولین 

ــور بار در کش

واحــد تحقیــق و توســعه شــرکت نــوردکاران 
ــش  ــداف کاه ــق اه ــا تلفی ــرب ب ــوالد غ ف
ــره  ــدگان و به ــرف کنن ــای مص ــه ه هزین
ــای  ــل ه ــاندویچ پان ــای س ــدی از مزای من
ــار در کشــور  ــن ب ــرای اولی ــی، ب ــی اورتان پل
اقــدام بــه تولیــد موفــق ســاندویچ پانــل پلــی 
اورتــان یــک رو کاغــذ ضــد آب کرده اســت.

کاغــذ اســتفاده شــده در ایــن محصــول قابل 
شستشــو بــوده و خاصیــت آنتــی میکروبیــال 
ــاوم  ــرات و مق ــری از ورود حش دارد. جلوگی
در برابــر رطوبــت از ویژگــی هــای ایــن 
ــرکت  ــن ش ــت. ای ــادی اس ــول اقتص محص
امــکان تولیــد انــواع پروفیــل هــای دیــواری، 
ســقفی، ســردخانه ای و کلیــن روم بصــورت 

یــک رو کاغــذ فراهــم ســاخته اســت.

ــه،  ــورهای منطق ــه کش ــادرات ب ص
نشــان خودبــاوری در مجموعــه 

ــرب ــوالد غ ــوردکاران ف ن

مجموعــه نــوردکاران فــوالد غــرب بــا اتخاذ 
ــت  ــی ، مدیری ــح بازاریاب ــای صحی رویکرده
ــر اســاس  ــد ب ــزی تولی ــه ری ــت و برنام قیم
بازارهــای هــدف توانســته مســیر صاداراتــی 
خــود را بــه عمق بــازار کشــورهای همســایه 

گســترش دهــد.
ــا  ــد محصــول ب ــار تولی ــن شــرکت در کن ای
ــده  ــام ش ــت تم ــده قیم ــق ش ــت، موف کیفی
تولیــدات خــود را در مقایســه بــا ســایر رقبــا 
بــه طــرز چشــمگیری کاهــش دهــد. از 
همیــن رو کیفیــت ســاندویچ پانــل هــای این 
ــری  ــی براب ــای خارج ــه ه ــا نمون شــرکت ب
کــرده و توانســته عــاوه بــر تامین نیــاز بازار 
هــای داخلــی، ســایق و نیازهــای مشــتریان 

ــد. خارجــی را برطــرف کن

در حال حاضر آنچه که 
این خط تولید را منحصر 
به فرد کرده، شیوه ساخت 

محصوالت در این مجموعه 
است. بطوریکه طی این 

فرآیند )کانتینیوس( تمامی 
مراحل تولید شامل قالب 

گیری ورق ها، تزریق 
ترکیبات پلی اورتانی و نیز 
خنک سازی و بسته بندی 
نهایی بصورت اتوماتیک و 
بدون دخالت نیروی انسانی 

انجام می شود. 
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بــا بیــان اینکــه باغ مــوزه دفــاع مقــدس یــک 
پــروژه فرهنگی اســت، گفــت: نــگاه و رویکرد 
بــه دفــاع مقــدس و ارزش هــای ایــن حــوزه، 
یکــی از ســرمایه های بــی بدیلــی اســت کــه 
ــم. وی   ــک کنی ــوع و تمس ــه آن رج ــد ب بای
ــاع  ــوزه دف ــز فرهنگــی و م ــد از مرک در بازدی
مقــدس اظهــار کــرد: ایــن مرکــز فرهنگــی، 
ــهر  ــدگار ش ــژه و مان ــای وی ــی از پروژه ه یک
ــردم  ــا مشــارکت م ــد ب ــز اســت کــه بای تبری
و تعریــف ســاختارهای مطلــوب، آن را آمــاده 

