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حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای:

آذربایجان، دژ استوار ایران در برابر بیگانگان/
 29 بهمن، تنها گوشه ای از افتخارات مردم تبریز است

حضرت آیــت اهلل خامنه ای به مناســبت ســالروز قیام 
۲۹ بهمن مردم تبریز در ســال۱۳۵۶، از طریق ارتباط 
تصویــری با مردم آذربایجان شــرقی دیــدار کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، حضور پُرشور مردم را در 
انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و در درجه بعد 
انتخاب صحیح و اصلح را باعث تضمین آینده کشور 
خواندند و درباره برجام نیز گفتند: جمهوری اسالمی 
ایــن بار وعده وحرف نمی پذیرد و مالک، فقط عمِل 

طرف مقابل است.
ایشان در تبیین افتخارات مردم آذربایجان »نخبه پروری 
در علم و هنر و سیاســت« و »روحیه جریان سازی در 
تحــوالت تاریخی و سیاســی کشــور« را دو ویژگی 
افتخارآمیز مردم این خطه برشمردند و تأکید کردند: 
آذربایجان همیشــه دژ استوار ایران در مقابل حمالت 
بیگانگان بوده اســت و اگر ایســتادگی و جانفشــانی 
مردم این دیار نبود، تعرض دشمنان به مناطق دیگر هم 

کشیده می شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »دلبســتگی عمیق به اسالم« 
و »غیرت و حمیّت شدید در قبال ایران« را دو ویژگی 
مهم هویتی مردم آذربایجان دانستند و افزودند: مردم 
این منطقه در تاریخ معاصر در همه مســائل کشور از 

چهره هــای نقش آفرین برخــوردار بوده انــد که این 
شــخصیت ها همچون »میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی 
در تحریم تنباکو«، »ستارخان و باقرخان در مشروطه«، 
»شــیخ محمــد خیابانی«، »شــهیدان آیــت اهلل قاضی 
طباطبایی و آیت اهلل مدنی در دوران انقالب« و »شهید 

باکری در دفاع مقدس« تأثیرگذار بوده اند.
رهبــر انقالب در جمع بندی این بخش از سخنانشــان 
گفتند: بدون روایت درســت از تاریخ آذربایجان، هر 

روایتی از تاریخ ایران ناقص و نادرست است.
ایشــان در تشــریح ابعاد قیام تاریخی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ 
مــردم تبریز به پیام امام)ره( بعد از آن حادثه پرداختند 
و افزودند: امام بزرگوار ســه خصوصیت »شــجاعت، 
غیــرت و تدیّــن« را ویژگی هــای ممتاز مــردم تبریز 
خواندند که هر سه این خصوصیات، شاخص های مهم 

ارزیابی و ارزش گذاری یک مجموعه انسانی است.
رهبــر انقالب افزودند: نکته مهم این اســت که مردم 
تبریز وحشــی گری رژیم پهلوی در سرکوب قیام ۱۹ 
دی قم را دیده بودند اما با همان خصوصیاتی که امام 
گفتند در چهلم شــهیدان قم وارد صحنه شــدند و با 
ابتکار سلســله تعیین کننده چهلم ها، نگذاشتند قیام قم 

به فراموشی سپرده شود.
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متکی بر شــجاعت، غیرت و تدیُن مردم تبریز به مقابله جانانه آنان 
در مقابل دست های تجزیه طلب اوایل انقالب، حماسه آفرینی لشکر 
خط شکن عاشــورا و فرمانده دالور آن شهید باکری، مقابله با فتنه 
خلق مسلمان در ســال های اول انقالب و نیز حضور آگاهانه مردم 
تبریز در خنثی کردن فتنه سال ۸۸ اشاره کردند و گفتند: در دی ۸۸، 
مردم تبریز حتی از تهران و دیگر شــهرهای کشور زودتر به میدان 
آمدند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در جستجوی پاسخ این سوال مهم 
که »درس قیام ۲۹ بهمن ۵۶ مردم تبریز برای اوضاع امروز کشــور 
چیســت« به ریشه یابی دشمنی عمیق ابرقدرت ها با انقالب اسالمی 

پرداختند.
ایشــان گفتند: هنگام پیروزی انقالب، مســتکبران، جهان را به دو 
قسمت سلطه گر و سلطه پذیر تقسیم کرده بودند اما انقالب اسالمی 
این جریان را که رگ حیات نظام استکبار بود، به صراحت رد کرد 
و سلطه گران غرب و شرق به همین علت و با وجود اختالفاتشان، 

جبهه گسترده ای در مقابل انقالب ملت ایران تشکیل دادند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه هرگز نباید علت اصلی 
دشــمنی استکبار با انقالب و جمهوری اســالمی را فراموش کرد، 
افزودند: البته آنها توطئه ها و ضدیت هایشان را به بهانه های مختلف 
از جمله حقوق بشر، مقررات اسالمی، هسته ای، موشکی، منطقه ای 
و مسائل دیگر اِعمال می کنند اما باید متوجه بود که این مسائل فقط 

