
6

3

2

16

 ماهنامه فرهنگی اجتماعی          شماره4| مرداد ماه | 1398

جمهوری آذربایجان 
همواره کشور دوست 
و برادر ایران بوده 

است

روابط آذربایجان شرقی 
با کشورهای منطقه باید

 بیش از پیش 
گسترش یابد

انقالبی ترین صنعت 
و مصداق توسعه عدالت 

اجتماعی در کشور

مدیر مجتمع مس سونگون:
۱۰ هزار میلیارد برای طرح های توسعه جانبی 
سرمایه گذاری می شود/کارخانه ذوب به مرحله

 راه اندازی می رسد

فرهنگی -اجتماعی                         

 فرمانده سپاه آذربایجان شرقی:

راهیان نور انگیزه ما را در 
جنگ اراده ها

 تقویت می کند

دستور ویژه
 رئیس کل دادگستری 

آذربایجان شرقی برای 
صنعت



2

شماره 4. مرداد ماه  1398 فصل تدوین

 رئیس جمهور روابــط ایران و جمهوری 
آذربایجــان را دوســتانه، بردارانه و روبه 
گســترش دانســت و بر ضــرورت تالش 
مســئوالن دو کشور در راســتای توسعه 
مناســبات و همکاری هــای همه جانبه 

تهران- باکو تاکید کرد.
به گــزارش خبرنگار ما ،حجت االســالم 
روز  روحانی  دکتر حســن  والمســلمین 
سه شنبه در تماس تلفنی »الهام علی اف« 
رئیــس جمهوری آذربایجــان، با تبریک 
متقابــل عید ســعید قربان بــه دولت و 
ملت جمهوری آذربایجان، اظهار داشــت: 
خوشبختانه شــاهد روند پیشرفت مثبت 

در همکاری هــای فــی مابیــن با تالش 
مسئوالن دو کشور هستیم.

متقابل مســئوالن  رئیس جمهور ســفر 
و وزرای ایــران و جمهــوری آذربایجان 
به دو کشــور را دارای نتایــج تاثیرگذار 
در توســعه روابط و همکاری ها برشمرد 
و اظهار امیــدواری کرد کــه با تالش و 
اهتمام بیشتر مسئوالن شاهد تسریع در 
به ثمر رســیدن توافقات و همکاری های 
متقابل باشــیم.دکتر روحانی خاطرنشان 
کرد: جمهوری آذربایجان همواره کشــور 
دوســت و برادر ایران بوده و مطمئنا این 
دوســتی و برادری میان دوملت بیش از 

پیش گسترش خواهد یافت.
»الهام علی اف« نیز در این تماس تلفنی 
با تبریک عید ســعید قربــان به دولت و 
ملت ایران، گفــت: روابط و همکاری های 
ایران و جمهوری آذربایجان روبه توسعه و 
گسترش است و این ثمره تالش، اهتمام 
و روابط مســتمر و صمیمانه مسئوالن در 

تهران و باکو است.
رئیــس جمهــوری آذربایجــان بــا ابراز 
امیــدواری برای دیدار بــا دکتر روحانی 
در آینده نزدیک، اظهار داشــت: مطمئناً 
روابط دو کشور و دوملت بهتر از گذشته 

و روبه توسعه خواهد بود.

دکتر روحانی در تماس تلفنی رئیس جمهوری آذربایجان: 

جمهوری آذربایجان همواره کشور دوست و برادر ایران بوده است
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اســتاندار آذربایجان شرقی با اشــاره به روابط 
بسیار خوب استان با کشورهای منطقه به ویژه 
جمهــوری نخجوان، گفت: باید این روابط بیش 

از پیش گسترش یابد.
بــه گــزارش خبرنگار مــا ،دکتــر محمدرضا 
پورمحمــدی در دیــدار با سرکنســول جدید 
جمهوری اسالمی ایران در نخجوان که با حضور 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی برگزار 
شد، افزود: آذربایجان شرقی به ویژه شهر تبریز 
ظرفیت بســیار خوبــی برای تعامــل و ارتباط 
دوجانبــه با نخجــوان دارد و این موضوع باعث 

تعمیق روابط می شود.
نماینــده ولی فقیه در آذربایجان  شــرقی نیز با 
بیان اینکه در این برهه حســاس، مســئولیت 
دیپلمات های کشــورمان خیلی سنگین هست، 
گفت: دشــمنان در ظاهر به دستگاه دیپلماسی 
کشور پیشنهاد گفت وگو می دهند اما در اقدامی 

غیرقانونــی و خــارج از عــرف بین الملل، وزیر 
خارجــه ما را تحریم می کننــد که این موضوع 
بیانگــر ضعف آنهــا در برابر منطــق عزتمند و 

مقتدر کشورمان است.
حجت االسالم سیدمحمدعلی آل هاشم با تاکید 
بر ضرورت اجرای طرح های مشترک با جمهوری 
آذربایجان و نخجوان گفت: توجه به فعالیت های 
دینی و فرهنگی و گسترش مناسبات اقتصادی 
 با دیگر کشــورها باید جزو اولویت های دستگاه 

دیپلماسی خارجی باشد.
سرکنســول جدید جمهوری اسالمی ایران در 
نخجوان هم با ارائه گزارشــی از وضع منطقه با 
اشاره به اینکه تبریز از گذشته جایگاه رفیعی در 
منطقه دارد، گفت: همه باید برای تعمیق روابط 
بین اســتان آذربایجان شرقی و جمهوری خود 

مختار نخجوان تالش کنیم.
حســینی با اشــاره به روابط مناســب ایران و 

نخجوان اضافه کرد: در ســال های اخیر روابط 
دو جانبه روند رو به رشدی را طی کرده است و 
امیدواریم در آینده نزدیک زمینه ها و ظرفیت 
های موجود فعال و منافع دو طرف تامین شود.

استاندارآذربایجان شرقی: 

روابط آذربایجان شرقی با کشورهای منطقه باید
 بیش از پیش گسترش یابد

Ó  به ویژه شهر آذربایجان شرقی 
تبریز ظرفیت بســیار خوبی برای 
با نخجوان  ارتباط دوجانبه  و  تعامل 
دارد و این موضوع باعث تعمیق روابط 

می شود.
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آریــا- وزیر  خبرگــزاری 
ارتباطــات گفت: عملیات 
احداث ۳۰۲ کیلومتر فیبر 
نوری در سطح آذربایجان 
شــرقی برای رسیدن به شــاخص ۸۰ درصد 
پوشش روستاهای باالی ۲۰ خانوار با اعتباری 

بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،محمدجواد 
آذری جهرمی در نشست مشــترک استاندار 
و نمایندگان مردم اســتان در مجلس شورای 
اسالمی که در محل استانداری برگزار شد گفت: 
اقدامات دولت دوازدهم برای توسعه ارتباطات 
در اســتان آذربایجان شرقی در ۳ فاز طراحی 
شده اســت. فاز نخست در فروردین امسال به 
بهره برداری رسید و ۵۲۸دکل مخابراتی توسط 
شرکت مخابرات و همراهاول با سرمایه گذاری 

۲۴میلیارد تومانی به روز رسانی شد.
وی فــاز دوم را راه انــدازی ۱۱۴ســایت 
مخابراتی توسط شــرکت ایرانسل، ۸۱ سایت 
مخابراتی همراه اول و ۳ سایت مخابراتی توسط 
رایتل عنوان کرد و افزود: با این اقدامات تکمیل 
پوشش مناطق شهری و اتصال ۶۴۴ روستا به 
شــبکه ملی اطالعات انجام شد که با سرمایه 
گذاری بیش از ۲۶ میلیارد تومان توسط دولت 
و ۸۶ میلیارد تومان توســط بخش خصوصی 

امروز به بهره برداری رسید.
آذری جهرمی در این جلسه تصریح کرد: با 
افتتاح این پروژه ۹/۸۹ درصد پوشش جمعیتی 
استان آذربایجان شرقی و همچنین ۶۷درصد 
روســتاهای باالی ۲۰ خانوار نیز به این شبکه 
متصــل می شــوند و هدف گذاری فاز ســوم 
رساندن این عدد تا پایان امسال به ۸۰ درصد 

است.
احــداث ۳۰۲  داد: عملیــات  ادامــه  وی 
کیلومتر فیبر نوری در سطح آذربایجان شرقی 
برای رســیدن به شــاخص ۸۰ درصد پوشش 
روســتاهای باالی ۲۰ خانوار با اعتباری بالغ بر 
۷۰ میلیارد تومان آغاز می شود.وی در پاسخ به 
اظهارات تعدادی از نمایندگان استان مردم در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه منابع مالی 
وزارت ارتباطات محدود نیســت افزود: وزارت 
ارتباطات علی رغم کمبود منابع مالی، تمامی 
تالش خود را برای رفع مشکالت مردم در این 
حوزه و در اقصی نقاط کشور به کار گرفته و با 
توجه به قوانین، وظایف خود را انجام می دهد.

وزیر ارتباطات به بخشی از تکالیف این وزارت 

در قانون برنامه ششــم توسعه نیز اشاره کرد و 

گفت: بر اســاس این قانون، باید اقدامات الزم 
برای بهره مندی ۹۰ درصد روســتاهای باالی 
۲۰ خانوار، از خدمات وزارت بهره مند شــوند.

آذری جهرمی، تعداد روســتاهای استان باالی 
۲۰ خانوار  بر اســاس آخرین سرشماری انجام 
شــده در سال ۹۵ را دو هزار و ۲۰ روستا اعالم 
کرد و گفت: تا به امروز، ۶۷ درصد این روستاها 
در آذربایجان شــرقی از تحت پوشش خدمات 
و شبکه ارتباطی قرار گرفته اند.وی توسعه آی 
تی و آی سی تی در مناطق گردشگری استان 
را نیز از اولویت های وزارت ارتباطات دانســت 
و تصریح کرد: روســتاهای آذربایجان شرقی از 
ظرفیت های بسیار خوب گردشگری بهره مند 
هستند و تالش ها برای توسعه خدمات ارتباطی 
در این استان با محوریت روستاها ادامه خواهد 

داشت.
وزیر ارتباطات افزود: برخی مشکالت موجود 
در شهرســتان های اهر، هریــس و کلیبر در 
طول زمان حل می شــود و در صورت تحقق 
این مهم، وضعیت اســتان نسبت به میانگین 
کشــوری، باالتر خواهد بــود.آذری جهرمی از 
سرقت کابل های مســی در برخی روستاهای 
شهرستان کلیبر انتقاد کرد و گفت: علی رغم 
وجود مشکالت این چنینی، تا پایان شهریورماه 
سالجاری، مشکالت مربوط به قطعی تلفن های 
ثابت در روســتاهای شهرستان کلیبر رفع می 

شود.
وی از ســفر آتــی خود به اســتان تا پایان 
تابســتان و با هدف پیگیری مصوبات جلسات 
پیشین و تالش برای توسعه اقتصاد دیجیتال 

در استان خبر داد.

دکتــر محمدرضا پورمحمــدی نیز در این 
جلسه با اشاره به سفر دیروز رییس جمهور به 
تبریز با قدردانی از سفر دکتر روحانی و برخی 
از اعضای هیات دولت به استان قدردانی کرد و 
گفت: در این ســفر بیش از ۵۲۰ طرح و پروژه 
در بخش های مختلف عمرانی، کشاورزی، نیرو 
و گردشــگری خبر داد و گفــت: کلنگ زنی و 
عملیات اجرایی همین تعداد پروژه نیز به یمن 

برکت رییس جمهور در استان آغاز شد.
اســتاندار آذربایجاننشــرقی ارزش ریالــی 
پروژه های افتتاح شــده در این ســفر را بیش 
از ۱۰ هزار میلیــارد تومان اعالم کرد و گفت: 
این پروژه ها از پروژه های بســیار مهم اســتان 
هســتند که امیدواریم نقش بسیار مهمی در 
توســعه اقتصادی این خطه از کشــور داشته 
باشد.وی در بخشی از سخنان خود به آخرین 
وضعیت شــاخص های IDR در استان اشاره 
کــرد و افزود: از این منظر، اســتان آذربایجان 
شرقی، استان چهاردهم کشور است و متاسفانه 
در چند ســال گذشــته از جایگاه یازدهم به 
چهاردهم تنزل پیدا کرده و انتظار داریم شاهد 
توجه ویژه وزارت ارتباطات به استان آذربایجان 
شــرقی باشیم.اســتاندار آذربایجان شرقی در 
بخش دیگری از سخنان خود به بیان آماری در 
ضرایب بهره مندی از تلفن ثابت، پوشش شبکه 
تلفن همراه و همچنین بهره مندی از اینترنت 
پرداخت و ادامه داد: کوهستانی بودن منطقه در 
استان آذربایجان شرقی باعث ایجاد موانعی در 
زمینه توســعه آی تی و آی سی تی در استان 
شده که در این زمینه نیز انتظار توجه ویژه از 

وزارت ارتباطات را داریم.
مهندس شــهاب الدین بیمقــدار، نماینده 
مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای 
اســالمی نیز در این جلســه خواستار افزایش 
سرعت اینترنت در استان و اتخاذ تدابیر مناسب 
در روســتاهای مرزی استان برای جلوگیری از 
رومینگ بین الملل شد. حمزه امینی، نماینده 
مردم هشــترود در مجلس شــورای اسالمی 
نیز در این جلســه گفت: با توجه به دســتور 
وزیرارتباطات در سال گذشــته، انتظار داریم 
عملیات مربوط به دکل کوه مهره دار شهرستان 
هشــترود که نقش مهمی در پوشش خدمات 
برای روستاهای مراغه و هشترود خواهد داشت، 

تسریع شود.
معصومه آقاپور، نماینده مردم شبســتر در 
مجلس شورای اســالمی نیز در این جلسه از 
اقدام وزیــر ارتباطات در بهره منــدی رایگان 
مــدارس دارای اینترنت های وب و تصویب در 

هیات دولت قدردانی کرد.
وی همچنین خواســتار اهتمام ویژه وزارت 
ارتباطــات برای تحت پوشــش قــرار دادن 

روستاهای استان در مناطق کوهستانی شد.
دکتررضــا علیزاده، نماینده مــردم ورزقان 
و خاروانا در مجلس شــورای اســالمی، وزیر 
ارتباطات را ازجملــه وزرای پرتالش و اخالق 
مدار دولت دانســت و گفــت: اقدامات ارزنده 
وزارت ارتباطــات در دوره وزارت دکتــر آذری 
جهرمی، پیشــرفت بسیار مطلوبی را به همراه 

داشته است.
داوودی، نماینده مردم ســراب در مجلس 
شــورای اســالمی نیز ضمن دعــوت از وزیر 
ارتباطات برای ســفر به شهرســتان سراب با 
قدردانی از عملکرد شجاعانه آذری جهرمی در 
انتشار لیســت افراد دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، خواستار توســعه امن فضای مجازی 
و تبدیــل تهدیدات این حوزه به فرصت و رفع 
مشکالت مربوط به شبکه رادیویی و تلویزیونی 

در روستاها شد.
زهرا ســاعی، دیگر نماینده مــردم تبریز، 
آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی نیز 
با قدردانی از عملکرد آذری جهرمی در وزارت 
ارتباطات، خواســتار بهبود شــبکه و سرعت 
اینترنت در روســتاهای حوزه انتخابیه تبریز، 
آذرشهر و اســکو برای امکان توسعه کسب و 
کارهای اقتصادی در فضای مجازی در مناطق 

روستایی شد.