ــم. ــرداری کنی بهره ب
وی ضمــن قدردانــی از زحمــات امیــر دریــادار 
مرکــز  مدیریــت  در  عباســی  رضــا  دوم 
فرهنگــی و مــوزه دفــاع مقــدس، افــزود: 
ــز  ــن مرک ــون ای ــائل پیرام ــات و مس موضوع
ــه همــراه امیــر عباســی رصــد  فرهنگــی را ب
کردیــم کــه راه انــدازی دوبــاره هییــت اجرایی 

ــود. ــث ب ــن مباح ــن ای ــم تری ــه مه از جمل

اینکــه  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  هوشــیار 
موضوعــات فنــی و مهندســی و طراحــی بــه 
ــت  ــن هیئ ــت، ای ــی اس ــت اجرای ــده هیئ عه
بــه زودی تشــکیل خواهــد یافــت تــا مجموعه 
ــرداری و اســتفاده عمــوم مــردم  ــرای بهره ب ب

ــا شــود. مهی
وی ادامــه داد: همچنیــن بحــث معــارض 

هــم در ایــن مجموعــه وجــود دارد کــه مقــرر 
شــد ایــن موضــوع در حداقــل زمــان ممکــن 
ــای  ــه آق ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب برطــرف ش
اســتاندار تاکیــد ویــژه دارنــد کــه ایــن پــروژه 
در اســرع وقــت تکمیــل شــود، جلســات 

ــد. ــکیل می یاب ــه ای تش ــتمر دو هفت مس
ــده  ــال آین ــرد: س ــوان ک ــز عن ــهردار تبری ش
میزبــان رویــداد ملــی کنگــره شــهدای 
آذربایجــان در تبریــز خواهیــم بــود و امیدواریم 
بــا تــاش مضاعــف بتوانیــم مرکــز فرهنگــی 
ــه  ــان ب ــا آن زم ــدس را ت ــاع مق ــوزه دف و م

برســانیم. بهره بــرداری 
وی افــزود: از اقداماتــی کــه در گذشــته بــرای 
ایــن مجموعــه انجــام شــده، تشــکر می کنــم 
ــتر و  ــت بیش ــا هم ــه ب ــت ک ــاز اس ــا نی ام
ــث را  ــورد بح ــوارد م ــری م ــرد فعال ت رویک
پیگیــری کنیــم. همــت و تــاش باالیــی در 
مدیریــت ایــن مجموعــه وجــود دارد و مــا در 
شــهرداری تبریــز هــم در کنــار ایــن عزیــزان 
تــاش مــی کنیــم تــا بــه زودی بــه نتیجــه 

ــم. مدنظــر خــود دســت یابی
ــروژه  ــن پ ــه ذات ای ــان اینک ــا بی ــیار ب هوش
ــگاه و  ــوع ن ــت: موض ــت، گف ــی اس فرهنگ
راهبــردی کــه از ابتــدا در ایــن مرکــز بــوده، 
ــن  ــای ای ــدس و ارزش ه ــاع مق ــه دف ــگاه ب ن
حــوزه اســت و همیــن موضــوع یکــی از 
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــی بدیل ــرمایه های ب س
بــه آن رجــوع و تمســک کنیــم. ایــن ظرفیــت 
موجــود اســت امــا بــه لحــاظ ســاختاری، بایــد 
ــرای ذی نفعــان  قالبهــا و ســاختارهای آن را ب
ایــن مجموعــه کــه مــردم هســتند، تعریــف 

کنیــم.
وی تاکیــد کــرد: تــاش می کنیــم کــه 
و  اداره  بــرای  را  مــردم  خــود  مشــارکت 
ــم  ــب کنی ــن مجموعــه جل ــرداری از ای بهره ب
کــه بــرای ایــن موضــوع نیــز هیئــت امنــا و 
هیئــت اجرایــی بایــد ســاختارهای مطلــوب را 
ــم هــر کجــا  ــاد داری ــا اعتق ــد. م تعریــف کنن
مــردم پــای کار بــوده، کار بــه خوبــی پیــش 