بهانه است.
رهبر انقالب با اشاره به ادامه خصومت مستکبران افزودند: ملت ایران 
برای پیروزی در مقابل این هجمه ها به دو چیز نیاز دارد: »استحکام 

عناصر هویتی« و »افزایش قدرت درونی«.
ایشــان برخــورداری از زیربنا و نظام فکری و عقیدتی منســجم را 
مهمترین عنصر استحکام هویت ملی برشمردند و افزودند: زیربنای 
مســتحکم فکری انقالب از اسالم گرفته شــده و در بیانات بسیار 
ارزشــمند امام)ره( و درســهای متفکرانی چون شهیدان مطهری و 
بهشتی تشریح شده البته عناصر متفکر باید این نظام فکری را با پاسخ 
های جدید به مســائل جدید، نو به نو جلوه و رونق دهند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، سازندگی کشور را از دیگر دستاوردهای انقالب 
برشمردند و با ابراز تعجب از نادیده گرفتن این خدمات گسترده از 
سوی برخی افراد خاطر نشان کردند: زیرساخت های اساسی کشور 
در بخش های ســد ســازی، آب رسانی، برق رســانی، گاز رسانی، 
راه ســازی، توسعه صنعت، کشــاورزی و گســترش اعجاب آور 

دانشگاهها، کاِر کارستان انقالب اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی تقویت بنیه نظامی و دفاعی و تبدیل شدن ایران 

بــه یک قدرت بزرگ منطقه ای را از دیگر دســتاوردهای انقالب 
خواندند و گفتند: علت اصلی توطئه های گوناگون آمریکا و رژیم 
صهیونیستی و برخی دولت های اروپایی همین حرکت روبه جلوی 
انقالب اســت که ان شاء اهلل قدرت ملت و مسئوالن، این توطئه ها را 

خنثی خواهد کرد.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: ما در کنار دســتاوردها، 
هیچــگاه عقب ماندگی ها در برخی بخش هــا را پنهان نکردیم و 
معتقدیم این عقب ماندگی ها در شأن انقالب اسالمی و قابل قبول 
نیســت و باید جبران شــود. ما بعنوان مســئوالن در بروز این عقب 
ماندگی ها مقصریم و البته ممکن اســت مردم هم در بخش هایی 
دخالت داشته باشند. ایشان افزودند: علت اصلی این عقب ماندگی 
ها، انقالبی عمل نکردن اســت. هرجا انقالبی عمل کردیم، عقب 
ماندگی نداشتیم اما هرجا از انقالب کوتاه آمدیم و حرکتی ناشی 

از کسالت و بی توجهی، انجام دادیم، عقب ماندگی بوجود آمد.
رهبر انقالب اســالمی گفتند: در زمینه عقب ماندگی ها، در درجه 
اول وضعیت معیشت طبقات ضعیف است و سپس موضوع شکاف 
طبقاتی اســت که باید ایــن عقب ماندگی ها برطــرف و عدالت 

اقتصادی مستقر شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: البته وضع کشور با همین 
عقب ماندگی ها بسیار جلوتر از وضعیت کشور در قبل از انقالب 

است.
ایشان با اشــاره به تمرکز دشمن بر روی ناکامی ها و نادیده گرفتن 
دســتاوردها و عملیات روانی و دروغ گویی بــرای ناامید و بدبین 
کردن مردم و جوانان، افزودند: متاسفانه برخی عناصر در داخل از 
روی غفلت و برخی هم مغرضانه همان حرف های دشمن را تکرار 

می کنند.
رهبر انقالب اسالمی به حساسیت بیشتر مردم نسبت به اول انقالب، 
در قبال نابســامانی ها بویژه مسائلی مثل فساد و فاصله طبقاتی اشاره 
کردند و گفتند: این حساســیت بسیار خوب اســت و نشان دهنده 
گرایش مردم به آرمان های انقالب اســت و به همین علت هر جا 
مبارزه با فســاد و حرکت به سمت کمک به قشر ضعیف و ایجاد 

عدالت باشد، دلگرم می شوند و حمایت می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: ما وظیفه داریم با استفاده از 
انبوه دستاوردهای انقالب، ناکامی ها را برطرف کنیم که از جمله این 
دستاوردها، جوانان عالقه مند، مبتکر و آماده به کار هستند که باید از 
این ظرفیت در کنار شــور انقالبی مردم بهره گرفت تا نابسامانی ها 

برطرف شود.