 دکتررضا علیزاده، نماینده مردم شزیف ورزقان- خاروانا در مجلس شورای اسالمی:

اقدامات ارزنده وزارت ارتباطات در دوره وزارت دکتر آذری جهرمی
 بسیار مطلوب بوده است
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 افتتــاح و کلنگ زنــی ۴ پروژه مهم 
گازرسانی، ارمغان سفر ریاست محترم 
جمهوری به آذربایجان شرقی است. به 
گــزارش روابط عمومی شــرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی، مدیرعامل این شرکت با اعالم 
این خبر گفت: خوشبختانه تدبیر دولت در توزیع عادالنه 
رفاه زمینه ساز تأمین گاز متقاضیان حتی در دورافتاده 
ترین روســتاهای صعب العبور اســتان گردیده است.

توحیــدی ادامه داد: تا کنون تمامی شــهرها و ۲۰۱۷ 
روســتای استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند گردیده 
که ۵۰ درصد آمار روســتایی بهره مند مربوط به دوره 
دولت تدبیر و امید می باشــد.وی با اشاره به پروژه های 
افتتاحی در جریان سفر ریاست محترم جمهور به استان 
اظهار داشــت: بهره برداری از گازرسانی به ۵۳ روستای 
اســتان با  صرف اعتباری بالغ بــر ۳۸۰ میلیارد ریال از 
جمله این پروژه ها بوده که با تحت پوشــش قرار دادن  
تعداد  ۳۰۱۰ خانوار روســتایی درصد بهره مندی کل 
روســتایی در اســتان را به رقمی  معادل ۹۵.۶ رسانده 
است.توحیدی در توضیح پروژه گازرسانی به ۵۶۰ واحد 
صنعتی مصوبه شــورای اقتصاد تصریح کرد: با نزدیک 
رسانی گازرسانی به  ۵۶۰ واحد صنعتی و تولیدی استان 
و بــا صرف اعتبــاری بالغ بر ۲۷۰ میلیــارد ریال ، ۵۵ 
میلیون لیتر در سال در مصرف سوخت های مایع صرفه 
جویی می شــود کــه اثرات مثبت زیســت محیطی و 

اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشــاره به افتتاح پروژه خط انتقال ۱۶ اینچ اهر- 
ورزقان افزود: با بهره بــرداری ازاین پروژه که  به طول 
۳۵ کیلومتــر و با صرف اعتبــاری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد 
ریال اجرا گردیده است ،عالوه  برجلوگیری از افت فشار 
گاز شهرستانهای شمالی استان در پیک مصرف گاز، در 
فصول سرد سال ، امکان تامین گاز نیروگاه تازه تأسیس 
هریــس نیز فراهم گردیده اســت.مدیرعامل شــرکت 
گاز اســتان در پایان به کلنگ زنی پروژه گازرسانی به 
۱۴۶ روســتای استان اشاره و خاطرنشان کرد: عملیات 
گازرسانی به ۱۴۶ روستای صعب العبور استان با تحت 
پوشــش قراردادن ۳۹۰۴ خانوار روستایی و با اعتباری 
بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال کلنگ زنی و آغاز خواهد شد 
که بــا اجرا و اتمام پروژه های در دســت اجرا ، درصد 
بهره مندی خانوار روستایی استان نزیک به ۹۹  درصد 

خواهد رسید.

اولین مرکز تخصصی نجوم در مرکز شماره ۳ 
کانون پرورش فکری تبریز افتتاح شد

همزمان با برگزاری نخستین مهرواره داستان 
آفرینش توسط کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در استان آذربایجان شرقی، مرکز 
تخصصــی نجوم بــا حضور فاضــل نظری 
مدیرعامل کانون پرورش فکری کشور، محمد رضا زمردیان 
معاونت فرهنگی کانون کشــور و افســون امینی و انســیه 
موسویان مدیران آفرینش های ادبی، فرهنگی و هنری کشور 
و علی بینش مدیر کل کانون اســتان آذربایجان شرقی در 

مرکز شماره ۳ تبریز افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ما، مدیرعامل کانون پرورش فکری کشور 
در آییــن افتتاح مرکز تخصصی نجــوم گفت: این مرکز در 
زمینی به مســاحت ۱۳۰ 
متر مربع و با بهره گیری 
از فضا و امکانات و ظرفیت 
های مناســب آماده ارائه 
علمی  فرهنگی،  خدمات 
و آموزشی برای کودکان و 
باشد.فاضل  می  نوجوانان 
نظری در ادامه با اشاره به 
تاریخ و ســابقه علم نجوم در ایران با تاکید بر نقش بی بدیل 
و غیرقابل انکار دانشــمندان ایرانی در پایه گذاری این علم، 
اظهارکرد: علم نجوم قدمتی کهن دارد و از زمانی که بشــر با 
دیدن ماه و خورشید و ستاره گان به دنبال کشف نشانه های 

آن پرداخت؛ علم نجوم پایه گذاری شد.
نظری اظهار داشت: بیان تاریخچه رویت هالل ماه، آشنایی 
با صور فلکی، سیارات مختلف و اهمیت توجه به این مسائل 
همراه با نمایش فیلم، عکس و معرفی استفاده از تلسکوپ و 
ابزارهای مربوط به نجوم از مواردی است که در این مرکز به 

کودکان و نوجوانان ارائه خواهد شد.
وی تصریح کــرد: در این مرکز کودکان و نوجوانان عالوه  بر 
آشــنایی با جنبه های نجومی و رصــدی رویت هالل ماه، با 
مراحــل کار رصد هالل ماه از جمله اســتخراج پارامترهای 
نجومی هالل مــاه، تحلیل و اســتخراج پارامترها از طریق 
نرم افــزار و همچنین نحوه پیش بینی رویت پذیری هالل ماه 
آشــنا می شــوند.همچنین در ادامه این آیین دومین مرکز 

فراگیر در شهرستان هشترود آغاز به کار کرد.
فاضل نظری ارائه خدمات تخصصی فرهنگی هنری و ادبی به 
کودکان و نوجوانان ناتوان جسمی، حرکتی به عنوان جامعه 
مخاطبان این مرکز فراگیر را هدف راه اندازی آن دانســت و 
افزود: این مرکز فراگیر دومین مرکز در سطح استان شروع 
بــه فعالیت می کند و کودکان و نوجوانــان دارای نیازهای 
خاص از فعالیت های آن در هشترود بهره مند خواهند شد.

4 پروژه عظیم گازرسانی، ارمغان 
سفر ریاست محترم جمهوری به آذربایجان شرقی

با حضــور معــاون وزیــر نفت و 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران 
با  طرح های شــرکت ملــی گاز 
اعتبار یک هــزار و ۶۰۰ میلیارد 

ریال در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید.
بــه گزارش خبرنگار ما با دســتور رئیس جمهور، 
طرح گازرسانی به ۵۳ روســتای شهرستان های 
کلیبر، مراغــه، مرند، جلفا، ورزقــان، خداآفرین، 
میانه، هشترود و بســتان آباد با پوشش ۳ هزار و 
۱۰خانــوار و با اعتبــار ۳۸۰ میلیارد ریال به بهره 

برداری رسید.
همچنین طرح گازرســانی به ۵۶۰ واحد صنعتی 
و تولیدی مشــمول مصوبــه شــورای اقتصاد با 
جایگزینی معادل ۵۵ میلیون لیتر ســوخت مایع 

در سال با اعتبار ۲۷۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

خط انتقال ۱۶ اینچ ورزقان- اهر منشــعب از خط 
ارمنســتان به طــول ۳۵کیلومتر بــا هزینه ۴۰۰ 

میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
همچنین عملیات اجرایی طرح گازرسانی به ۱۴۶ 
روســتا با پوشــش ۳ هزار و ۹۰۴ خانوار با هزینه 

کرد ۵۵۰ میلیارد ریال آغاز شد.

همزمان با سفر رئیس جمهور؛ 
با اعتبار۱۶۰۰میلیارد ریال طرح گازرسانی در 

آذربایجان  شرقی بهره برداری شد
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 صنعت گاز انقالبی ترین صنعت و 
مصداق توسعه عدالت اجتماعی در 

کشور است.
در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
تبریز،حســن منتظر تربتی معــاون وزیر و مدیر 
عامل شــرکت ملی گاز ایران در حاشــیه مراسم 
افتتاح پروژه های گازی اســتان آذربایجان شرقی، 
ضمن بیان مطلب فوق، اظهــار کرد: صنعت گاز 
انقالبی ترین صنعت اســت؛ چراکه در حال حاضر 
حــدود ۳۰ هزار روســتا از نعمــت گاز بهره مند 
هستند و کمتر خانه ای است که دارای گاز نباشد 
و این به لطف انقالب اسالمی و تالش همه دست 

اندرکاران این صنعت است.
وی ادامه داد: قبل از انقالب بحث عدالت اجتماعی 
در کشــور مغفول واقع شد، ولی انقالب که اساس 
آن مبتنی بر قرآن و احکام اسالم بود، توانست این 
مهم را در سطح کشور جاری کند و در این میان، 
شرکت ملی گاز ایران یکی از شرکت هایی بود که 
توانســت این عدالت اجتماعی را در حوزه توسعه 
گازرســانی برقرار کند و ما خدا را شاکریم که این 
افتخار نصیب ما شــد.تربتی با بیان اینکه یکی از 
مصادیق بارز توســعه عدالت اجتماعی در کشور، 
گاز اســت، گفت: صنعت گاز شناســنامه انقالب 
اســت و وظیفه ما خدمت رســانی با کیفیت تر و 

مطلوب تر به مردم عزیزمان است.
معاون وزیر نفت در امور گاز در ادامه سخنان خود 
به توسعه گازرســانی در استان آذربایجان شرقی 
اشــاره کرد و گفت: در حــال حاضر ۹۵/۵ درصد 
این استان از نعمت گاز بهره مند هستند و می توان 

گفت گه این استان یک استان سبز است.
وی ادامــه داد: عــالوه بر پروژه هایــی که امروز 
افتتــاح یــا کلنگ زنی مــی شــود، ۲۰۰ پروژه 
گازرســانی روســتایی در اســتان در حال اجرا 
داریم کــه امیدواریم تا هفته دولت ســال آینده 
به بهره برداری برســد.تربتی در ادامه در خصوص 
گازرســانی به صنایع گفت ما در این چند ســال 
با گازرسانی در ســطح کشور توانستیم از مصرف 
سوخت های فسیلی جلوگیری کنیم؛ بدین معنی 
که دود را تبدیل به پول کردیم که این کار عالوه 
بــر کاهش آلودگی، اشــتغالزایی را برای مردم به 

همراه داشته است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان سخنان 
خود با بیان این مطلب که گاز این نعمت خدادادی 
با زحمات و تــالش کارکنان صنعت گاز از اعماق 
زمین اســتخراج و به دست ما می رســد، افزود: 
وظیفــه اصلی ما باید این باشــد که از این نعمت 
خدادادی اســتفاده بهینه کرده و در مصرف آن، 
رعایت نکات ایمنی و صرفه جویی را انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:صنعت گاز؛

 انقالبی ترین صنعت و مصداق توسعه 
عدالت اجتماعی در کشور

مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران:

انقالب  صنعــت گاز شناســنامه 
اســت و وظیفه ما خدمت رسانی 
با کیفیت تر و مطلوب تر به مردم 

است. عزیزمان 
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شرکت گاز در خصوص توسعه 
گازرسانی در کشور، کار بسیار 
عظیمــی انجــام داده و از این 
نظر، ایــران در دنیا به لحاظ گازرســانی به 
شهرها و روستاها، در رتبه نخست قرار دارد 
و این کار بطور مرتب و مستمر در کشور در 

حال ارتقا است.
دکتــر حســن روحانی در مراســم افتتاح و 
آغاز عملیات اجرایی ۷۶۰ پروژه گازرســانی 
در اســتان آذربایجان شــرقی بــا بیان این 
مطلب،اظهــار داشــت: در دولــت یازدهم و 
دوازدهم، ۳ هزار روســتا به شبکه گاز کشور 
متصل شده و این از افتخارات دولت است که 
چنین تحولــی را در رفاه مردم بوجود آورده 
است. در این مراسم، همچنین حسن منتظر 
تربتی معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ملی 
گاز ایران، نیز اظهار کرد: پروژه های جدید در 
استان آذربایجان شرقی شامل بهره برداری از 
۵۳ روستا، بهره برداری از فاز دوم خط انتقال 
گاز اهر به ورزقان، گازرســانی به ۵۶۰ واحد 
صنعتــی و تولیدی و آغــاز عملیات اجرایی 
گازرســانی به ۱۴۶ روستای استان است که 
در مجمــوع، با هزینــه ای بالغ بریک هزار و 
۶۰۰ میلیارد ریال از ســوی رئیس جمهوری 
به ویدئو کنفرانس دســتور افتتاح یا عملیات 