ــت. ــه اس رفت

وژه های  باغ موزه دفاع مقدس یکی از پر
ماندگار شهر تبریز است

سال آینده میزبان رویداد ملی 
کنگره شهدای آذربایجان در 
تبریز خواهیم بود و امیدواریم 
با تالش مضاعف بتوانیم مرکز 
فرهنگی و موزه دفاع مقدس 
را تا آن زمان به بهره برداری 

برسانیم.
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آزمایش اتوبوس برقی در ناوگان 
اتوبوسرانی تبریز

این اتوبوس، اولین خودروی 

الکتریکی مبتنی بر باطری است که 

داخل کشور ساخته شده است و 

آالیندگی صوتی وآالیندگی ناشی 

از مصرف سوخت آن تقریبا صفر 

است.

آرمان تبریز-شهردار تبریز 
در آیین رونمایی از اولین 

اتوبوس برقی ساخته شده 
در داخل کشور حضور یافت.

شــهردار تبریــز در آییــن رونمایــی از اولیــن 
اتوبــوس برقــی ســاخته شــده در داخــل کشــور 

ــت. ــور یاف حض
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز؛ اولیــن 
اتوبــوس برقــی شــرکت واحــد اتوبوســرانی 
تبریــز و حومــه ظهــر امــروز بــا حضــور یعقــوب 
ــورای اســامی  ــس و اعضــای ش ــیار، رئیی هوش
شــهر تبریــز و مدیــران و پرســنل شــرکت واحــد، 

ــد. ــی ش رونمای
ایــن اتوبــوس، اولیــن خــودروی الکتریکــی 
ــور  ــل کش ــه داخ ــت ک ــری اس ــر باط ــی ب مبتن

صوتــی  آالیندگــی  و  اســت  شــده  ســاخته 
وآالیندگــی ناشــی از مصــرف ســوخت آن تقریبــا 

ــت. ــر اس صف
۳ و نیــم ســاعت زمــان شــارز ایــن اتوبــوس بوده 
و در هــر بــار شــارژ، قــادر بــه طــی مســافتی در 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــر اس ــدود ۲۵۰ کیلومت ح
ــن  ــط متخصصی ــور و توس ــی کش ــرایط اقلیم ش

داخلــی طراحــی وســاخته شــده اســت.
ــوس محصــول شــرکت شــتاب اســت  ــن اتوب ای
کــه ظرفیــت تولیــد یک هــزار دســتگاه در ســال 

را دارد.
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ــد در  نشــده اســت کــه موضــوع جهــش تولی
ــا از  ــت دیمزاره ــتفاده از ظرفی ــا و اس دیمزاره

ــت. ــه اس آن جمل
اســتان  جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــه اس ــان اینک ــا بی ب
در تولیــد بیشــترین اتــکا را بــر دیمزارهــا 
ــد در  ــش تولی ــن جه ــه داد: بنابرای دارد  ادام
دیمزارهــا کــه در تفاهــم و مشــارکت بــا ســتاد 
ــردد،  ــی گ ــام م ــام انج ــان ام ــی فرم اجرائ
ــه  ــتان دارد ک ــرای اس ــی ب ــت دوچندان اولوی
ــری  ــام پیگی ــت تم ــا جدی ــال ۱۴۰۱ ب در س
ــه  ــد کلی ــد ش ــاش خواه ــد و ت ــد ش خواه

اســتان  جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
ــی  ــت اصل ــت: مأموری ــرقی گف ــان ش آذربایج
تأمیــن  اســتان  جهادکشــاورزی  ســازمان 