تبرزی کهن

زمستان 99

4

روحانی در آیین بهره برداری از طرحهای وزارت صمت:

باید پشتیبان بخش خصوصی کشور باشیم/
 دولت آمریکا در برابر قطعنامه 2231 تسلیم شود

رییس جمهوری با تاکید بر لزوم واگذاری امور تولیدی 
به مردم گفت: باید پشتیبان بخش خصوصی باشیم و به 

برنامه ریزی برای امور اجرایی کشور بپردازیم.
حجت االسالم حسن روحانی روز پنجشنبه در آیین بهره 
برداری ویدئوکنفرانسی از چهار طرح صنعتی و معدنی 
با تاکید بر واگذاری امور تولیدی به مردم گفت: هر روز 
اصــرار دارم بخش های متعلق به دولت به مردم واگذار 

شود چون مردم بهتر می توانند تولید را اداره کنند.
وی گفت: ما باید پشتیبان بخش خصوصی کشور باشیم 

و به برنامه ریزی برای امور اجرایی کشور بپردازیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه امروز پنجاه و یکمین جلسه 
افتتاح ما در ســال ۹۹ اســت،افزود:  از آغاز ســال که با 
شــرایط بسیار سخت کرونا همراه با جنگ بسیار سخت 
اقتصادی مواجه بودیم، نمی دانستیم که آیا می توانیم این 
افتتاح ها را داشته باشیم یا نه اما خوشبختانه توانستیم این 
افتتاح ها را داشــته باشیم و در مناسبت های دیگر هم به 

این افتتاح ها افزوده شد.
وی ادامه داد: امروز با ســرمایه گذاری بیش از ۸ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان طرح ها و پروژه ها افتتاح می شــود و 

طبق آمار و ارقامی که در همین ســال داشتیم، تحوالتی 
در بخش صنایع مشــاهده می کنیم و فقط امروز ۷ و نیم 
میلیون تن تولید گندله آهن را افتتاح کرده ایم و این نشانه 
زنده و فعال بودن کشور و جهش تولید در کشور است.

رییس دولت تدبیر و امید گفت:  امســال شاهد حرکت 
در تولیــد و حتی رونق و جهش تولید بوده ایم و زنجیره 
فــوالد در بخش های مختلــف را کامل می کنیم.ضمن 

اینکه تقریباً بین محصوالت تعادل وجود دارد.
وی خاطرنشــان کرد: در طول این دولت توانســتیم در 
بخشــی از این زنجیره ها بیش از ۷۰% و بخشی هم بیش 
از ۸۰ درصد رشــد و توســعه داشته باشــیم؛ آن هم در 
شــرایط تحریم، جنگ اقتصادی و کرونا که این یکی 
از معجزات قدرت ملت بزرگ ایران اســت که در هیچ 

شرایطی تسلیم نمی شوند.
رییس جمهوری اضافه کرد: مردم شــرایط سیاســی و 
اقتصادی را به طور کامل احساس می کنند البته مردم در 

سختی، رنج و مشکالت هستند.
رییــس دولت دوازدهم گفت:  وقتــی کار را در دولت 
دوازدهم شروع کردیم، تداوم کار دولت یازدهم را در 
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ذهن داشــتیم و نمی دانســتیم دیوانه ای در آمریکا سر کار 
می آید و جنگ بی نظیری را در تاریخ علیه ملت ایران آغاز 

می کند.
وی افــزود: او فکر مــی کرد اگر 
این فشــار را به ملت ایــران وارد 
کنــد مردم زانو می زنند و تســلیم 
می شــوند. امروز ملــت آمریکا و 
دولــت فعلی این کشــور فهمیده 
اســت که رئیــس جمهور ســابق 
اشــتباه کــرده و امیدواریــم این 
اشــتباهات ســریعتر جبران شــود 
و دولــت جدید آمریــکا در برابر 
قانون، مقــررات و قطعنامه ۲۲۳۱ 

تسلیم شود.
رییس جمهوری ادامه داد: تسلیم 

در برابر قانون عیب نیســت و خجالت نکشیم. تسلیم 
در برابــر زور عیب اســت؛ اینکه تبلیغات می شــود ایران 
اخیراً اقداماتی انجام داده تا آمریکا را تحت فشار قرار دهد 

نادرست است.
روحانــی گفت: ما که نمی خواهیم بــه آمریکا بگوییم در 
برابر فشار ما غیرقانونی عمل کند آنچه ما می خواهیم قانون 

است.
وی اضافــه کرد: اجــرای مقــررات، قوانیــن، تعهدات و 
پیمان های بین المللی جزو وظایف انســانی و سیاســی همه 
دولت ها است بنابراین امیدواریم به قانون برگردند و بتوانیم 
در شــرایط بهتر در جهان مــراودات و تعامــالت خود را  

خصوصاً در بخش تجاری انجام دهیم.
روحانی با اشــاره به ۴ طرحی که امروز افتتاح شــده است، 
گفــت: مردم ما در زمینه صنایع معدنی کاماًل فعال هســتند 
و ۲ طرح ما مربوط به بخش فوالد و گندله ســازی و یک 

بخش هم مربوط به پایانه های صادراتی می شد. پایانه هایی 
که بتواند پتروشــیمی، فوالد و آلومینیوم را به خوبی صادر 
کنــد که در یک منطقه بســیار خوب در جنوب 
در مرز سه استان هرمزگان، بوشهر و فارس طرح 