اجرایی آن صادر شد.
وی افزود: با افتتاح گازرسانی به ۵۳ روستای 
اســتان، بیش از ۳ هــزار خانــوار از نعمت 
گاز بهره مند می شــوند و در مجموع تعداد 
روستاهای گازدار اســتان به بیش از ۲ هزار 

روستا معادل ۹۵ درصد خواهد رسید.
وی در ادامــه بیان کرد: همچنیــن با اتمام 
گازرسانی به ۱۴۶ روستای ذکر شده، حدود 

۴ هزار خانوار از نعمت گاز بهره مند خواهند 
شــد. به گفته تربتی، ۵۰ درصد روســتاهای 
گازدار استان در طول خدمت دولت تدبیر و 
امید به مدار مصرف گاز طبیعی متصل شده 

اند.
تربتی تصریح کــرد: عملیات اجرایی مذکور 
با هزینه ای بالغ بر ۵۵۰ میلیارد اعتبار اجرا 

خواهد شد.
این مقام مســئول در ادامه ســخنان خود با 
بیــان اینکه در حال حاضر پــروژه های گاز 
رسانی بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ روستای استان 
در دســت اجرا و آماده انتخاب پیمانکار قرار 
دارد، افــزود: با اتمام این پــروژه ها، ضریب 
درصد نفوذ گاز در ســطح خانوار روســتایی 

استان به بیش از ۹۹ درصد خواهد رسید.
وی در ادامــه در خصــوص بهــره برداری و 
افتتاح فــاز دوم خط انتقال گاز اهر- ورزقان 
بیان کرد: این خط به طول ۳۵ کیلومتر و با 
اعتباری بالغ بــر ۴۰۰ میلیارد ریال از پروژه 
های مهم و تأثیر گذار شــرکت گاز اســتان 
آذربایجان شرقی بوده که با اجرای این خط 
روزانه بیــش از ۴ میلیون متــر مکعب گاز 
طبیعی به ظرفیت تأمین گاز مصرفی استان 
افــزوده و مانــع از افت فشــار در زمان اوج 

مصرف و فصول سرد سال می شود.
معاون وزیر نفــت در امور گاز به پروژه های 
گازرســانی به واحد های صنعتی و تولیدی 
استان اشاره کرد و گفت: گازرسانی به ۵۶۰ 
واحــد صنعتی و تولیدی اســتان مشــمول 
مصوبه شــورای اقتصاد از مهمترین اقدامات 
دولــت تدبیر در رونق تولیــد و ایجاد ارزش 
افزوده بوده که با اجرای آن، ۵۵ میلیون لیتر 

در مصرف سوخت صرفه جویی شده است.

روحانی: دکترحسن 
 

در دولــت یازدهم و دوازدهم، 3 
هزار روستا به شــبکه گاز کشور 
افتخارات  از  این  و  شــده  متصل 
دولت اســت که چنین تحولی را 

در رفاه مردم بوجود آورده است

رییس جمهور در مراســم افتتاح و آغاز عملیــات اجرایی 760 پروژه 
گازرسانی در استان آذربایجان شرقی:

در گازرسانی به شهرها و روستاها در دنیا 
رتبه نخست را داریم
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125پروژه عمرانی و 
تولیدی بخش 

کشاورزی استان 
آذربایجان شرقی با 

فرمان رئیس جمهور و توسط 
وزیر جهاد کشاورزی به طور 
همزمان افتتاح و یا عملیات 

اجرایی آن آغاز شد.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز؛  
مهنــدس محمود حجتی وزیر جهاد 
کشاورزی در مراسم افتتاح همزمان 
ایــن پروژه ها که بــه صورت ویدئو 
کنفرانس در حاشــیه بعهره برداری 
از مرغــداری تخمگذار حاج علیزاده 
در شهرستان مرند برگزار شد، اظهار 
داشــت: در این ســفر تعداد ۱۲۵ 
پــروژه مهم عمرانــی و تولیدی در 
زیــر بخش های آب و خاک، صنایع 
تبدیلــی و تکمیلــی، دام، طیــور، 
شیالت و گلخانه ای و منابع طبیعی 
و آبخیزداری با اعتباری معادل ۹۳۳ 
میلیارد تومان از محل منابع عمومی 
و تسهیالت بانکی و سرمایه گذاری 
اشــتغالزایی  بــا  بخــش خصوصی 
نزدیک به ۱۰۰۰۰ نفر در استان به 
طور همزمان به بهره برداری رسیده 
یا عملیات اجرائی آنها آغاز می شود.

وی با اشاره به برخی از پروژه های  
مهــم و موثر در توســعه اقتصادی 
بخش کشاورزی اســتان، گفت:  ۴ 
پروژه طرح احداث شبکه های فرعی 
آبیاری و زهکشــی غرب و شــمال 
غرب کشــور با سرمایه گذاری ۱۵۵ 
میلیــارد تومان از محــل اعتبارات 
صندوق توســعه ملی به مســاحت 
۷۶۵۰ هکتــار به بهــره برداری می 

رسد.
مهندس حجتی بــا بیان این که 

یکی از اســتان های بهره 
مند از این طرح، اســتان آذربایجان 
شــرقی با ســطحی معادل ۱۹۸۴۰ 
هکتار و بــا اعتباری بالــغ بر ۴۷۰ 
میلیــارد تومان می باشــد، تصریح 
کــرد: تا کنــون عملیــات اجرایی 
۱۶۸۰۰ هکتــار از این ســطوح به 
اتمام و بهره برداری رسیده و مابقی 
در صــورت اتمام عملیات تامین آب 
و اجرای خطوط اصلی توسط وزارت 

نیرو، قابل بهره برداری خواهد بود.
وی افــزود: با اجــرای این طرح 
۹۸۴۰ هکتــار از اراضی بهبود یافته 
و ۱۰ هــزار هکتار به ســطح اراضی 
کشاورزی اضافه می شود که موجب 
افزایش تولیــد در حدود ۱۳۲ هزار 
تن و اشــتغال حــدود ۱۸ هزار نفر 
مستقیم و غیرمستقیم در استان می 
گردد.          وزیر جهاد کشــاورزی 
با اشــاره به آغاز بهره برداری از ۱۱ 
طــرح صنایع تبدیلــی و تکمیلی و 
غذایی کشاورزی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ 
تن و با ســرمایه گذاری ۸۰ میلیارد 
تومان و اشــتغالزایی ۳۲۷ نفر گفت 
که با افتتــاح این پروژه ها، ظرفیت 
نگهــداری و فــرآوری محصــوالت 

کشاورزی در استان به چهار 
میلیون و ســی هزار تن افزایش می 

یابد.
مهنــدس حجتی اظهار کرد: بهره 
برداری از ۲ واحد گلخانه ای سبزی 
و صیفی با ظرفیــت ۲۱۰ تن و دو 
واحــد گلخانه بــا ظرفیت ۷۷۰۰۰ 
قطعه گل شــاخه بریده در سال و با 
ســرمایه گذاری ۳ میلیارد تومان با 

اشتغال ۱۹ نفر آغاز می شود.
وی یادآور شــد: طی ۵ سال اخیر 
ســطح گلخانه های اســتان از ۶۵ 
هکتار به ۲۶۵ هکتار رسیده و رشد 

چهار برابری داشته است.
وزیر جهادکشــاورزی گفت: بهره 
بــرداری از ۱۶ واحــد دام، طیور و 
شیالت با سرمایه گذاری معادل ۶۲ 
میلیارد تومان با اشتغالزایی ۵۷ نفر 
آغاز و با بهره برداری از این واحدها 
ســاالنه ۱۰۰۰ تن شیر، ۴۰۰۰  تن 
تخــم مــرغ و ۱۳۰ تن گوشــت به 
تولیدات دام و طیور و شیالت استان 

افزوده می شود.
مهندس حجتی عنوان کرد: تعداد 
۴۳ پروژه آبیاری تحت فشار و طرح 
هــای کوچک تامین آب در ســطح 

۳۶۰۰ هکتار بــا ۷۲۵ بهره بردار و 
اعتبــاری معادل ۳۸  میلیارد تومان 
با  و همچنین ۳۲ پروژه آبخیزداری 
اعتبــار ۱۶ میلیارد تومــان به بهره 

برداری می رسد.
وی گفــت: عملیــات اجرایــی و 
تکمیل تعداد ۵ واحد گلخانه ای در 
۴ شهرستان با پیش بینی اشتغالزایی 
۶۵۲ نفــر  جمعاً به مســاحت ۷۰ 
هکتــار با اعتبار ۵۴۲ میلیارد تومان 
و ۲ واحــد صنایع تبدیلی با ۸۳ نفر 
اشــتغال و با ظرفیــت ۶۵۰۰ تن و 
اعتبار ۲۶ میلیــارد تومان آغاز می 

شود.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: 
پــروژه ای کــه هم اینــک خدمت 
حضرتعالــی گزارش می گردد واحد 
مرغــداری ۱۵۰۰۰۰ قطعه ای مرغ 
تخمگــذار در شهرســتان مرند می 
باشد که با بهره گیری از تکنولوژی 
جدید ســاالنه به میزان ۲۴۰۰ تن 
تخم مرغ با کیفیت مطلوب تولید و 
به بازار عرضه خواهد کرد؛ درصورتی 
که اجازه بفرمایید این پروژه همزمان 
با ۱۲۴ پروژه دیگر در سطح استان 

افتتاح گردد.
کرد:  خاطرنشان  حجتی  مهندس 
الزم می دانــم از کارآفرینان و کلیه 
بانــک هــای عامل از جملــه بانک 
کشــاورزی در ســرمایه گــذاری و 
حمایت از اجــرای طرح های بخش 

کشاورزی تقدیر نمایم .
پــس از ارائه گــزارش وزیر جهاد 
کشــاورزی، ۱۲۵ پــروژه عمرانی و 
اســتان  تولیدی بخش کشــاورزی 
آذربایجان شــرقی بــا فرمان رئیس 
جمهور افتتــاح و یا عملیات اجرایی 

آن آغاز شد.

 
 افتتاح همزمان و آغاز عملیات اجرایی ۱۲۵ 

پروژه عمرانی و تولیدی بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی
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۳۵ عنوان طرح و پروژه اقتصادی و زیربنایی 
در اســتان آذربایجان شرقی با دستور رئیس 
جمهور افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز 

شد.
حجت االســالم والمســلمین دکتر حســن 
روحانی در جلســه شــورای اداری اســتان 
آذربایجان شــرقی از طریق ویدئو کنفرانس، 
دســتور افتتاح و آغاز عملیــات اجرایی ۳۵ 
عنوان پــروژه  زیربنایی و اقتصادی را در این 
اســتان با اعتباری بالغ بــر ۸۳۰۰ میلیارد 

تومان، صادر کرد.
افتتاح شبکه آبیاری و زهکشی آقبالغ، شبکه 
آبیاری و زهکشــی اراضی بخــش گرمادوز 
خداآفرین، ســد حاجیلرچای، طرح آبرسانی 
به ۳۲ روســتا، افتتاح طرح توسعه ۲ پست 
برق منطقه ای سراب و شفا، طرح خط ۴۰۰ 
کیلو ولت نیــروگاه ســهند-ارومیه،  مدول 
اول نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی ســیکل ترکیبی 
هریس، نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی  مپنا ، آغاز 

عملیات اجرایی نیروگاه ۴۵۱ مگاواتی سیکل 
ترکیبــی ســهند، افتتاح طرح هــای وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات،افتتاح حضوری 
فــاز اول طرح های توســعه کمــی و کیفی 
محصوالت پاالیشــگاه تبریز، بهره برداری از 
طرح گازرســانی به ۵۳ روســتا،افتتاح طرح 
گازرســانی به ۵۶۰ واحد صنعتی و تولیدی 
در سطح استان، بهره برداری از فاز دوم خط 
انتقــال ۱۶ اینــچ ورزقان-اهر،آغاز عملیات 
اجرایــی گازرســانی به ۱۴۶روســتا،افتتاح 
طــرح آذر مهر هریس،فــاز اول  طرح تولید 
میلگرد، طرح گل کام آذر، طرح بنیاد تعاون 
زندانیان، ۹۳طرح تولیدی در ســطح استان 
و بهره برداری از ۴ پروژه احداث شــبکه های 
فرعی آبیاری و زهکشی از جمله این طرحها 
و پروژه ها بودند. از دیگر طرحها و پروژه ها 
می توان به  افتتاح ۱۱ طرح صنایع تبدیلی 
و تکمیلی و غذایی کشــور، افتتاح دو واحد 
گلخانه ای سبزی و صیفی و دو واحد گلخانه 

شــاخه بریده و شــروع به کار ســامانه ضد 
تگرگ، بهره برداری از ۱۶ واحد دام و طیور 
و شــیالت،افتتاح ۴۳ پــروژه آبیاری تحت 
فشــار و طرح های کوچک تامین آب و ۳۲ 
پروژه آبخیزداری،افتتاح ســه پروژه احداث 
و بازســازی جاده دسترســی،آغاز عملیات 
اجرایی احداث ۵ واحد گلخانه ای ســبزی و 
صیفی و ۲ واحد صنایع تبدیلی، آغاز عملیات 
اجرایی یک پروژه آبیاری تحت فشــار، یک 
پروژه جاده دسترســی به مزارع و دو پروژه 
کانال آبیاری، افتتاح ۷۴ واحد ارایه خدمات 
بهداشتی،افتتاح ساختمان اورژانس فاطمیه 
شبستر، افتتاح مرکز دیتاسنتر دانشگاه علوم 
پزشــکی، افتتاح  بخــش آنژیوگرافی مرکز 
آموزشی و درمانی امام رضا )ع(،افتتاح پروژه 
توسعه بیمارستان الزهرا )س(، آغاز عملیات 
اجرایــی بیمارســتان ۳۰۰ تختخوابی مرند 
و احداث پانســیون پزشــک ، ۴ واحد مرکز 
بهداشتی و ۴ واحد اورژانس ۱۱۵ اشاره کرد.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۳۵ عنوان طرح و پروژه اقتصادی و زیربنایی در 
استان آذربایجان شرقی با اعتباری بالغ بر ۸۳۰۰ میلیارد تومان
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وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلحگفت: با رونمایی و تحویل دهی 
ســامانه پدافند هوایی باور373- که در 
روز صنعت دفاعی انجام خواهد شد، توان و اقتدار دفاعی 

کشور به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ما؛ امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه جلسه ی امروز هیئت 
وزیــران و در جمع خبرنگاران با اشــاره بــه در پیش بودن 
روز 3۱ مــرداد روز صنعت دفاعی با اشــاره به برنامه های 
این وزارتخانه برای رونمایی از دستاوردهای جدید صنعت 
دفاعی کشور، اظهار کرد: هفته آینده مراسم تحویل دهی 
و رونمایی از یک خودروی نظامی در شهر اصفهان انجام 
خواهد شــد که خودروی پر کاربردی در نیروهای مسلح 

خواهد بود.
وی همچنین گفت: خبری بســیار خوشی در حوزه پدافند 
هوایی ی در روز 3۱ مرداد خواهیم داشــت، با رونمایی و 

تحویل دهی ســامانه پدافند هوایی بــاور373- که در روز 
صنعــت دفاعی انجام خواهد شــد، انشــاهلل تــوان و اقتدار 
دفاعی کشــور به میزان قابل توجهــی افزایش پیدا خواهد 

کرد.
وزیر دفاع خاطرنشان ساخت: هفته آینده در شهر اصفهان 
مراســم تحویل دهی و رونمایــی از یک خودروی نظامی 
انجام خواهد شد که خودروی پر کاربردی برای نیرو های 

مسلح خواهد بود.