ــت. ــی اس ــت غذای امنی
تبریــز؛  در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
بــا  گفتگــوی  در  اکبرفتحــی  مهنــدس 
ــال  ــک س ــن تبری ــبکه کشــاورزپاس ضم ش
ــتان  ــاورزی اس ــوزه کش ــت: در ح ــد گف جدی
آذربایجــان شــرقی مأموریــت اصلــی ســازمان 
امنیــت  تأمیــن  اســتان  جهادکشــاورزی 
ــای   ــه معن ــی ب ــت غذای ــت، امنی ــی اس غذای
ــورد  ــالم م ــی و س ــذای کاف ــودن غ ــن ب تامی

ــًا در  ــاز جمعیــت انســانی مــی باشــد طبیعت نی
ــرای  ــی ب ــه های ــف، برنام زیربخشــهای مختل
ــاظ  ــه لح ــم ب ــدات ه ــزان تولی ــش می افزای
ــرای ســال  ــه لحــاظ کیفــی ب کمــی و هــم ب
ــت و در  ــده اس ــی ش ــن و طراح ۱۴۰۱ تدوی
ــرار  ــی ق ــف اجرای ــای مختل ــت واحده خدم

ــت. ــه اس گرفت
وی اظهــار داشــت: آنچــه کــه بصــورت 
ــی  ــای اباغ ــه ه ــاس برنام ــاخص و براس ش
ــده  ــن ش ــتان تدوی ــی وزارت در اس ــام عال مق
اســت بیشــتر در راســتای فرصتهــای مغفولــی 
بــوده کــه در گذشــته بــه آنهــا پرداختــه 

آذربایجان شرقی گفت: مأموریت اصلی سازمان جهادکشاورزی  رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
استان تأمین امنیت غذایی است.

مأموریت اصلی سازمان جهادکشاورزی مأموریت اصلی سازمان جهادکشاورزی 
استان تأمین امنیت غذایی استاستان تأمین امنیت غذایی است
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ــن  ــش ای ــت پوش ــتان تح ــم اس ــی دی اراض
ــرد. ــرار گی ــح ق ط

ــدور  ــی و ص ــاکات ثبت ــل پ ــع تداخ وی رف
ــه هــای  ــه یکــی از برنام ســند کشــاورزی ک
ــی وزارت جهــاد کشــاورزی  ــام عال ــی مق اصل
ــازمان  ــای کاری س ــد را از اولویته ــی باش م
ــی  ــاش م ــت: ت در ســالجاری دانســت و گف
ــه  ــده در حیط ــی مان ــای باق ــاک ه ــود پ ش
ــدن  ــی ش ــردد عمل ــی گ ــل نهای ــع تداخ رف
ایــن امــر در گــرو تهیــه و آمــاده شــدن نقشــه 
ــا  ــم ب ــتر اراضــی اســت در تفاه ــای کاداس ه
ثبــت اســناد کشــور و ســازمان امــور اراضــی 
کشــور پیــش بینــی شــده اســت کــه اراضی و 
پــاکات باقــی مانــده هــم در خصــوص رفــع 
تداخــل و تعییــن تکلیــف اراضــی کشــاورزی و 
ملــی و هــم در خصــوص صــدور ســند نهایــی 
شــود کــه خوشــبختانه در حــوزه صــدور ســند 
بــرای اراضــی ملــی حــدود ۹۸ درصــد اراضــی 
ــند شــده و  ــذ س ــه اخ ــق ب ــتان موف ــی اس مل
ــت  ــا جدی ــه ب ــن برنام ــز ای در ســال ۱۴۰۱ نی