بزرگی افتتاح شد که امیدواریم دنبال شود.
وی ادامــه داد: ایــن طرح می توانــد یک مرکز 
بزرگ صادراتی بسیار مهم در منطقه بسیار اساسی 

و استراتژیک پارسیان برای کشور ما باشد.
رییس دولــت دوازدهم درباره بهــره برداری از 
پایانه بســیار خوب برای محصوالت کشاورزی 
و مرکبات در جویبار مازنــدران و مهم خواندن 
این پایانه ها گفت: محصول کشاورز ما به سرعت 
خریداری می شود. از بین نمی رود و در سردخانه 
های الزم انبار و بســته بندی می شود و می تواند 
ذخیــره خوبی برای مصرف داخل کشــور و هم 

برای صادرات باشد.

ورود به اتحادیه اوراسیا را دائمی می کنیم
روحانی یکی از توفیقات در دولت تدبیر و امید را  ورود به 
اتحادیه اروپا آسیا  توصیف کرد و گفت:   اتحادیه اوراسیا 
در صــادرات به ما خیلی کمک کرده و البته به طور موقت 
وارد این اتحادیه شــدیم و آن را ادامــه می دهیم و دائمی 

می کنیم .
وی با مهم خوانــدن ورود در این گونه اتحادیه ها، افزود:  
همان که اقتصاد مقاومتی می گوید درون زا باشد و برونگرا؛  
یکی از راه هایدرون زا بودن این است که وارد این اتحادیه 
شویم و بتوانیم در جمع کشورهای منطقه و خارج از منطقه 
حضور فعال داشته باشیم. با تعرفه و با شرایط مناسب بتوانیم 
صادرات و واردات داشته باشیم. مناطق آزاد تجاری داشته 

باشیم و همه اینها به ما کمک می کند.

در طول این دولت 
توانستیم در بخشی از 
این زنجیره ها بیش 
از ۷۰% و بخشی هم 
بیش از ۸۰ درصد 

رشد و توسعه داشته 
باشیم؛ آن هم در 

شرایط تحریم، جنگ 
اقتصادی و کرونا
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استاندار آذربایجان شرقی:

ایران مدرن مدیون آذربایجان است

 اســتاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش آذربایجان 
در رویدادهــای مهــم تاریخ کشــورمان، گفت: ایران 

مدرن مدیون آذربایجان است.
محمدرضــا  آریا؛دکتــر  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
پورمحمدی  با تبریک فرارسیدن چهل و دومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، اظهار داشت: دهه فجر فرصت 
مناسبی است تا دســتاوردهای انقالب اسالمی بازگو و 

یادآوری شود.
وی ادامه داد: با بیان اقدامات و دســتاوردهای انقالب، 
می توانیم بخشــی از دسیســه های دشــمنان نظام را که 
به دنبال ســیاه نمایی هســتند و نقاط منفــی را پررنگ 
می کنند، نقش بر آب کنیم و بگوییم که نظام با وجود 
تمام مشکالت و موانعی که استکبار جهانی تالش کرده 
به وجود آورد، با قدرت و غرور و با موفقیت های بسیار 

خوبی به جلو رفته است.
پورمحمدی با اشــاره به اینکه ترســیم شور و هیجان و 
اراده ای که در روزهای پیروزی انقالب وجود داشــته، 
ســخت اســت، گفت: این انقالب از همان آغاز قیام، 
مردمــی و حرکت جمعــی بود و مربوط به یک قشــر 

خاص همچون دانشــگاه، روحانیت و اصناف و کسبه 
نبود، بلکه همه باهم با عشق و عالقه به امام و خط امام و 
ایمان قوی که به راه امام داشتند، باعث پیروزی انقالب 
شــدند.وی با اشاره به اینکه قیام ۲۹ بهمن تبریز در سال 
۱۳۵۶ نقطه عطف پیروزی انقالب اسالمی است، اضافه 
کرد: تبریز، اسطوره تاریخ است و در انقالب نیز پیشتار 
بوده، به طوری که مقام معظم رهبری گفتند آذربایجان 

سر ایران است.
اســتاندار آذرابجان شرقی اظهار داشــت: ایران مدرن 
مدیون آذربایجان است، انقالب مشروطه از تبریز آغاز 
شده و تبریز همیشه خاستگاه تحوالت فکری و فرهنگی 

و اتفاقات مهم در کشور بوده است.
وی افزود: تبریز و آذربایجان همیشه پیرو امام خمینی و 
مقــام معظم رهبری بوده اند و هر زمان که جان ایران به 