راه اندازی صندوق حمایت از توسعه 
فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و 

عشایری شهرستان کلیبر

در راســتای توانمندسازی و استفاده از ظرفیت 
های تولیدی زنان روســتایی وعشایری استان ، 
صندوق شهرســتانی زنان روستایی و عشایری 

کلیبر راه اندازی می شود.
بــه گزارش خبرنگار مــا در تبریز؛ در جلســه توجیهی مدیران 
عامل و ارکان صندوق های خرد زنان روســتایی وعشایری زنان 
شهرســتان کلیبر که با حضور مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی 
ســازمان جهادکشاورزی اســتان آذربایجان شرقی ، مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان کلیبر، مشاور امور بانوان سازمان ، مدیرعامل 
صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشــاورزی استان 
و مشــاور امــور بانــوان 
فرمانــداری کلیبر برگزار 
شد، ضمن بررسی مسائل 
و مشــکالت زنــان عضو 
اعتبارات  هــای  صندوق 
خرد، اهداف و سیاســت 
هــای ســازمان جهــاد 
کشــاورزی در حمایت از 

صندوق های خرد زنان تشریح شد.
مهنــدس میکائیل حاتمیان مدیر هماهنگی ترویج کشــاورزی 
سازمان جهادکشاورزی اســتان آذربایجان شرقی در این جلسه 
با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۷ صندوق خرد زنان روستایی 
و عشــایری با تعداد ۲۵۰ نفر عضو در طی سال های ۹۵ تا سه 
ماهه اول ســال جاری در روستاهای دارچین، علولو، اتی کندی، 
نجف تراکمه ، عربشــاه، دالوران و پیغام شهرســتان کلیبر راه 
اندازی شــده که در بخش کشــاورزی و مشاغل خانگی فعالیت 
می نمایند گفت: توســعه صندوق ها از بعد کمی و کیفی مورد 
توجــه مدیریت هماهنگی ترویج کشــاورزی و واحد بانوان این 

مجموعه می باشد.
مهندس رقیه زرگری مشاور امور بانوان سازمان جهادکشاورزی 
اســتان آذربایجان شرقی نیز کمک به توســعه مشاغل خانگی 
زنان، جلب مشــارکت زنان توانمند روستاها، کمک به معیشت 
خانوارهای روســتایی، ارائه آموزش های تخصصی کشــاورزی، 
جذب تســهیالت کم بهره دولتی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی 
زنان روســتایی و فارغ التحصیالن بخش کشاورزی منطقه را از 
جمله اهداف  ایجاد صندوق حمایت از توســعه بخش کشاورزی 
زنان عنوان نموده و بر عزم جدی مسئولین استانی و شهرستانی 
و تاکید ریاســت محترم سازمان بر ساماندهی فعالیت های زنان 
روســتایی و عشایری در بخش کشــاورزی و زیربخش های آن 

اشاره نمود.
گفتنی است در حال حاضر سه مورد صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی زنان با ۸۵۰ نفر عضو و ۱۵میلیارد ریال سرمایه 
فعلی در شهرســتانهای  تبریز، شبستر و عجب شیر راه اندازی 
شده و در بخش کشاورزی فعالیت می نمایند که با ایجاد صندوق 
شهرستانی زنان کلیبرتعداد آن به چهار مورد افزایش می یابد.

رونمایی از سامانه پدافندی »باور۳۷۳«/ توان 
پدافندهوایی کشور افزایش می یابد

ارجمند گرامی
 جناب آقای  مهندس ولی اله دینی ؛

انتصاب شایســته جنابعالی را به عنوان  
»سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی« 
شــرکت ملی گاز ایــران  تبریک عرض 
نموده و رجاء واثق دارد روحیه مردمی و 
خدمت به اقشار محروم و نیازمند کشور 
و هم چنین تجارب ارزشمندتان موجبات 
ارتقاء مجموعه بزرگ شــرکت ملی گاز 
ایران را بیش از پیش فراهم خواهد نمود 

؛از درگاه حضرت ســبحان تداوم تعالی و توفیق سعادت و سیادت جنابعالی در راه 
خدمت به شکوفایی ایران عزیز را مسالت داریم .

محمدرضا ایازی سرپرست خبرگزاری آریا در آذربایجانشرقی و  از جمعی از خبرنگاران

 »پیام تبریک«
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با حضــور وزیر نیرو،دکتــر رضا علیزاده 
نماینده مردم ورزقان درمجلس شــورای 
اســالمی،مدیر عامل آب و فاضالب،مدیر 
کل روابــط عمومی وزارت نیرو، فرماندار شهرســتان 
،مدیران ارشــد صنعــت آب و برق ، شــورای اداری 
شهرستان ورزقان و جمعی از اهالی منطقه پروژه های 
آبرسانی ۳۲ روستا درســطح استان آذربایجان شرقی 

افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
بمهندس ایمانلو مدیر عامل آب و فاضالب ) شهری و 
روستایی ( درمراسم آیین افتتاح گفت:در این پروژه ها 
حجم مخزن ذخیــره ۲۰۴۰ متر مکعب، احداث خط 
انتقال ۵۵/۴ کیلومتر،حفر و تجهیز چاه ۶ فقره ،احداث 
و توسعه شبکه به طول ۴۸ کیلومتر اجرا گردیده است.

 وی افزود:اعتبار هزینه شده بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان 
می باشــدکه با افتتــاح این پروژه هــا ۴۲۷۲ خانوار 
باجمعیتی بالغ بر ۱۵۴۳۰ نفر از آب آشامیدنی سالم و 

بهداشتی بهره مند خواهند شد.

 با حضور وزیر نیرو و نماینده مردم ورزقان درمجلس شورای اسالمی عملیاتی شد:

بهره برداری از پروژه های آبرسانی
 ۳۲ روستا درسطح
 استان آذربایجان شرقی

 شهردار تبریز گفت: به 
جایگاه  تثبیــت  منظــور 
تبریز در انقالب مشروطه، 
پیشنهاد نامگذاری این روز را به عنوان 

روز تبریز به شورای شهر ارائه کردیم.
ایرج شــهین باهر در حاشــیه جلســه 
شورای شهر تبریز در گفتگو با شهریار، 
بــا اعــالم اینکــه انتخــاب ۱۴ مرداد 
به عنوان روز تبریز به شــورای شــهر 
پیشنهاد شده است، اظهار داشت: خال 
روز تبریز در طول سال به عنوان روزی 
که بتوانیم در آن روز با برگزاری جشن 
و همایش تبریز و داشــته های آن را به 
دیگران معرفی کنیم احساس می شود.

شــهردار تبریز افزود: بــه این منظور و 
با در نظــر گرفتن موضوعات دیگر، ۱۴ 
مرداد به عنوان اعالم شــدن با نام روز 

تبریز به شورای شهر پیشنهاد شد.
او برگــزاری همایــش زنــده نامــان 
تبریــز، قرار گرفتــن ۱۴ مرداد در ایام 
گردشگری تبریز و تثبیت جایگاه تبریز 
در انقــالب مشــروطه را از دیگر دلیل 

انتخاب این روز دانست و اظهار داشت: 
بــرای انتخاب روز تبریز دنبال یک روز 
خــاص بودیم، نقش تبریــز در انقالب 
مشــروطه و اهمیت این روز خاص که 
باعث حفظ تمامیت ارضی کشــور شد 
بر هیچ کس پوشیده نیست و بر همین 
اساس این روز به شورای شهر پیشنهاد 
شد.ایرج شــین باهر با تاکید بر اینکه 
در ایــام دیگر ســال نیز مــردم تبریز 
اقدامــات مهم و تاریخ ســاز دیگری را 
شکل داده اند تصریح کرد: ۱۴ مرداد در 
ایام گردشــگر پذیری تبریز قرار گرفته 
و همین موضــوع می تواند عامل مهمی 
برای معرفی شهر به میهمانان داخلی و 

خارجی باشد.
شهردار تبریز ادامه داد: پس از تصویب 
این پیشنهاد در شورای شهر تالش می 
کنیم آن را در اســرع وقت در شورای 
فرهنگ عمومی به تصویب برســانیم و 
امیدواریم از ســال آینده بتوانیم برنامه 
های ارزشــمند و فاخر بــرای این روز 

ترتیب دهیم.

نقش تبریز در مشروطه، 
مهمترین دلیل پیشنهاد ۱4 مرداد 
به عنوان روز تبریز است
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آذربایجان  ســپاه  فرمانده 
شرقیبا اشاره به شرایط بین 
الملل گفت: ما در جنگ اراده 

ها قرار داریم و 
راهیان نور می تواند انگیزه ما 

را در این جنگ تقویت کند.
همایش  در  خــرم  عابدیــن 
کاروانهای  مدیران  و  خادمین 
راهیان نور اســتان، افزود:  ما 
در نقطه ای ایســتاده ایم که 
جواب دشــمن را بی پاســخ 
نخواهیم گذاشت و در جنگ 
اراده ها و در مقابل دشــمن 

قطعاً کم نخواهیم آورد.
وی بــا الهــام از بیانات رهبر 

فرزانه انقالب درباره راهیان نور که از لســان 
ایشــان زیارت با معرفت معنی شــده است، 
اظهارداشــت: زیارت با معرفت یعنی با چشم 
دل نگاه کــردن، در زیارت بــا معرفت، هم 
معرفت دینی انسان شــکوفا می شود و هم 

بصیرت انقالبی.
ســردار خرم در توصیه هایی بــه مدیران و 
خادمان کاروان های راهیــان نور بیان کرد: 
میراث  مــا  امــروز  عزت 
شهداســت و شما بناست 
ایــن عظمت را به نســل 
جــوان و نوجــوان انتقال 
بدهید و مخاطب با داستان 
سرایی قانع نمی شود شما 
باید دفاع مقدس را آنگونه 

که بوده روایت کنید.
وی همچنیــن از مدیران 
درباره  خواست  ها  کاروان 
دفــاع مقــدس مطالعات 
عمیق داشــته باشــند و 
اردوهای راهیــان نور را با برنامه ریزی کامل 

اجرا کنند.
سردار خرم اضافه کرد: ما دستمان از محتوا 
خالی نیست باید مجریان راهیان نور هم عالِم 

و عامل به معارف دفاع مقدس باشند.