ــرده خواهــد شــد. پیــش ب
ــراردادی را از  ــاورزی ق ــی کش ــدس فتح مهن
دیگــر اولویتهــای کاری ســازمان در ســال 
ــرح  ــن ط ــت: ای ــار داش ــد و اظه ــد خوان جدی
کــه از ســال پیــش از طریــق ســازمان تعــاون 
روســتایی در امــر زراعــت شــروع شــد امســال 
ــاورزی  ــوالت کش ــام محص ــورد تم ــز در م نی
بــرای تنظیم بــازار مطلــوب و ممانعــت از عدم 
فــروش محصــوالت کشــاورزان اجرا شــده و از 
ــی  ــن شــرکتها و اشــخاص حقیق ــق یافت طری
ــاورزی  ــد کش ــد ش ــاش خواه ــتیبان ت پش
ــم در  ــت و ه ــوزه زراع ــم در ح ــراردادی ه ق

ــود. ــبرده ش ــی و دام پیش ــوزه باغبان ح
وی بــا اشــاره بــه تفاهــم وزیر جهادکشــاورزی 
و وزیرکشــور در ارتبــاط بــا جلوگیــری از تغییــر 
کاربــری اراضــی کشــاورزی بیــان نمــود: ایــن 
موضــوع کــه اولویــت کاری ســازمان در ســال 
ــداران،  ــت فرمان ــتفاده از ظرفی ــا اس ۱۴۰۱ ب

بخشــداران و دهیــاران و اعضــای محتــرم 
ــد و از  ــد ش ــی خواه ــامی نهای ــورای اس ش
ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در اراضــی 
ــه عمــل خواهــد آمــد. کشــاورزی ممانعــت ب

ــتان در  ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــس س رئی
ارتبــاط بــا بحــث گلخانــه هــا گفــت: احــداث 
ــه  ــت ک ــبی اس ــت مناس ــا ظرفی ــه ه گلخان
توســعه آن خوشــبختانه در اســتان رونــد 

خوبــی را طــی مــی نمایــد و در ســال جدیــد 
ــد  ــدا خواه ــه پی ــد ادام ــن رون ــاً ای ــز طبیعت نی
کرد و جهشــی در ســرمایه گــذاری الزم در امر 
گلخانــه هــا و ایجــاد شــهرکهای کشــاورزی و 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــه ای ص گلخان
ــاورزی  ــیون کش ــی مکانیزاس ــدس فتح مهن
را دیگــر اولویــت کاری ســازمان دانســت 
میــزان  کاهــش  بــرای  کــرد:  عنــوان  و 
ــره وری  ــش به ــا و افزای ــن ه ــزش کمبای ری
ــین  ــاوگان ماش ــازی ن ــت نوس ــروری اس ض
ــم  ــرار دهی ــتور کار ق ــاورزی در دس آالت کش
و خوشــبختانه در ســنوات گذشــته هــم در 
ایــن حــوزه موفقیتهــای خوبــی حاصــل شــده 

ــت. اس
ــاورزی  ــاختهای کش ــاد زیرس ــزود: ایج وی اف
ــاری از  ــن آبی ــای نوی ــتم ه ــاً سیس مخصوص
دیگــر اولویــت هــای کاری ســازمان در ســال 
ــه اینکــه اســتان  ــا توجــه ب ــد اســت و ب جدی
مــا جــزو اســتانهای خشــک محســوب شــده 
و در زمینــه آب بــا چالــش جــدی مواجــه مــی 
ــاری و  ــای آبی ــبکه ه ــم ش ــاً ه ــد، طبیعت باش
هــم سیســتم هــای نویــن آبیــاری جــزو 

ــود. ــد ب ــا خواه ــای کاری م ــت ه اولی
ــرداری از  ــره ب ــام به ــا نظ ــاط ب وی در ارتب
ــوان  ــت عن ــه تح ــی ک ــرای اراض ــی ب اراض
اســتفاده از ظرفیــت اعتبــارات رودخانــه هــای 
ــرزی  ــای م ــور و آبه ــمالغرب کش ــرب و ش غ
مــی باشــد گفــت: نظــام بهــره بــرداری ایــن 
ــد اســت و  ــال جدی ــتور کار س اراضــی در دس
ــد و  ــد ش ــی خواه ــال نهای ــاهلل در امس ان ش
ــا انجــام ایــن مــوارد و مــوارد دیگــری کــه  ب
برنامــه هــای آن تحــت عنــوان افزایــش 
ــای  ــه واحده ــاورزی ب ــدات کش ــزان تولی می
مختلــف ابــاغ شــده اســت، تــاش خواهیــم 
ــه  نمــود در راســتای ایجــاد امنیــت غذایــی ب
ســوی ایجــاد کشــاورزی صنعتــی و افزایــش 
بهــره وری و افزایــش میــزان تولیــدات در 