سردی گراییده، آذربایجان سپر بال شده است.
پورمحمدی با اشاره به دســتاوردهای انقالب اسالمی 
در۴۲ ســال گذشــته، گفت: وقتــی کــه از ماهیت و 
آرمان های انقالب صحبت می شود همه اذعان می کنند 
که برخالف ســایر انقالب هــای دنیا، انقــالب ایران، 
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انقالبی ارزشی و فرهنگی است. استاندار آذربایجان شرقی اظهار 
داشت: قبل از انقالب فقط ۵۰ درصد مردم باسواد بودند که امروز 
این رقم به ۹۸ درصد رسیده؛ پیش از انقالب فقط ۱۰ درصد مردم 
از خدمات بهداشت و درمان برخوردار بودند در حالی که اکنون 
۹۵ درصد مردم از خدمات بهداشت و درمان بهره مند هستند.وی 
با بیان اینکه انســان محور توسعه اســت، ادامه داد: افزایش سطح 
آموزش و بهداشــت در کشور منجر به این شده است که امید به 

زندگی از ۵۴ سال به ۷۵ سال افزایش یابد.
پورمحمدی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت ها، 
افزود: پیش از انقالب ۱۰ درصد مردم به آب شــرب دسترســی 
داشــتند که اکنون ۱۰۰ درصد دسترسی به آب شرب در کشور 
ایجاد شــده، ضمن اینکه دسترسی به برق نیز از ۱۰ درصد به ۹۵ 
درصد افزایش یافته و ۵۰ درصد مســاکن روستایی مقاوم سازی 

شده است.
وی بــا اشــاره به اینکه ۳ هزار و ۶۹۵ طــرح و پروژه در دهه فجر 
امسال در استان به بهره برداری می رسد، افزود: از این تعداد ۲ هزار 
و ۶۰۰ طرح در مناطق روســتایی، یک هزار و ۹۰ طرح در مناطق 
شــهری و ۵۶ طرح پروژه ملی است.استاندار آذربایجان شرقی با 
بیان اینکه راه آهن و محورهــای مواصالتی مانند رگ های بدن 
هستند که خون رســانی می کنند و اگر شبکه های ارتباطی قوی 
وجود داشــته باشد، پشتیبانی و توسعه در بطن آن اتفاق می افتد، 
ادامه داد: راه آهن میانه- بســتان آباد- تبریز ۱۸ سال بود که وعده 
داده شده بود، در دولت تدبیر و امید به بهره برداری رسید و تالش 

می کنیم تا تیر ماه سال آینده به ایستگاه خاوران برسد.
وی اظهار داشــت: در بحث بزرگراه ها می توان به افتتاح آزادراه 
تبریز- سهند اشاره کرد، ضمن اینکه از بزرگراه تبریز-اهر هم تنها 
۳ کیلومتــر و از بزرگراه خواجــه- ورزقان دو قطعه باقی مانده و 

قطعه اول تبریز- بازرگان نیز در دست اقدام است.
پورمحمدی با بیان اینکه توسعه، نیازمند منبع تامین کننده انرژی 
است، گفت: در چند سال گذشته چندین سد در استان افتتاح شده 
که می توان به سد خداآفرین، حاجیلرچای، کلقان و قیزقلعه سی 
اشاره کرد. وی ادامه داد: سدهای گردیان، شهید مدنی و شهریار 
هم به اتمام رسیده و با دستور رئیس جمهور برای رفع مشکالت 

این سدها ۳۵۰ میلیارد تومان تامین اعتبار شده است.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: در حوزه برق نیز نیروگاه بادی 
آق کندی در میانه و سیکل ترکیبی هریس افتتاح شده و عملیات 
احداث نیروگاه ســهند نیز آغاز شده و بازتوانی نیروگاه تبریز در 

دست اقدام است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش صنعتی، گفت: خط 
اتیلن پتروشیمی تبریز اتفاق بسیار بزرگی بود که در توسعه صنعت 
استان و ایجاد فرصت های شغلی نقش بسیاری دارد.پورمحمدی 
ادامه داد: در بخش کشاورزی در دو سال گذشته وسعت کشت 
گلخانه ای سه برابر شده و محصوالت کشاورزی و باغی به نسبت 
قابل توجه در حال افزایش اســت و صادرات غیرنفتی استان در 
این مدت با وجود مشکالت و تحریم ها به طور مداوم با ۴۰ تا ۵۰ 

درصد افزایش به ۳.۲ میلیارد رسیده است.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی یکی از استان های برتر در زمینه 
معدن است و معادن غنی مس، طال و کانی های فلزی در این استان 
وجود دارد، گفت: بر اساس میزان معادن مکشوفه و خلوص، مس 
ورزقان رتبه اول کشور را دارد و عالوه بر آن معادن مس بسیاری 