 بخش خصوصی هیچ ابایی از 
اعمال استاندارد ندارد

اســتاندار آذربایجــان شــرقی از آمادگی 
دانشــگاه های اســتان برای تدوین استانداردهای 
ضروری خبر داد و گفت: بخش خصوصی ما هیچ 

ابایی از اعمال استاندارد ندارد.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلســه شورای استاندارد استان با 
حضور رئیس سازمان ملی استاندارد، گفت: آذربایجان شرقی از جمله 
استان های مهم کشــور در حوزه اقتصادی است و در تولید برخی 
محصوالت مانند شیرینی و شکالت و قطعات خودرو جزو قطب های 
صنعتی کشور به شمار می رود.وی با بیان اینکه تبریز و آذربایجان مهد 
مکتب های فرهنگی، اقتصادی و تجاری هستند، افزود: این پیشتازی 
در عرصه صنعت و صادرات، نیازمند حمایت و توجه بیشتر است که 

سازمان استاندارد یکی از مهم ترین مراجع موثر در این زمینه است.
وی، نظارت و اعمال اســتاندارد را یک بحث حاکمیتی دانســت و 
ادامــه داد: با توجــه به این موضوع، برون ســپاری کامل نظارت بر 
استانداردسازی به بخش خصوصی مقدور نیست و بر این باور هستیم 
که همکاری بخش خصوصی و بخش دولتی در این مسیر راهگشا 
خواهد بود.پورمحمدی با تأکید بر ارزیابی و اعمال استاندارد در استان، 
ابراز کرد: احداث چند آزمایشگاه مرجع در مراکز علمی و پارک علم 
و فناوری استان، ضروری است و باید توان و امکانات و استانداردها به 
روزرسانی شوند.وی با اشاره به اینکه صنایع ما ابایی از استاندارد ندارند 
و اســتقبال می کنند، ادامه داد: ضمن اینکه وضعیت استاندارد در 
استان مطلوب است ولی باید مجموعه هایی که تولیداتشان کم کیفیت 

هستند مواخذه شوند.
وی خاطرنشــان کرد: دانشگاه های استان در عرصه هایی که نیاز به 
تدوین اســتاندارد و یا نیاز به به روزرسانی و بومی سازی استانداردها 

دارند، آماده همکاری هستند که باید از ظرفیت آنها استفاده شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد هم در این جلسه با بیان اینکه گام های 
مثبتی در حل بسیاری از مشکالت صنعتگران برداشته شده است 
اظهار داشت: در قانون جدید سازمان استاندارد که در پایان ۹۶ ابالغ 
شــد، هم نگاه درونی و هم نگاه بیرونی داریم تا محصول با کیفیت 
از تولیدکنندگان ایرانی در داخل کشــور و دنیا عرضه شــود.نیره 
پیروزبخت با اشــاره به اینکه با تاکید بر اینکه این قانون مربوط به 
یک ســازمان نیست و همه نهادهای دولتی و خصوصی باید همکار 
ســازمان استاندارد باشند افزود: ما تمایل داریم بخش خصوصی به 
کمک سازمان استاندارد بیاید و همکاری بیشتری داشته باشیم.رئیس 
سازمان ملی استاندارد با انتقاد از اینکه با دستگاه های حاکمیتی در 
حوزه اســتاندارد، تولید، واردات و صادرات هماهنگی الزم را انجام 
می دهیم ولی در اجرا، زیرمجموعه این نهادها به تفاهم ها عمل نکرده 
و بخشی نگری می کنند، ابراز داشت: بخشی نگری و تعصب به سازماِن 
خود، در دستگاه ها زیاد است و به سختی هماهنگی با سایر دستگاه ها 

اجرایی می شوئ.
وی با بیان اینکه با همه دستگاه های حوزه تجارت، جلسه هماهنگی 
تشــکیل دادیم تا در حداقل زمان رسیدگی به فعالیت های مرتبط 
بــا واحدهای تولیــدی در جهت صــادرات و واردات صورت گیرد، 
خاطر نشــان کرد: با وزارت جهاد، وزارت بهداشــت و سازمان ملی 
استاندارد هماهنگ شدیم که فرآیند یکساِن نمونه برداری و آزمایشات 
اجرایی شود و خروجی یکسانی داشته باشیم تا قانون بهتر اجرا شود.

 فرمانده سپاه آذربایجان شرقی:

راهیان نور انگیزه ما را در جنگ اراده ها
 تقویت می کند

حکمی  تدوین-طی  فصل   
مهنــدس  ســوی  از 
منتظرتربتــی؛ معاون وزیر 
نفت و مدیر عامل شــرکت 
ملــی گاز ایران،مهندس ولی اله دینی به 
عنوان  »سرپرست مدیریت توسعه منابع 
انسانی« منصوب شد. متن حکم به شرح 

زیر می باشد:

انتصاب سرپرست 
مدیریت توسعه منابع 
انسانی شرکت ملی گاز 

ایران
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رئیس اداره اکرام کمیته امداد آذربایجان شرقی تاکید کرد: 
۲۳۰۰ کودک از ایتام آذربایجان شــرقی بدون حامی هســتند و 
رســانه ها می توانند در این خصوص، کمک حال کمیته امداد در 

جذب حامی باشند.
 موسی نیرومند، در این خصوص اظهار کرد: تعداد ایتامی 
که تحت حمایت کمیته امداد هســتند، ۱۲ هزار نفر بوده 
و حدود ۴۰ هزار نفر نیز حامی آن ها هســتند و نیازهای 

معیشتی، زیستی و اقتصادی آن ها را تامین می کنند. 
  وی گفت: ســال گذشــته به دلیل نوســانات اقتصادی، 
حدود ۲۰ هزار خانوار به جامعه مددجویان کمیته امداد و 
حدود شش هزار کودک از این خانواده ها نیز به طرح اکرام 

این نهاد اضافه شده است. 
  وی ادامه داد: نیازهــای ایتام متفاوت بوده و تالش های 

زیادی برای رفع این نیازها شــده است، سال گذشــته کمک های اجتماعی در 
حوزه اکرام نســبت به سال ۹۶، افزایش ۶۰ درصدی داشت و در چهار ماهه اول 

سال جاری نیز نزدیک به ۸۰ درصد رشد درآمد داشته ایم. 
  رئیس اداره اکرام کمیته امداد آذربایجان شــرقی تاکید کرد: رشد درآمدها در 
حوزه اکرام ایتام نشــانگر توجه مردم آذربایجان شــرقی به فرزندان ایتام و نگاه 

مثبت به حوزه انفاق است. 
  وی بــا تاکید بر اینکه برای کنتــرل فقر در جامعه 
باید بر روی توانمندسازی کوکان تمرکز کنیم، گفت: 
آمارها نشــان می دهند که فقر به طور تسلسلی ادامه 
یافتــه و به نســل های بعدی نیز منتقل می شــود و 
نگاهمان این گونه اســت که توجــه به فرزندان اکرام 
ایتام و محســنین نقطه قطع کننده فقر در خانواده ها 

هستند. 
  نیرومند در پایان خاطرنشــان کرد: جایگاه فرزندان 
خانواده های نیازمند باید در جامعه بازشناســی شود؛ 
چرا که ایــن کودکان، جایگاهی راهبــردی در کنترل فقر دارنــد و توانمندی 

کودکان سبب توانمندی کل اعضای خانواده می شود.

آذربایجان  انتظامــی  نیروی  فرمانده 
شرقی گفت: سرقت هایی مانند دوچرخه 
، سرقت خودرو ، قطعات و اشیا داخل آن 
۴۸ از کل جرایــم ســرقت را بــه خــود 
اختصاص داده است و ۲۴ درصد افزایش داشته است ، ۸۱ 

درصد از سرقت خودرو ، پراید است.
 ســردار حسین عبدی در مراســم تجلیل از خبرنگاران و 
اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار با بیان اینکه پلیس 
در عرصه خدمت رســانی حوزه فعالیتی گسترده ای دارد، 
گفت: مجموعه دســتگاه های دولتی روزانه ۸ هزار و ۹۰۰ 
خدمــت ارائه می دهند ، که هزار و ۶۰۰ خدمت به پلیس 

اختصاص دارد.
وی با اشــاره به اینکه نرخ جرمی که در آذربایجان شرقی 
وقوع می دهد، به نسبت نرخی که در کل کشور وجود دارد 
از متوسط به پایین است، اظهار داشت: شکرگزاریم که در 

این استان در خدمت مردم هستیم.
وی افزود: در جامعه که وقوع جرم پایین باشــد و همچنین 

پلیس توانایی کشف داشته باشه ، جامعه امنی است.
وی با تاکید براینکه امروزه توانایی کشــف جرم نســبت 
بــه اســتاندارد های جهانی و کشــوری، پلیس باالســت 
، اذعان داشــت: شــما در ایــن موفقیت ها بــه ما کمک 
می کنید،خبرنگاران به عنوان عنصر اصلی در اطالع رسانی 
تلقی می شــوند و اگر اقدامات شما و ما به این ختم شود 

که ارامش را ارتقا دهد ، یعنی کار را درست انجام دادیم .

فرمانــده نیــروی انتظامــی آذربایجــان شــرقی، اضافه 
کرد:خبرنگاران همــواره یاران صدیق و امانت داران خوبی 

بودند.وی با اشــاره به یکی از پرونده هایی که اخیرا کشف 
شده است و شخص مجرم ۳۰ میلیارد تومان از حساب ها 
برداشت داشته اســت، گفت: این فرد ۵ کارت ملی جعلی 
ساخته بود و از این طریق جرم انجام می داد.وی در ادامه با 
بیان اینکه یکی از موضوعاتی که جامعه را نا امن می کند، 
ســرقت است، اذعان داشت: سرقت هایی مانند دوچرخه ، 
ســرقت خودرو ، قطعات و اشیا داخل آن ۴۸ از کل جرایم 
سرقت را به خود اختصاص داده است و ۲۴ درصد افزایش 

داشته است ، ۸۱ درصد از سرقت خودرو ، پراید است.
وی افــزود: مجموع وقوع ســرقت ، ۱۷ درصد در اســتان 

افزایش داشته است و ۸۶ درصد جرایم کشف شده است.
ســردار عبدی ادامه داد: اخیرا معتاد متجاهر در ســطح 
جامعه دیده می شود و این از دالیل افزایش وقوع جرم در 
استان است که تالش داریم اقدامات جدی برای رسیدگی 

به این امر انجام دهیم.
وی اضافه کرد: ســرقت ســیم برق بخش قابل توجهی از 
ســرقت ها را به خود اختصاص داده است، همچنین ۱۱۳ 
باند در چهار ماه اخیر دســتگیر شدند که تعدادی از این 

افراد سارقین غیر بومی بودند.
وی با بیان اینکه در ســطح کشور جایگاه ۲۷ را داریم و به 
عنوان یکی از اســتان های کم وقوع جرم به حســاب می 
آییم.فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شــرقی افزود: یک 
هزار و ۲۲۷ کیلو انواع مواد مخدر در ۴ ماهه توسط پلیس 
کشف شده است، همچنین دستگیری خرده فروش و تولید 

کننده ۱۲ درصد افزایش دارد.
وی با اشــاره به اینکه ۶۱۶ هزار و ۶۶۵ مورد تماس مردم 
با پلیس ۱۱۰ بوده است،گفت: مهمترین سرمایه ما اعتماد 

مردم است.
وی به افزایــش آمار تلفات رانندگی اشــاره کرد و گفت: 
اســتان نسبت به سال ۹۶ بیشترین تلفات رانندگی داشته 

است و تعداد متوفی ۹ درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشــان کرد: پلیس دلســوز مردم است و در این 
فضای پر آســیب های اجتماعی و... نهایت تالش خود را 

برای حفظ جان مردم می کند.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی مطرح کرد:

افزایش ۲4 درصدی سرقت خودرو در آذربایجان شرقی/
جایگاه بیست و هفتم استان در کشور به لحاظ تعداد وقوع جرم

۲۳۰۰ کودک از ایتام آذربایجان شرقی بدون حامی هستند
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 بادســتور ویژه رئیس کل دادگستری 
آذربایجان شرقی مشکل تردد شهرک 

صنعتی تبریزچهار تبریز حل شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، نبود راه 
دسترسی شهرک صنعتی تبریز ۴ به عنوان یکی از شهرک های 
صنعتی تقاضا محور آذربایجان شرقی یکی از مسایلی بوده که 
همواره از ســوی صنعتگران این شهرک در جلسات متعدد 

مطرح شده بود.
ماجرا از این قرار است که راه دسترسی شهرک صنعتی تبریز 
۴ در جنوب شهر تبریز در زمان مطالعه از اتوبان تبریز- سهند 
)که انتظار چندین ســاله مردم است( طراحی می شود ولی 
به دلیل تاخیــر در اجرای این پروژه و عدم بهره برداری از آن 
شرکت شــهرک های صنعتی اقدام به طراحی راه دسترسی 
موقت از مســیر وادی رحمت می کند که تــردد خودروها و 

کامیون ها از این مسیر مشکالت خاص خود را داشت.
جلســات و مصوبات متعددی در حضور مسئوالن استانی از 
استانداران گرفته تا نمایندگان مجلس برای حل این مشکل 
وجود دارد که هیچ کدام تاکنون اجرایی نشده است. دو سال 
پیش بود که شرکت شهرک های صنعتی اعالم کرد در عمل 
به مصوبه ســتاد اقتصاد مقاومتی رمپ ورود و خروج شهرک 
به اتوبان تبریز- ســهند را اجرا کــرد؛ اما به ظاهر با مقاومت 
مجری این آزادراه راه دسترســی به شهرک باز نشد و مشکل 

راه دسترسی تبریز ۴ پا برجا ماند.
هفته گذشته صنعتگران شهرک صنعتی تبریز۴ شکواییه ای 
به رئیس تازه نفس تشکیالت قضایی استان ارسال می کنند و 
از موسی خلیل الهی استمداد طلبی می کنند تا شاید این بار 

قاضی القضات نوشداروی مشکلشان باشد.
ادامــه ماجرا را از زبان تنی چند از صنعتگران این شــهرک 

می خوانیم:
مهــدی المــع از صنعتگران شــهرک تبریز ۴ با تشــکر از 
پیگیری های مختلــف صورت گرفته مســئوالن برای حل 
مشــکالت تولید، می گوید:  تبریز ۴ سال ها به دلیل نبود راه 
دسترسی از دیده ها پنهان بود و واحدهای تولیدی نیز به دلیل 
راه موقــت پر پیچ و خم و پــر ترافیک داخل وادی رحمت با 
مشــکالت عدیده ای مواجه بودند که اقدام عاجل رییس کل 
دادگستری در کم تر از ۲۴ ساعت و رفع این مشکل شادابی 
را به شهرک برگرداند.فرهودی مدیر واحد تولیدی مواد غذایی 
نیز گشایش راه دسترسی شهرک صنعتی تبریز ۴ را شاهکار 
مدیریتی قاضی القضات آذربایجان شــرقی می خواند و می 
گوید: دعای خیر کارگران و فعالیت حوزه تولید در این شهرک 
همواره بدرقه راه رییس کل دادگستری جدید خواهد بود که با 
درایت و کاردانی مشکل چندین ساله ما را حل و فصل کردند.