ــم. ــت نمایی ــطح حرک ــد س واح

مهندس فتحی کشاورزی 
قراردادی را از دیگر اولویتهای 
کاری سازمان در سال جدید 

خواند و اظهار داشت: این طرح 
که از سال پیش از طریق سازمان 

تعاون روستایی در امر زراعت 
شروع شد امسال نیز در مورد 

تمام محصوالت کشاورزی برای 
تنظیم بازار مطلوب و ممانعت 

از عدم فروش محصوالت 
کشاورزان اجرا شده و از طریق 

یافتن شرکتها و اشخاص حقیقی 
پشتیبان تالش خواهد شد 

کشاورزی قراردادی هم در حوزه 
زراعت و هم در حوزه باغبانی و 

دام پیشبرده شود.
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ــن  ــان انجم ــره و بازرس ــات مدی ــای هی ــات اعض ــن دوره انتخاب دومی
تحقیقــات آزمایشــگاهی ایــران برگــزار شــد کــه در ایــن انتخابــات دو نفر 
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه تبریــز بــه عنــوان اعضــای اصلــی ایــن 

هیــات مدیــره انتخــاب شــدند.

اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن 
انتخاب شدند )10 نفر عضو اصلی،  ۲ 
نفر عضو علی  البدل به عنوان اعضای 
هیأت مدیره و یک نفر بازرس اصلی 
و یک نفر بازرس علی البدل انتخاب 

شدند.

ــای  ــر از اعض ــات دو نف ــن دوره از انتخاب در ای
ــای  ــام ه ــه ن ــز ب ــگاه تبری ــی دانش ــات علم هی
ــی  ــات علم ــو هی ــی عض ــود زارع ــر محم دکت
ــی لطــف  ــر محمــد عل دانشــکده شــیمی و دکت
ــکده  ــی دانش ــات علم ــو هی ــن عض ــی یقی اله
عمــران بــه عنــوان عضــو اصلــی هیــات مدیــره 
انجمــن تحقیقــات آزمایشــگاهی ایــران انتخــاب 
ــن دوره  ــات دومی ــری انتخاب ــدند. در رای گی ش
اعضــای هیــات مدیــره و بازرســان انجمــن 
تحقیقــات آزمایشــگاهی ایــران کــه حــدود 
۲۰۰ نفــر از اعضــای پیوســته انجمــن مذکــور از 
ســراس کشــور در آن شــرکت داشــتند. اعضــای 
هیــأت مدیــره و بازرســان انجمــن انتخــاب 
ــو  ــر عض ــی،  ۲ نف ــو اصل ــر عض ــدند )۱۰ نف ش
علــی  البــدل بــه عنــوان اعضــای هیــأت مدیــره 
و یــک نفــر بــازرس اصلــی و یــک نفــر بــازرس 

ــدند. ــدل انتخــاب ش ــی الب عل
ــد  ــر محم ــری دکت ــن رای گی ــن در ای همچنی
ــوان مســئول  ــه عن ــن ب ــی لطــف الهــی یقی عل
کمیتــه انتشــارات انجمــن و دکتــر محمــود 
زارعــی بــه عنــوان خزانــه دار انجمــن تحقیقــات 