در نقاط مختلف استان وجود دارد.
اســتاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه توجه به بخش معدن در 
آینده اســتان نقش بسیار مهمی دارد، افزود: از این رو تولید مس 
کاتــد و ذوب و پاالیش ورزقان مصوب شــده و پیمانکار آن به 
زودی معرفی خواهد شــد .وی اضافه کرد: نفلین سینیت سراب 
حــدود ۵ میلیــارد تن ذخیــره دارد که عملیــات اجرایی آن در 
ســفر قبلی رئیس جمهور آغاز و قرار گاه خاتم به عنوان مجری 
پروژه انتخاب شــده که اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آن خواهد 
توانست شمال شرق استان را از نظر تولید فرصت های شغلی غنی 
و مهاجرت را معکوس کند.وی ادامه داد: آذربایجان شــرقی در 
قدیم چهارراه ارتباطی غرب و شــرق بوده و اکنون به دنبال این 
هستیم که این موقعیت ژئوپولیتیک را احیا کنیم و در اولین قدم، 
راه آهن جلفا را از طریق نخجوان به شبکه سراسری بازار آسیای 
میانه و مرکزی وصل کنیم.وی با اشاره به مزیت های گردشگری 
استان اظهار داشت: در آذربایجان شرقی بیش از یک هزار و ۵۰۰ 
اثر ثبت شده ملی و بین المللی داریم و بیش از ۸۰ پروژه میراثی و 
گردشگری در استان در حال انجام است تا بتوانیم در طول زمان 

از این مزیت به درآمد و توسعه و رفاه دست یابیم.
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  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان 
شرقی گفت:وقتی محصوالت بدون فرآوری، خام 
و به صورت اولیه صادر شود، ارزش افزوده نداشته 

و ارزآوری چندانی نخواهد داشت.
مهنــدس اکبــر فتحی  از کســب رتبه اول اســتان 
آذربایجان شــرقی در صنایع تبدیلی و بســته بندی 
محصوالتی همچون عســل در کشــور خبر داد و 
افزود: تعداد ۷۸۰ واحــد صنایع تبدیلی و تکمیلی 
کشــاورزی در حال حاضر در سطح استان فعالیت 
مــی کنند کــه حــدود ۴ میلیــون ۸۰۰ هــزار تن 
محصول مشمول فرآوری، بسته بندی و نگهداری 
در این صنعت می باشد و از منظر تعداد واحدهای 
فرآوری، استان آذربایجان شرقی رتبه سوم کشور 

را به خود اختصاص داده است.
وی با بیــان اینکه آذربایجان شــرقی در فرآوری 
محصوالتی همچون تخم مرغ جزو رتبه های برتر 
کشور می باشد ادامه داد: از ۸ واحد فرآوری تخم 
مرغ در کشور، ۳ واحد در استان آذربایجان شرقی 
قرار داشــته که زمینه فرآوری تخم مــرغ با تولید 

محصوالت مایع پاستوریزه و هموژنیزه و همچنین 
پودر تخم مرغ که شامل ســفیده، زرده و مخلوط 
کامــل تخم مرغ می باشــد با اســتفاده از ماشــین 
آالت و دســتگاه های پیشــرفته و تمام اتوماتیک 
فرآوری می شــود به این صورت که تخم مرغ ها 
طی فرآیندی کامال بهداشــتی شکســته، تفکیک، 
هموژنیزه، پاســتوریزه، خنک و ســپس بسته بندی 
و سردخانه گذاری می شــوند، آنگاه طی زنجیره 
ســرد به دســت مصرف کننده می رسند می توان 
ایــن محصوالت را به راحتــی جایگزین تخم مرغ 
معمولی نمــود که  این غنیمتی اســت که با توجه 
به تولید ۱۰ درصد تخم مرغ کشــور توسط استان 

آذربایجان شرقی به دست آمده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ارتباط با 
فرآوری و بســته بندی محصوالت زراعی گفت: 
۲۷ کارخانه تولید آرد در کل اســتان قرار داشــته 
که با ظرفیت یک میلیــون و ۷۰۰ هزار تن فعالیت 
می کنند و ســیلوهای فعال اســتان در حال حاضر 
حــدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن غالت در خود 

 رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

اختصاص2۰ درصد صادرات غیرنفتی استان به محصوالت کشاورزی
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نگهداری می کنند و خوشــبختانه در فرآوری و نگهداری 
بیش از مقدار مورد نیاز استان می باشد.

وی افزود: حبوبات اســتان مثل عدس و نخود در کارخانه 
جات نخوچی ممقان فرآوری و بســته بندی شده و ظرفیت 
ایــن کارخانه ها به قدری اســت که تولیدات مرتبط ســایر 
اســتان ها نیــز در این واحدها فرآوری شــده و به خارج از 
کشــور صادر می شــود. مهندس فتحی به ظرفیت فرآوری 

و بسته بندی محصول کشــمش در استان اشاره کرد 
و گفت: حدود ۵۰۰ هــزار تن انگور 
تولیــدی در واحد های صنایع تبدیلی 
و تکمیلــی اســتان فرآوری شــده و 
حدود ۱۱۰ هزار تن محصول کشمش 
استحصال شده و پس از بسته بندی به 
کشورهای دیگر صادر می شود و باید 
بگوییــم ظرفیت واحدهــای فرآوری 
انگور در ســطح اســتان باال بوده و از 
اســتان هــای دیگر، محصــول جهت 