سیدمرتضی نیرومند اسکویی، مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی آذربایجان شرقی نیز در این خصوص گفت: شهرک 

با ۸۳۶  تبریز  صنعتی 
در  اراضــی  هکتــار 
اختیــار و ۲۸۳ هکتار 
فاز علمیاتــی یکی از 
و  مهم  شــهرک های 
تقاضــا محور اســتان 
است که تاکنون ۱۰۷ 
واحد تولیــدی در آن 
به بهره برداری رســیده و نزدیک به هــزار نفر در آن فعالیت 
می کنند.وی افزود: با توجه به طراحی های صورت گرفته برای 
ایجاد راه دسترسی آن از مســیر اتوبان تبریز- سهند و بروز 
مشکالتی در بهره برداری از آن،  شرکت شهرک های صنعتی 
اقدام به دسترسی موقت از مسیر دیگری کرده بود تا به محض 
بهره برداری از اتوبان یاد شــده راه دسترسی را تغییر دهد که 
متاسفانه تاخیر اجرای این اتوبان موجب شد تا چندین سال 
راه دسترسی موقت به عنوان تنها راه مورد استفاده صنعتگران 

قرار گیرد.
نیرومند اسکویی ادامه داد:  البته این راه نیز به دلیل موقت بودن 
دارای پیچ و خم بوده و به دلیل عبور از وادی رحمت مشقاتی 
را برای مراجعه کنندگان به شــهرک ایجاد می کرد. جلسات 
متعددی برای حل مشکل این شــهرک برگزار شده بود که 

متاسفانه راه به جایی نبرد.

کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب توسط شهروندان تبریزی ضرورتی برای جلوگیری از کمبود آب

مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت  با حضور 
در برنامه “ بیرگنجه ، بیر گوروش “ صدا و 
سیمای مرکز آذربایجان شرقی گفت: مردم 
کالنشــهر تبریز در روزهای گرم تابستان ) 
هفته آخر تیرماه (روزانه بیش از ۴۶۰ هزار متر مکعب آب 

مصرف کرده است .
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شــرقی ، طی هماهنگی های بعمل آمده با صدا و سیمای 
مرکز آذربایجان شــرقی تعدادی از کارکنان شرکت آب و 
فاضالب استان به همراه خانواده هایشان ، در برنامه زنده “ 
بیرگنجه و بیر گوروش “ حضور یافتند.مهندس ایمانلو مدیر 
عامل شرکت در پاسخ به سواالت مجری برنامه اظهار کرد: 
بــا توجه به افزایش دما در روزهای اخیر و باال رفتن میزان 
مصرف آب شــرب شــهروندان مصرف روزانه آب یک روز 
مشترکین در کالنشهر تبریز حدود ۴۶۰ هزار متر مکعب  ) 
۴۶۰ میلیون لیتر ( بوده که نســبت به سال قبل در همین 

مدت ۶ درصد رشد مصرف آب را نشان می دهد .
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان اضافه کرد : علی 
الرغم برداشــت آب از تمامی ظرفیت هــای موجود برای 
تامین آب شــرب شــهروندان کالنشــهر تبریز ، متاسفانه 

مصرف آب شــرب با موازنه منفــی تولید به مصرف مواجه 
شده است که الزم است شهروندان محترم در مصرف بهینه 
آب دقت بیشتری را بعمل آورند تا دچار افت فشار و قطعی 

آب نشوند.
مهندس ایمانلو افزایش مصرف آب را با توجه به محدودیت 
آب شرب در کالنشهر تبریز را نگران کننده خواند و افزود: 
متاســفانه ســرانه مصرف آب در کالنشــهر تبریز در حال 
حاضر باالی ۲۲۰ لیتر در شــبانه روز اســت که نسبت به 
میانگین اســتاندارد که ۱۵۰ لیتر در شــبانه روز می باشد 
بیشــتر مصرف می شود .وی افزود: امیدواریم شهروندان با 

راهکارهای مدیریت مصرف آب و دقت در نحوه مصرف آب 
از اتالف بیشتر مایه حیات جلوگیری کنند.

مهندس ایمانلو اضافه کرد: برای اینکه مشکلی برای تامین 
آب آشامیدنی مردم تبریز به وجود نیاید باید متوسط سرانه 
مصــرف آب بــه ۱۵۰ لیتر در شــبانه روز و مطابق الگوی 
تعریف شده برسد.مدیر عامل شرکت در پایان از شهروندان 
عزیز درخواست کرد با صرفه جویی ۱۰ درصدی مشترکین 
در مصــرف آب این شــرکت را در ارائه خدمات مطلوب به 

مشترکین عزیز یاری نمایند .
وی افزود : متاسفانه برخی مشترکین علی رغم هشدارهای 
الزم همچنان از آب شــرب برای شستن خودرو ، حیاط و 
سایر موارد یرضروری استفاده می نمایند . بنابراین توصیه 
ما این اســت که از مصارف غیرضــروری اجتناب نموده و 

توصیه های مدیریت مصرف آب را جدی بگیرند.
الزم به ذکر است  این برنامه هر شب از شبکه سهند پخش 
می شود ودر این برنامه مجری برنامه نیز به صرفه جویی در 
مصرف آب خانواده ها بخصوص صرفه جویی توســط خانم 
های خانه دار و بر نقش مهم بانوان در مدیریت مصرف آب 
اشاره شد و همچنین کلیپ هایی نیز درطول برنامه پخش 

گردید .

دستور ویژه رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی برای صنعت /
 حل مشکل تردد شهرک صنعتی تبریز چهار
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یکی  از شــرکت های فناور مســتقر در مرکز 
رشــد پارک علم و فناوری آذربایجان شــرقی 
موفق به طراحی و پیاده سازی سیستم آبیاری 
تزریقی گیاهان برای اولین بار در کشــور شد. 
مراســم رونمایی از این فناوری روز ســه شنبه ۲۲ مرداد ماه 
۱۳۹۸ بــا حضور دکتر عبدالرضا واعظــی رئیس پارک علم و 
فناوری آذربایجان شرقی و شــمس اهلل فیروزیان مدیر عامل 
سازمان توسعه عمران مجموعه عون ابن علی و پارک طبیعت 

برگزار گردید
آرمان تبریز-یکی  از شرکت های فناور مستقر در مرکز رشد 
پارک علم و فناوری آذربایجان شــرقی موفــق به طراحی و 
پیاده سازی سیستم 
تزریقــی  آبیــاری 
اولین  برای  گیاهان 
در کشــور شد.  بار 
مراســم رونمایی از 
ایــن فنــاوری روز 
سه شنبه ۲۲ مرداد 
ماه ۱۳۹۸ با حضور 
دکتــر عبدالرضا واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان 
شــرقی و شــمس اهلل فیروزیان مدیر عامل ســازمان توسعه 
عمران مجموعه عون ابن علی و پارک طبیعت برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار ما؛عبداهلل مرادی مخترع و مجری طرح و 
مدیر عامل شرکت ایلیا علم تبریز مستقر در مرکز رشد پارک 
علم و فناوری آذربایجان شــرقی در این مراســم عنوان کرد: 
روش نویــن آبیاری تزریقی روی گیاهان بوته ای، درخچه ای 
و درختی اجرا میشــود. در این روش، آبیاری از طریق خاک 
قطع شــده و آب و مواد مغذی  به وسیله شکافی که در آوند 
اصلــی گیاه یا درخت ایجاد میشــود صــورت میپذیرد.  این 
سیستم آبیاری همانند سیستم آبیاری تحت فشار نصب و راه 
اندازی می شود اما نیاز به فشار آب وجود ندارد. مرادی افزود: 
با اســتفاده از این فناوری امکان کشت گیاهان در اراضی غیر 
حاصلخیز و شــور و حتی در شرایط خشکسالی و کمبود آب 
امکان پذیر اســت . میزان مصــرف آب در این نوع آبیاری در 
مقایسه با روش های سنتی و قطره ای ۹۰ درصد کاهش می 
یابــد و هم زمان امکان کود دهی و دفع آفات نباتی  و تامین 
مواد غذایی به صورت محلول در آب فراهم میشود.شمس اهلل 
فیروزیان مدیر عامل ســازمان توسعه عمران عون ابن علی و 
پارک طبیعت در این مراســم  از حمایت این سازمان از طرح 
هــا و روش های نویــن آبیاری که موجــب اافزایش راندمان 
آبیاری، کاهش هزینه ها و بهره وری بیشــتر شوند خبر داد .

 در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی صورت پذیرفت:

کاهش ۹۰ درصدی مصرف آب با 
فناوری نوین آبیاری به روش 

تزریقی- برای اولین بار در کشور
رئیس  پیروزبخت،  نیره 
ســازمان ملی اســتاندارد 
کشــور با اشــاره به اینکه 
استانداردسازی  مسئولیت 
و پایــش کیفیت بر عهده این ســازمان 
است، اظهار داشت: در سیاست های کلی 
برنامه ششم توســعه بر بحث استاندارد 
سازی و مدیریت کیفیت به صورت ویژه 
تاکید شده و امسال نیز که از سوی رهبر 
معظم انقالب به عنوان ســال حمایت از 
کاالی ایرانــی نامگذاری شــده اســت، 
مســئولیت ســازمان ملــی اســتاندارد 

سنگین تر شده است.
وی افــزود: بــرای اینکــه در مصــرف 
کنندگان، رغبــت به خرید کاالی ایرانی 
ایجاد شود، باید ابتدا کیفیت بهبود یابد 
و یکی از مولفه هــای بهبود کیفی، بهره 

مندی از استانداردها است.
پیروزبخت عنوان کرد: در ســالهای اخیر 
فعالیت های ســازمان ملی  تالش شــد 
اســتاندارد گسترده تر شود که امیدواریم 
با گسترده تر شــدن استانداردها، بتوانیم 
شــاهد تولید کاالهــا و خدمات تولیدی 
بهتــری باشــیم. رئیس ســازمان ملی 
اســتاندارد کشــور از جملــه خدمــات 
اســتاندارد ســازی در حوزه خدمات را 
شامل شــهر بازی ها، آسانســورها، تله 
کابین ها، تله ســیژها، پمــپ های گاز 
و مــوارد مختلف دیگر دانســت و گفت: 
محصــوالت غذایی برای مــا از اهمیت 
بســیار باالیی برخوردار است و بسیاری 
از فعالیتهای سازمان ملی استاندارد را در 

این حوزه معطوف کرده ایم.
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد کشور 
اینکه  بــا توجه بــه  خاطرنشــان کرد: 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی توسعه و 
گسترش اســتاندارد به تمام محصوالت 
است، اقدامات صورت گرفته کافی نیست 
و الزم اســت تا زمانی که تمام کاالهای 
تولیدی کشور استاندارد شود اقدامات با 
انجام شود.رئیس جهاد  بیشتری  گستره 

کشاورزی استان بیان کرد: اکنون تولید 
محصوالت مختلف کشــاورزی در کشور 
به ۱۲۰ میلیون تن در ســال می رســد 
که کاهش وابســتگی در این زمینه را به 

دنبال داشته است.
وی با اشــاره به اینکه تالشگران امنیت 
دفاعــی و امنیت غذایی در یک ردیف از 
جهاد هســتند، گفت: امنیت ملی کشور 
مساوی با امنیت غذایی و امنیت دفاعی 

است.  
فتحی متذکر شد: سعی می شود تا تمام 
اقالمــی که آمریکا به تبع آن می خواهد، 
ما را تحت فشــار قرار دهــد را با تولید 
داخلی جبران کرده و کاهش وابســتگی 

به بیرون داشته باشیم. 
وی یادآور شــد: ما مشــکل سرمازدگی 
در اســتان داریــم و ۴۰۰ هــزار تن از 
محصوالت به خاطر این مشــکل از بین 
رفته اســت ولی با این حساب همچنان 

افزایش تولیدات خواهیم داشت. 
رئیس جهادکشاورزی استان با بیان اینکه 
تالش می شود تا با کمترین مصرف آب، 
تولید زیاد داشته باشیم، افزود: گلخانه ها 

نمونه این تکنولوژی نوین است. 
وی اذعان کرد: حفظ و حراست از اراضی 
کشــاورزی نیاز به یک فرهنگ گسترده 
است و الحمداهلل برای انجام فعالیت های 
وجود  محدودیتی  هیچ گونه  کشــاورزی 

ندارد و تسهیالتی خوبی اعطا می شود.
 

منبع:خبرگزاری فارس

استانداردسازی کاال و خدمات جهاد اقتصادی است
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 پانزددهمین دوره مسابقات 
قرآنی وزارت نیرو ویژه فرزندان 
کارکنان در مرحله استانی در 
محل سالن آمفی تاتر آب و 

برق استان برگزار شد.
در این مسابقات ۴۰ شرکت کننده آقاو۳۲ 
شــرکت کننده خانم و در کل۷۲نفر که از 
این تعداد ۱۱ نفر مریوط به شــرکت آب 
و فاضــالب آذربایجان شــرقی بــوده و با 
همدیگر در صنعت آب و برق اســتان در 
رشته های قرائت قرآن ، آموزه های دینی 
و اذان ، مفاهیــم قرآن ، حفظ قرآن کریم 
در مقاطع مختلف بــه رقابت پرداختند و 
حائز رتبه های ذیل شــدندو ۴ ردیف اول 

به مرحله کشوری راهت یافتند.
مفاهیم آقای : فواد عبداله زاده  رتبه اول

حفظ خانم : ثنا شکری رتبه اول
مفاهیم خانم : فواد ثنا معصومی  رتبه اول

آمــوزه های قرآن آقای: هادی فتحی رتبه 
اوآلموزه های قرآن خانــم: مریم نصیرپور 
رتبه دومقرائت آقای : احمد درگاهی رتبه 

دومحفظ خانم : محنا علوی رتبه دوم

حفظ آقایان : مهدی یار جعفری مهر رتبه 
دوم

مفاهیم آقای : مهروز عقیلی  رتبه سوم
قرائت خانم : زهرا حیدری رتبه سوم

حفظ خانم : اسرا جوانی رتبه سوم
الزم به توضیح اســت برگزاری مسابقات 
قرآنی از ســطح کیفی مطلوبی برخوردار 
بود که در هر رشته رتبه های اول تا سوم 
را کســب کردند که به مرحله کشوری راه 
می یابند و برندگان مسابقات برای رقابت 
در ســطح کشــوری که در مورخ ۹۸/۶/۶ 
در مشهد مقدس برگزار خواهد شد آماده 

خواهند می شوند .