ــدند. ــاب ش ــران انتخ ــگاهی ای آزمایش
تحقیقــات  انجمــن  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
آزمایشــگاهی ایــران در ســال ۹۷ بــا هــدف 
ــی،  ــی، تخصص ــازنده علم ــاط س ــراری ارتب برق
تحقیقاتــی و آموزشــی و تبــادل نظــر بیــن 
متخصصــان و فعــاالن آزمایشــگاهی کشــور 
و ایجــاد زمینه هــای همــکاری و هماهنگــی 
الزم بیــن فعــاالن و متخصصــان رشــته های 
مختلــف آزمایشــگاهی در راســتای اســتفاده 
بهینــه از ســرمایه های انســانی و تجهیزاتــی 

ــت. ــده اس ــکلیل ش ــور تش کش

انتخاب دو نفر اعضای 
هیات علمی دانشگاه تبریز 
به عنوان اعضای هیات 
مدیره انجمن تحقیقات 
آزمایشگاهی ایران
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مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان آذربایجان شــرقی ضمــن بازدیــد از پروژه 
احــداث ایســتگاه تقلیــل فشــار 100 هــزار مترمکعبــی شــهرک صنعتــی 

بعثــت، رونــد اجــرای ایــن پــروژه را مطلــوب ارزیابــی کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز 
اســتان آذربایجــان شــرقی، نــادر کمالــی 
در ایــن بازدیــد گفــت: ایــن پــروژه 
ــته و  ــش از ۵۰ درصــد پیشــرفت داش بی
بــا تــداوم ایــن رونــد اجرایــی تــا هفتــه 
دولــت امســال بــه مرحلــه بهــره بــرداری 

خواهــد رســید.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت گازرســانی بــه 
بخــش هــای صنعتــی افــزود: انتقــال گاز 
ــع  ــی و توزی ــه زیرســاخت هــای صنعت ب
ســاز  زمینــه  پــاک،  و  ارزان  انــرژی 
ــانی  ــعه گازرس ــد و توس ــت از تولی حمای

ــود. ــد ب ــتان خواه در اس
اجــرای  بــا  داشــت:  اظهــار  کمالــی 
ــدی  ــره من ــر به ــاوه ب ــروژه ع ــن پ ای

ــی،  ــده از گاز طبیع ــی عم ۳۵۰ واحــد صنعت
ــن گاز  ــرای تامی ــای الزم ب ــاخت ه زیرس
بیــش از ۸۰۰ واحــد صنعتــی در طــرح 
ــز  ــی شــهرک صنعتــی بعثــت نی توســعه آت

ــد. ــد ش ــم خواه فراه
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان تصریــح 
کــرد: ایــن پــروژه عــاوه بــر تامیــن 
ــی  ــان واحد هــای صنعت ــان گاز متقاضی جری
ــه تقویــت و اســتمرار  شــهرک بعثــت، زمین
جریــان گاز شــهرک هــای صنعتــی ســرمایه 
ــز/  ــی تبری ــور صنعت ــی، مح ــذاری خارج گ
را  صوفیــان و صنایــع عمــده همجــوار 
ــع  ــا قط ــار ی ــت فش ــوده و از اف ــم نم فراه
ــری  ــرد جلوگی ــول س ــی گاز در فص احتمال

ــرد. ــد ک خواه

مم

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی بیان داشت:مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی بیان داشت:

گازرسانی به شهرک صنعتی بعثت گازرسانی به شهرک صنعتی بعثت 
با شتاب مطلوبی در حال اجراستبا شتاب مطلوبی در حال اجراست

با اجرای این پروژه عالوه 
بر بهره مندی 3۵0 واحد 

صنعتی عمده از گاز طبیعی، 
زیرساخت های الزم برای 

تامین گاز بیش از ۸00 واحد 
صنعتی در طرح توسعه آتی 
شهرک صنعتی بعثت نیز 

فراهم خواهد شد.
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بخش کشاورزی نیازمند بهره گیری از 
فناوریهای دانش بنیان و مدیریت فنی 

غ التحصیالن ماهر کشاورزی فار
آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی  گفت: با توجه به کاهش منابع 
آبی و خاکی ، افزایش جمعیت و لزوم تامین امنیت غذایی مردم،  بخش کشاورزی به شدت 
نیازمند بهره گیری از فناوریهای دانش بنیان و مدیریت فنی فارغ التحصیالن ماهر کشاورزی 

است.