فرآوری پذیرفته می شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با 
اشاره به اینکه وضعیت سردخانه های 
اســتان به گونه ای اســت که توانایی 
نگهداری ۴۰۰ هــزار تن محصوالت 
کشاورزی را داشــته و انشاهلل در سال 
آینده بــا تکمیل واحدهــای در حال 
احــداث ، ظرفیــت به ۷۰۰ هــزار تن 

خواهد رسید.
وی در ارتباط با ظرفیت فــرآوری محصول گوجه فرنگی 
گفت: واحدهای تبدیلی و تکمیلی استان آذربایجان شرقی 
ظرفیت تبدیل ۳۰۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی به رب 

و دیگر مشتقات گوجه فرنگی را دارا می باشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به ظرفیت واحدهای 

صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه تولیدات دام و طیور استان 
پرداخت و گفت: تعداد ۵ واحد کشتارگاه دام سنگین و ۱۳ 
واحد کشتارگاه طیور و ماکیان در سطح استان فعالیت داشته 

و استان های دیگر نیز از این ظرفیت استفاده می کنند.
وی افزود: خوشبختانه ظرفیت واحدهای تبدیلی و تکمیلی 
اســتان برای تولید محصوالت لبنی مناسب بوده و نیازی به 

ارسال به سایر استان ها دیده نمی شود.
مهنــدس فتحی به ایجــاد ظرفیتهای جدید 
برای تولید و فــرآوری محصوالت جدید 
تاکید کرد و گفت: برای تولید نشاســته از 
ذرت و تولیــد پکتین از طبق آفتابگردان و 
ضایعات محصوالت اســتفاده می شــود و 
همچنین نگهداری محصوالتی مثل هلو و 
زردآلو که اســتان آذربایجان شرقی سهم 
زیــادی در تولیــد این محصــوالت دارد، 
واحد فــرآوری و ســردخانه ســرد برای 
نگهداری مورد نیاز اســت و ایجاد ظرفیت 
های جدیــد این امــکان را فراهم خواهد 

کرد.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان به 
عدم صادرات محصوالت کشــاورزی به 
صورت خــام تاکید کــرد و گفت: وقتی 
محصــوالت بدون فــرآوری و به صورت 
خــام و اولیه صــادر شــود، ارزش افزوده 
نداشته و ارزآوری چندانی نخواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر و در ســالجاری 
حدود ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی، مربوط به محصوالت 
کشاورزی استان بوده و ۶۰ درصد از این ۲۰ درصد، مربوط 
به محصوالت فرآوری شده در واحدهای تبدیلی و تکمیلی 
اســتان بوده و با برنامه ریزی های دقیــق می توان وضعیت  

این جایگاه را بهبود بخشید.

رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان در 

ارتباط با فرآوری و بسته 
بندی محصوالت زراعی 
گفت: ۲۷ کارخانه تولید 
آرد در کل استان قرار 
داشته که با ظرفیت 

یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
تن فعالیت می کنند و 

سیلوهای فعال استان در 
حال حاضر حدود یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار تن 
غالت در خود نگهداری 

می کنند و خوشبختانه در 
فرآوری و نگهداری بیش 
از مقدار مورد نیاز استان 

می باشد.
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 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خبر داد:

شناسایی 19۵۵ فرصت سرمایه گذاری در استان

معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتانداری آذربایجان شــرقی از 
شناسایی یک هزار و ۹۵۵ فرصت 
سرمایه گذاری در استان خبر داد و 
خواستار تالش بیشتر دستگاه های 

اجرایی برای معرفی آن ها شد.
علــی جهانگیــری بــا اشــاره به 
اهمیت تالش برای جذب سرمایه 
گــذاری داخلی و خارجی گفت: 
ایــن موضوع از جملــه موثرترین 
راهکارهای ایجاد اشتغال و توسعه 
اقتصــادی در جامعــه محســوب 
می شود.وی خواستار تشکیل اتاق 
فکر ســرمایه گــذاری در اســتان 
شــد و ادامه داد: نخبگان اقتصادی 
پیشــنهادهای خود را برای تدوین 

سیاست های مناسب جذب سرمایه 
گذاری به این کارگروه ارائه کنند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه های 
هــای  فرصــت  بایــد  اجرایــی 
ســرمایه گذاری حوزه خــود را به 
صورت مســتمر، معرفــی و رصد 
کننــد، اظهــار داشــت: تاکنون با 
همــکاری تمامــی ســازمان ها و 
دســتگاه های اجرایی در اســتان، 
بیش از یک هــزار و ۹۵۵ فرصت 
سرمایه گذاری در استان شناسایی 
شــده است. معاون هماهنگی امور 
اقتصــادی اســتانداری آذربایجان 
شــرقی در ادامه با تاکید بر استفاده 
بیشتر از فناوری های روز در حوزه 
سرمایه گذاری استان، اظهار داشت: 

متاسفانه در این زمینه آن چنان که 
باید و شــاید فعالیت چشمگیری 

صورت نگرفته است.
جهانگیــری تاکید کــرد: باید به 
ســمت و ســویی حرکــت کنیم 
کــه بتوانیم وضعیــت فرصت ها و 
پروژه های سرمایه گذاری استان را 
در هر ســاعتی از شبانه روز، رصد 

کنیم.