شهردار تبریز از واریز 
۶۵۰ میلیارد تومان به 
برای  متــرو  حســاب 
تکمیل خط یک قطار 
شــهری از محل فروش اوراق مشارکت 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما،ایرج شهین باهر با 
اعالم این خبر افــزود: تبریز اولین کالن 
شهر کشور است که توانسته برای پروژه 

قطار شهری اوراق مشارکت جذب و به فروش برساند 
که ۵۰ درصد آن سهم دولت است.

 او همچنین افزود: عالوه بر این، بزودی ۳۵۰ میلیارد 
تومان از منابع غیرنقدی شهرداری در چارچوب بودجه 
سال ۹۸ شهرداری تبریز به پروژه قطار شهری تزریق 
می شــود که در مجموع با تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان، تالش می کنیم تا پایان سال جاری خط یک 
مترو به ایستگاه پایانی خود برسد و شاهد مسافرگیری 
شهروندان تا ایســتگاه الله باشیم.شهردار تبریز بیان 

کرد: پروژه قطار شهری به لحاظ کاهش 
آلودگی هوا و ترافیک یکی از مهم ترین 
پروژه های مدیریت شــهری به حساب 
مــی آید.او یادآور شــد: به رغم کاهش 
درآمدهــای پایدار شــهرداری به دلیل 
شــرایط اقتصادی، در دو سال گذشته، 
هرگز اجازه نداده ایم پروژه قطار شهری 
تبریز تعطیل شــود و معتقدیم باید در 
آینده روند تکمیــل خط یک و احداث 
خط های بعدی شتاب بیش تری بگیرد.ایرج شهین 
باهر تصریح کــرد: روزانه ۱هــزار و ۲۰۰ تا ۱هزار و 
۵۰۰ نفر در کارگاه های زیرزمینی قطار شهری تبریز 
فعالیت می کنند که شاید بسیاری از شهروندان از این 
میزان حجم کار بی اطالع باشند اما مجموعه مدیریت 
شهری برای تکمیل پروژه مترو تبریز مصمم و جدی 
است تا بتوانیم یکی از اهداف مدیریت شهری وشورای 
دوره پنجم را که اتمام خط یک مترو هســت محقق 

سازیم.

واریز ۶۵۰ میلیارد تومان به حساب مترو برای
 تکمیل خط یک

روابط  رئیــس 
شرکت  عمومی 
اســتان  گاز 
ن  یجــا با ر ذ آ
شــرقی، گفــت: 

تحقق مســئولیت اجتماعی زمینه ســاز نیل به رضایتمندی مردمی 
اســت. به گزارش روابــط عمومی شــرکت گاز اســتان آذربایجان 
شــرقی،محمدعلی فتح اله زاده با اعــالم این مطلب گفت: مهمترین 
هدف هر ســازمان در فضــای رقابتی ارائه مطلوبتریــن خدمات به 
مشــتریان و جلب رضایت عمومی می باشد و این امر در سایه توجه 

ویژه به الزامات مسئولیت های اجتماعی محقق می گردد.
وی تشــریح کرد: شرکت گاز اســتان به عنوان شــرکتی با ماهیت 
خدمات رســانی به مردم، تالش دارد بهینه ترین خدمت رسانی را از 
طریق شناســایی نیازهای ذینفعان و با تحقق رسالت شرکت مبتنی 
بــر توزیع نعمت پاک و ایمــن گاز طبیعی در بین متقاضیان و حفظ 
محیط زیست ایفا نموده و با عمل به تعهدات خود در حوزه مسئولیت 
های اجتماعی بیشــترین رضایت  ذینفعان را کســب نماید.فتح اله 
زاده ادامه داد:این شــرکت خود را متعهــد به رعایت قوانین ایمنی و 
بهداشــت درباره عموم کارکنان و ذینفعان دانسته و با برنامه ریزی و 
نظارت مستمر برای عملکرد مسئوالنه در تمامی فرآیندهای اجرایی 
پایبند می باشــد.رئیس روابط عمومی شرکت در توضیح برنامه های 
اجرایی در حوزه مســئولیت های اجتماعی اعالم کرد: توجه ویژه به 
جوامع محلی و تالش برای ارتقا و اعتالی فرهنگ صحیح مصرف گاز 
طبیعی و کاهش حوادث ناگوار، ترغیب صنایع عمده به اســتفاده از 
نعمت پاک گاز طبیعی جهت کاهش آالیندگی های زیست محیطی و 
تعامل های بین سازمانی در بهبود خدمت رسانی به مردم  از اولویت 

های اجرایی این واحد خواهد بود.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

تحقق مسئولیت اجتماعی
 زمینه ساز نیل به رضایتمندی مردمی است

برگزاری مسابقات قرآنی توسط فرزندان کارکنان شرکت آب 
و فاضالب استان آذربایجان شرقی در مسابقات قرآنی مرحله 

استانی وزارت نیرو

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

در حمام مغایر اصول ایمنی است.

                روابط عمومی شرکت گازآذربایجانشرقی

توصیه های ایمنی شرکت گاز آذربایجانشرقی
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عالقه مندان به ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور ، حتی 
کســانی که در آزمون سراسری شرکت نکرده اند فقط 
تا ۶ شهریور فرصت دارند تا در یکی از رشته تحصیلی 
مقطع کارشناســی مراکز دانشــگاهی پیام نور ثبت نام و در بزرگترین 
دانشــگاه دولتی کشــور با مزایای تحصیلی متفاوت از سایر دانشگاه ها 

مشغول به تحصیل شوند.
 آرمان تبریز-عالقه مندان به ادامه تحصیل در دانشــگاه پیام نور ، حتی 
کسانی که در آزمون سراسری شرکت نکرده اند فقط تا ۶ شهریور فرصت 
دارند تا در یکی از رشــته تحصیلی مقطع کارشناسی مراکز دانشگاهی 
پیام نور ثبت نام و در بزرگترین دانشگاه دولتی کشور با مزایای تحصیلی 
دانشگاه  سایر  از  متفاوت 
به تحصیل  ها مشــغول 

شوند.
بــه گــزارش خبرنــگار 
ما،دکتــر فضلــی رئیس 
دانشــگاه پیام نور مرکز 
تبریز بــا اعالم این خبر، 
پیام  دانشــگاه   : گفــت 
نور بــه عنــوان یکی از 
دانشگاههای معتبر کشور 
آموزشــی  باکیفیــت  و 
اســتاندارد و باالی خود آماده پذیرش عالقه مندان به ادامه تحصیل در 

مقطع کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور است .
دکتر فضلی با اشاره به عقد تفاهم

نامه های همکاری ســازمان مرکزی دانشــگاه پیام نور باســازمانهای و 
ارگانهای مختلف کشور درراستای رفاه دانشجویان ، گفت : عالقه مندان 
به ادامه تحصیل در این دانشگاه هیچ دغدغه مالی از بابت تامین شهریه 
تحصیلی خود در طول مدت زمان دانشــجویی نخواهند داشــت و می 
توانند با اســتفاده از وامهای تحصیلی در نظر گرفته شده از طریق بانک 

های عامل و صندوق رفاه دانشجویی از این مزیت بهره مند شوند

وی کیفیت آموزشی استاندارد و بسیارمطلوب دانشگاه پیام نور ، بیشترین 
آمار قبولی در مقاطع تحصیالت تکمیلی و آزمون های استخدامی، امکان 
بهره مندی از تدریس اســاتید مجرب به صورت حضوری، غیر حضوری 
، کتاب محور و آزمون محور بودن دانشــجویان ، وجودآزمایشــگاهها و 
کارگاههای مجهز و استانداردبرای رشته های مختلف فنی و علوم پایه ، 
پایین ترین شــهریه دانشگاهی ، تعیین شهر محل برگزاری آزمون های 
پایان ترم توســط دانشــجو را پاره ای از مزایای دانشگاه پیام نورتبریز 
دانســته و از عالقه مندان خواست جهت کسب مهارت های تحصیلی و 

کارآفرینی به خانواده بزرگ نیم میلیون نفری دانشگاه پیام نوربپیوندند
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تبریز با اعالم اینکه تمام امکانات فیزیکی 
و نیروی انســانی دانشگاه آماده ارائه مشاوره رایگان و انجام مراحل ثبت 
نام عالقه مندان هست افزود عالقمندان میتوانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر در خصوص رشته های دایر و شرایط ثبت نام بصورت حضوری و 
یا به سایت اینترنتی دانشگاه مراجعه نموده و یا از طریق سایت سازمان 

سنجش و آموزش کشور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تشریح جزئیات ثبت نام در 
بزرگترین دانشگاه دولتی کشور

و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان شرقیگفت:  برنامه ریزی 
در ســند تدبیر توسعه استان دو محور 
»احیــا و تقویــت هویــت فرهنگی« و 
»تقویــت اقتصــاد فرهنــگ« را مورد 
توجه قرار دادیم؛ چرا که معتقدیم هنر 
باید بتواند بــه تقویت اقتصادی، ایجاد 

گردش مالی و اشتغالزایی کمک کند.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛ 
آیین  در  امــروز  بهبــودی، عصر  داود 
گرامی داشــت یکصدمین سال آموزش 
هنر در تبریــز اظهار کرد: آروزی همه 
ما دســتیابی به جامعه ای است که در 
آن آســایش و آرامش در کنار هم مهیا 
باشند و همه تالش بشر، صاحبنظران، 
دولت هــا و هنرمندان به نحوی در این 

راستا است.
وی افزود: هــر جامعه ای که به آرامش 
و آســایش دســت یابــد و در کنــار 
برخــورداری و امکانــات بتواند با ابزار 
هنر، اندیشــه را تعالی و آرامش درون 
را به جامعه هدیه دهد، جامعه توســعه 

است. یافته تری 
بهبودی با بیان اینکه یکی از ضرورت ها 
و پیش نیازهای دستیابی به این ظرفیت، 
تجلی، شــکوفایی و رونق بخش هنر و 
فرهنگ و گرامی داشت اصحاب فرهنگ 
و هنــر به عنوان ســرمایه های نمادین 
جامعه اســت؛ افــزود: در جامعه ای که 
هنر و فرهنگ عزیز است، میتوان امید 
داشت این جامعه در مسیر پیشرفت و 
تعالی حرکت  کنــد ولی اگر اهالی هنر 
مورد بی مهری قــرار گیرند آن جامعه 
راه به جایی نخواهد برد.رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی 
در عین حال خاطرنشــان ســاخت: در 
واقع فرهنگ پیش نیاز توســعه است و 
متقابال هر وقت توسعه اتفاق بیافتد به 
توســعه و غنای فرهنــگ و هنر کمک 
می کنــد و جامعه را به ســمت تعالی 

سوق می دهد.
وی یادآور شــد: تبریز ایــن قابلیت را 
داشــته که مهد فرهنــگ و هنر لقب 
بگیرد و وجــود مکاتب هنــری تبریز 
بیانگر بستری اســت که در خاک این 
سرزمین بوده و نشان از ظرفیتی است 
که در گذشته وجود دارد که امروز کم 
رنگ تر شــده و اساتید و اهل فرهنگ 
و هنر، فعــاالن سیاســی، اقتصادی و 
اجتماعــی می تواننــد بــه احیای این 

کنند. ظرفیت کمک 
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شــرقی گفت: در سند تدبیر 
توسعه استان دو محور »احیا و تقویت 
هویــت فرهنگی« و »تقویــت اقتصاد 
فرهنــگ« را مورد توجه قــرار دادیم؛ 
چرا کــه معتقدیم هنر بایــد بتواند به 
مالی  ایجاد گردش  اقتصــادی،  تقویت 
و اشتغالزایی کمک کند؛ البته این امر 
نیازمند ایجاد زیرساخت هایی است که 
در این زمینه نیز تالش هایی از ســوی 

ارگان های ذیربط صورت می گیرد.
بهبودی همچنین بر لزوم اســتفاده از 
انتقال  ظرفیــت رایزنان فرهنگــی در 
و طــرح هنــر و فرهنــگ اســتان در 
عرصه های بین المللی، کمک گرفتن از 
ظرفیــت معافیت های مالیاتی و اهتمام 
در برگزاری جشــنواره ها و نمایشگاه ها 
در جهت توسعه و تعالی فرهنگ و هنر 

تاکید کرد. استان 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

هنر باید بتواند به تقویت 
اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند
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مدیر مجتمع مس سونگون:

  مدیر مجتمع مس 
ســونگون بــا بیان 
اینکه دو فاز هر دو 
به ظرفیــت ۱۵۰ هــزار تن و در 
مجمــوع  ۳۰۰ هــزار تن در حال 
گفت:  باشد  می  کنســانتره  تولید 
بــرای اینکــه تکمیــل زنجیره را 
داشته باشیم و خام فروشی صورت 
نگیرد و به تبع آن ایجاد اشــتغال 
انجــام شــود، اقدام بــه طراحی 
کارخانــه ذوب ۱۰۰ هــزار تنــی 
کردیم که در حال اجرا می باشد و 
برای آن نیاز است که خوراک آن 
را تامیــن کنیم چراکــه  محتوای 

مس ۷۵ هزار تن کم است.
مهنــدس شــریفی درنشســت 
خبری با خبرنگاران ،با اشــاره به 
اینکه  شــرکت ملــی صنعت مس 
کشور کال یک مجموعه با چندین 
مجتمع اســت،گفت:  قدیمی ترین 
این مجتمع سرچشمه مس کرمان 
در ۵۰ کیلومتری رفسنجان، مس 
میــدوک در شــهربابک، و مــس 

سونگون در ورزقان است.
معدن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بزرگترین معدن  مس سرچشــمه 
ایران بــود و بعد از آن معدن مس 
سونگون و میدوک بودندکه معدن 
مس سونگون در حال تبدیل شدن 
بــه بزرگترین معدن مــس ایران 
هســت و این به معنای این نیست 
که آنها کوچک می شــوند بلکه ما 