ــاورزی  ــازمان جهادکش ــس س ــان تبریز-رئی آرم
آذربایجــان شــرقی  گفــت: بــا توجــه بــه کاهش 
منابــع آبــی و خاکــی ، افزایــش جمعیــت و 
ــش  ــردم،  بخ ــی م ــت غذای ــن امنی ــزوم تامی ل
کشــاورزی بــه شــدت نیازمنــد بهــره گیــری از 
فناوریهــای دانــش بنیــان و مدیریــت فنــی فارغ 

التحصیــان ماهــر کشــاورزی اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛مهنــدس 

اکبــر فتحــی در نشســت طــرح جامــع 
ــز  ــان در دانشــگاه تبری ــش بنی اشــتغال دان
ــا روز ملــی منابــع انســانی  کــه مصــادف ب
ــم  ــر آل هاش ــت اهلل دکت ــور آی ــا حض و ب
ــر  ــتان ، دکت ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
آزاد  متفکــر  دکتــر  و  الدینــی  میرتــاج 
نماینــدگان مــردم تبریز، آذرشــهر و اســکو، 
دکتــر نصرالــه زاده رئیــس دانشــگاه تبریــز 

و روســای دســتگاههای اجرایــی و اســاتید 
دانشــگاه برگــزار شــده بــود  ضمــن اظهــار 
ــر اینکــه  ــا توجــه ب ــزود: ب ــب اف ــن مطل ای
ــام معظــم  ــذاری ســال توســط مق در نامگ
ــدن  ــان ش ــش بنی ــزوم دان ــه ل ــری ب رهب
مصداقــی  بصــورت  کشــاورزی  بخــش 
ــازمان  ــذا در س ــد ل ــوده بودن ــاره فرم اش
دســتور  ایــن  اســتان  جهادکشــاورزی 
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وی با بیان اینکه از شرکتهای 
دانش بنیان و مراکزرشد و پارک 

علم و فناوری و دانشگاهها ومراکز 
تحقیقاتی درخواست می کنم در 

این موارد ورود کنند گفت: سازمان 
جهادکشاورزی استان آذربایجان 
شرقی هم هرگونه حمایتهای الزم 
را در قالب دستورالعملهای ابالغی 

انجام خواهد داد.

و حکــم حکومتــی بعنــوان یــک ســند 
ــهای  ــده و زیربخش ــور ش ــتی منظ باالدس
را  خــود  فناورانــه  نیازهــای  مختلــف 
ــان اینکــه از  ــا بی ــد. وی ب احصــا کــرده ان
شــرکتهای دانــش بنیــان و مراکزرشــد 
و پــارک علــم و فنــاوری و دانشــگاهها 
ــم  ــی کن ــی درخواســت م ــز تحقیقات ومراک
در ایــن مــوارد ورود کننــد گفــت: ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی 
هــم هرگونــه حمایتهــای الزم را در قالــب 

ــد  ــام خواه ــی انج ــتورالعملهای اباغ دس
داد.

ــتان  ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــس س رئی
ادامــه داد: خوشــبختانه در ایــن مــدت 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــا پ ــی ب در همراه
ــری در  ــات موث ــگاه اقدام ــتان و دانش اس
زمینــه نحــوه ورود دانــش بنیانهــا بــه 
ــه  ــا دارد از کلی ــده و ج ــام ش ــش انج بخ
عوامــل ســازمانی و بــرون ســازمانی در 

ــم ــی کن ــه قدردان ــن زمین ای
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