در حال بزرگ شدن هستیم.
وی افــزود: بــا اکتشــافاتی که 
انجام دادیم به معدن بزرگ تبدیل 
می شــویم به طوریکه  قباًل ۳۰ یا 
۴۰ میلیــون تن خاک شناســایی 
شــده بــود ولــی االن ایــن رقم 

به یــک میلیارد تن خــاک قابل 
از لحاظ  برداشت رسیده است که 
زمین شناسی نیز می توان گفت که 
نزدیــک به ۲ میلیــارد تن ذخیره 
خــاک زمین شناســی  در مــس 

سونگون داریم.
مهندس شــریفی ادامه داد: در 
حال حاضــر دو فــاز کارخانه در 
حــال کار اســت و خاک بــا عیار 
۶/۰ برداشته می شــود و به اندازه 
الزم به کارخانــه تغلیظ می رود و 
در آنجا به صورت شناورســازی از 
هم جدا می شــوند کــه صرفاً این 
است  فیزیکی  و  مکانیکی  اقدامات 
و هیچ واکنش شیمیایی در آن رخ 
نمی دهد. مس های از خاک ها جدا 
شده و از ۰.۶ به ۰.۲۵  می رسد که 

بسیار قابل ارزش است.
میزان  سونگون  مس  مدیرعامل 
تولید کنســانتره را ۳۰۰ هزار تن 
در سال عنوان کرد و با بیان اینکه 
با غلظــت ۲۵ درصد، ۷۵ هزار تن 
مس تولید می شــود، ابراز داشت: 

برای ذوب مس ســونگون هم که 
است،  ایران  بزرگترین معدن مس 
کارخانــه ذوب بایــد تــا االن راه 
اندازی می شــد ولی متوقف شده 
بود اما دوباره به مرحله راه اندازی 

می رسد.
شــریفی ادامــه داد: فاز ســوم 
از ســال ۹۰ طراحی شــده بود و 
حتی تجهیزاتی که امروز مشاهده 
کردید خرید امروز نیست بلکه در 
همان ســال ۹۰ خریداری شــده 
بود که متاســفانه بــه علت برخی 
مشــکالت متوقف شده بودکه اگر 
تنها  نه  نمی گرفت  وقفه ای صورت 
االن کارخانــه ۱۵۰ هزار تنی کار 
می کــرد بلکه  کارخانــه ذوب نیز 

احداث شده بود.
مدیرمجتمــع مــس آذربایجان 
)ســونگون ( با اشــاره بــه اینکه 
فازهــای دیگر  فاز ســوم همانند 
یک فاز جامع اســت ، افزود: این 
فاز بــا ظرفیت ۱۵۰ هــزار تن و 
میلیارد  هــزار   ۶ ســرمایه گذاری 

تومان شروع به کار کرده است به 
طوری که کل تجهیــزات ۶ هزار 
تن می باشــد و  تا ۳۶ ماه دیگر،  
ظرفیــت آن  از ۳۰۰  هزار تنی به 
۴۵۰  هزار تن خواهد رســید که 
هم از نظــر ارز آوری و هم از نظر 
ایجاد اشتغال بسیار با ارزش است 
تمام صادرات  یادآور شــد:  وی 
کنســانتره مــس تولیدی در مس 
ســونگون در بندرعبــاس انجــام 
می گیــرد و همه معــادن از جمله 
سرچشــمه، میدوک و سونگون در 
گمــرک بندرعباس انجام می گیرد 
و در موضوع مالیــات باید به این 
نکته توجه کرد که محل شــرکت 
ثبت شده در مالیات مد نظر است 
ایران  به طوری که شــرکت مس 
در کرمان ثبت شده است ولی در 
بحث اســتفاده از گردش مالیاتی 
انجام شــده  با پیگیری های  اخیراً 
بر اساس سهم در استان نیز انجام 
می گیرد به طور مثال شرکت های 
زیادی در خود تبریز ثبت شــده و 

۱۰ هزار میلیارد برای طرح های توسعه جانبی 
سرمایه گذاری می شود/کارخانه ذوب به

 مرحله راه اندازی می رسد
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شــریفی در مــورد مســایل 
سونگون  مس  محیطی  زیســت 
توضیــح داد و گفــت: اقدامات 
با  مس ســونگون کامال سازگار 
محیط زیســت بــوده و صنعت 
چرخه  این  که  هســتیم  ســبز 
انجام  در ســیکل کامال بســته 
می شــود و فراینــد شــیمیایی 
نــدارد. مــا ضمــن حفاظت از 
محیط زیســت، اشتغال و تولید 
ایجاد کرده و نیازهای کشور را 

می کنیم. تامین 
مــس  مجتمــع  مدیــر  
در   ) )ســونگون  آذربایجــان 
پرداختی  میزان خسارت  مورد  
اداره  به  ســونگون  مس  توسط 
اســتان  طبیعــی  منابــع  کل 
انجام  ارزیابــی  طبــق  گفــت: 
گرفتــه از قبیل احداث راه های 
غیره  و  دسترســی،خاکبرداری 
طبیعی  منابــع  توســط  همــه 

سال های  که  می شــود  ارزیابی 
قبــل محاســبه شــد و مبلغی 
در حــدود ۷۷ میلیــارد تومان 
برآورد شــد کــه االن  بیش از 
پرداخت  تومــان  میلیــارد   ۴۵
شده اســت و در آینده نزدیک 
شد. خواهد  پرداخت  نیز  مابقی 

زیرســاخت  ارتقای  شــریفی 
های شهرستان ورزقان را مورد 
ابراز داشــت:  تاکید قرار داد و 
احداث جاده »خواجه-ورزقان-

از  زدایی  محرومیت  و  خاروانا« 
هم  شهرستان  این  روســتاهای 
قرار  اقدامــات مس  اولویت  در 

دارد.
مدیرعامــل مس ســونگون با 
بیــان اینکه ۱۰ هــزار میلیارد 
جانبی  توســعه  طرح های  برای 
ابراز  می شود،  گذاری  ســرمایه 
مس  مالــی  گــردش  داشــت: 
بانکی  بــه سیســتم  ســونگون 

اســتان منتقل شــده اســت و 
این۴ هزار میلیارد در بانک های 
اســتان تبادل می شــود. ضمن 
در  میلیارد   ۳۰۰ اینکه حــدود 
بیش  که  داریم  ســپرده  استان 
از رقمی اســت که در اســتان 
شــده  گذاری  ســپرده  کرمان 

است.
شــریفی با اشــاره به برکات 
ورزقان  در  سونگون  وجود مس 
تــردد،  اشــتغالزایی،  از  اعــم 
این منطقه،  در  و ســاز  ساخت 
گفت: خدمات اجتماعی بســیار 
مهم اســت که مس ســونگون 
انجام می باشــد به  نیز در حال 
روســتاها  همه  االن  که  طوری 
شده  جدول گذاری  و  آســفالت 
۵۵۰ میلیــارد تومان  اســت و 
اجتماعی  برای خدمــات  پروژه 
میلیارد   ۲۰۰ تاکنون  که  داریم 
تومان آن هزینه شده است.وی 

ورزقان  روستاهای  برای  افزود: 
هر ســال ۳ تا ۵ میلیارد تومان 
هزینه  مســتقیم  صــورت  بــه 
اهــدای  بــه  می شود.شــریفی 
وام اشــتغالزایی بــه مردمــان 
روســتاهای ورزقــان؛ اهــر، و 
هریس اشاره کرد و گفت: حتی 
برای برخی ها طرح بخشــودگی 
فردی  وقتی  داریم چراکــه  نیز 
وام را گرفته و کارآفرینی کرده 
و چندین شــاگرد می گیرد باید 

باشد. توجه  مورد 
کمپ  احداث  همچنیــن  وی 
دیگر  از  نیز  ورزقان  در  ورزشی 
تصریح  و  کــرد  عنوان  خدمات 
این کمپ در حدی  نمود: طرح 
اســت که تیم های ملی به علت 
فشــار هوا، ارتفاع و شرایط آب 
و هوایی مناســب می توانند در 
داشــته  کمپینگ  مجموعه  این 

شند. با
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 رئیس کمیسیون کشاورزی، 
محیط  و  طبیعــی  منابع  آب، 
شــورای  مجلس  زیســت 
اسالمیگفت: تحلیل ها نشان می دهد که اگر 
دولــت رفتار قیمتی خــود را اصالح نکند در 
ســال آینده با مشــکالت جدی تری از طریق 

کاهش سطح زیر کشت مواجه می شویم.
 دکتر احمد علی کیخا در نشستی با مدیران 
جهادکشاورزی، آب منطقه ای، منابع طبیعی 
و محیط زیست و تشکلهای بخش کشاورزی 
استان آذربایجان شــرقی با بیان اینکه بخش 
خصوصی گنــدم را از کشــاورزان به صورت 
نقدی خرید می کند، اضافــه کرد: تحلیلی ها 
نشــان می دهد که اگر دولــت رفتار قیمتی 
خود را اصالح نکند در سال آینده با مشکالت 
جدی تری از طریق کاهش ســطح زیر کشت 
مواجه می شــویم و خودکفایی کشــور مورد 

تهدید قرار می گیرد.
منابــع  آب،  کشــاورزی،  رئیس کمیســیون 
طبیعی و محیط زیســت مجلس افــزود: از 
انجمن ها، خانه هــا و نظام های تخصصی در 
بخش کشــاورزی انتظار داریم تــا به معنای 
واقعی صدای کشــاورز باشند و در موضوعات 

مرتبط با این حوزه در سطح ملی، اعالم موضع 
کرده و مطالبه گری کنند.

وی تاکید کرد: از اتاق ایران درخواست داریم 
تا دبیرخانه ای را برای این کمیسیون ها ایجاد 
کند و آن را با کمیســیون کشاورزی مجلس 
مرتبط ســازد و توامان این بستر وجود دارد 
کــه تفاهمی برای همــکاری دو جانبه پیش 
بینی شود تا من و همکارانم حرف های بخش 
خصوصی را بشنویم و بدانیم تبعات احتمالی 
تصمیماتی که در مجلس اخذ می کنیم، برای 

این حوزه چه خواهد بود؟
دکتر کیخا خاطر نشــان کرد: برای قریب به 
۴۰ سال نرخ ارز به صورت تصنعی پایین نگه 
داشته شد و این امر عاملی بود که فعالیت های 
کشــاورزی را از جنبه انتفاع و وجه اقتصادی 

بودن خارج کرد امروز اتــاق بازرگانی باید با 
تعریف بازارهای جدید و هدایت کشــاورزان و 
تولیدکنندگان، این مســیر را به شکل بهتری 

راهبری کند.
گفتنی اســت در ابتدای این جلسه مهندس 
اکبر فتحی رئیس ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان آذربایجان شــرقی، مهندس یوسف 
غفــارزاده  مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
آذربایجان شرقی ، دکتر حمید قاسمی مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان، مهندس جواد 
محمودی مدیر شــعب بانک کشاورزی استان 
، عطاء اهلل هاشــمی رئیس بنیاد گندمکاران ، 
مهندس مصطفی قنبری دبیر خانه کشــاورز 
اســتان ، مهندس اســفندیار ابوالحسن زاده 
مدیرعامل شــرکت غله و خدمــات بازرگانی 
منطقــه ۸ ، مهندس علی رخ افــروز معاون 
بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان ، مهندس 
کامران یوســفی راد مدیر آب و خاک و امور 
فنی مهندســی سازمان و بشیر جعفری مدیر 
صندوق حمایت از توســعه سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی استان نکته نظرات و دیدگاه 
هــای خــود را در رابطه با مســائل مختلف 
کشاورزی ، آب و محیط زیست بیان داشتند.

دستگیری سارقان با ۲۹ فقره سرقت در “تبریز

یک شــهروند ایرانــی مقیم خارج با 
اهدای ســلول های بنیادی اش، جان 
داد،  نجــات  را  نیازمنــدی  بیمــار 
سلول های بنیادی اهدایی طی اولین 
پیوند مغز اســتخوان آلوژنیــک unrelated  در 
تبریــز با موفقیت به گیرنده ۲۸ ســاله پیوند زده 

شد. 
  اولیــن پیوند مغز اســتخوان آلوژنیــک آنریلیتد 
)unrelated( توســط فــوق تخصــص خون و 
انکولوژی مرکز آموزشــی و درمانی امام رضا )ع( 

تبریز با موفقیت انجام شد. 
  به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، دکتر 
بابک نجاتی، فوق تخصص خون و انکولوژی در این 
خصوص گفت: پیوند آلوژنیک آنریلیتد به مواردی 
اشاره دارد که فرد نیازمند به پیوند و دهنده رابطه 

فامیلی و یــا قرابت ژنتیکی کامل نداشــته و مغز 
استخوان با اهداء و فرآوری سلول های بنیادین به 

بیمار گیرنده پیوند زده می شود. 
  وی گفــت: در این عمل، بیمار گیرنده، آقای ۲۸ 
ســاله مبتال به لنفوم هوچکین ) نوعی ســرطان 

خون ( مقاوم به داروهای شــیمی درمانی و سایر 
درمان ها بود و و به علت نداشتن دهنده با همکاری 
مرکز ســلول های بنیادیــن ایران و بیمارســتان 
شریعتی تهران یکی از هموطنان ارامنه کشورمان 
که در کشــور اوکراین ساکن هست، داوطلب اهدا 

سلول های بنیادین خود به بیمار شد. 
  وی ادامه داد: ســلول های بنیادین اهداء شده با 
هماهنگی های الزم و تحت شرایط خاص به دور از 
تابش اشعه ایکس ) دستگاه ایکی ری فرودگاهی( 
بــه تبریز منتقل و پس از فــرآوری به بیمار پیوند 

زده شد. 
  نجاتــی با بیان اینکه وضعیــت این بیمار پس از 
پیوند، مساعد گزارش شده است، اظهار کرد: بیمار 
پس از پیوند تحت درمان های خاص قرار گرفته و 

حال عمومی او مساعد و رو به بهبود است. 

کاهش سطح زیر کشت گندم در صورت عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت
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