رئیس کل دادگســتری آذربایجان 
شرقی گفت: نقد علمی آراء دادگاه 
ها توسط نخبگان و اساتید دانشگاهی 
حوزه حقوق می تواند نقش بسزایی 
در رشد و ارتقاء دستگاه قضایی ایفا 

کند.
موســی خلیل الهی اظهار داشــت: 
بر اســاس برنامه هــای تحولی قوه 
قضائیه استفاده از ظرفیت نخبگان و 
دانشگاهیان جامعه در ارتقای جایگاه 
دستگاه قضایی یکی از اولویت های 

دادگستری استان به شمار می رود.
وی افزود: به منظور پیشبرد سیاست 
های کالن قــوه قضائیــه در فراهم 

کــردن بســترهای تضــارب و نقد 
آراء قضایــی برای احقــاق حقوق 
عامه و اجرای عدالــت آراء صادره 
از دادگاه هــای اســتان بــا حضور 
نخبگان و اســاتید حوزه حقوق، به 
نقد و بررسی گذاشته می شود.رئیس 
کل دادگســتری آذربایجان شرقی 

خاطرنشــان کرد: نقد علمــی آراء 
دادگاه ها توســط نخبگان و اساتید 
دانشگاهی حوزه حقوق می تواند در 
رشــد و ارتقاء دستگاه قضایی نقش 
بســزایی ایفا کنــد.وی تاکید کرد: 
تبیین و نقد آراء دستگاه قضایی در 
حوزه پژوهش در دســتگاه قضایی 
کمک علمی خوبی به قضات بوده 
و در اتقان آراء تاثیرگذار است.طی 
این نشســت آراء قضایی صادره از 
شعبات مختلف مورد نقد و بررسی 
قرار گرفت که نتایــج آن در قالب 
کتاب از طریق دادگســتری اســتان 

منتشر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

نقد علمی آراء قضایی نقش موثری در رشد و ارتقاء دستگاه قضایی دارد
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مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی تشریح کرد:

حذف دفاتر درمانی تأمین اجتماعی از اول اسفند ماه

مدیــر کل تأمیــن اجتماعی اســتان با بیان اینکــه دفاتر 
درمانــی کاغذی تأمیــن اجتماعی از ابتدای اســفند ماه 
حذف خواهد شد، شــرایط بهره مندی از نسخه نویسی 

الکترونیکی را تشریح کرد.
جعفر سمســاری بــا بیان اینکه با عنایت به فراهم شــدن 
امکان ارایه خدمــات ویزیت، تجویز دارو، پاراکلینیک 
شــامل آزمایشــگاه تشــخیص طبــی، تصویربــرداری، 
فیزیوتراپی و ...در بستر الکترونیک برای تمامی پزشکان 
و ارایه کننــدگان خدمات تشــخیصی و درمانی، چاپ 
دفترچه های درمانی جدید از اول اســفند ماه سال ۱۳۹۹ 

متوقف خواهد گردید.
مدیر کل تأمین اجتماعی اســتان با اشاره به اینکه تمامی 
افراد تحت پوشــش ســازمان می توانند بــا ارایه کارت 
ملی، شناســنامه و یا جلد دفترچه درمانی در اختیار خود 
از خدمــات تشــخیصی و درمانی مورد تعهد ســازمان 
برخوردار شوند و در زمان مراجعه به پزشک و موسسات 
تشــخیصی و درمانی الزامی به ارایــه دفترچه درمانی از 
ســوی بیمار نیســت، تأکید کرد، تمامی بیمه شدگان و 
مســتمری بگیران اصلــی و تبعی برای تســهیل دریافت 
خدمات درمانی می توانند با مراجعه به ســایت ســازمان 
به نشانی es.tamin.ir نسبت به ایجاد حساب کاربری 
و تکمیل مشــخصات هویتی و درج شماره تلفن همراه 

)موبایل( خود در درگاه مذکور اقدام نمایند.
جعفر سمســاری یــادآور شــد، تمامی بیمه شــدگان و 
مســتمری بگیران اصلی و تبعی قبل از مراجعه به مراکز 
درمانی می توانند نســبت به اســتعالم استحقاق درمان از 
طریــق ســایت medical.tamin و یا شــماره گیری  

#۱۴۲۰*۴*  و همچنیــن نصــب اپلیکیشــن موبایــل با 
مراجعــه به ســایت pwa.tamin.ir  اقدام نموده و در 
مواردی که بر اســاس نتایج دریافتی از روش های فوق 
یا اعالم مراکز درمانی، فاقد اســتحقاق درمان می باشد، 
در صورت اعتراض می توانند موضوع را از طریق سامانه 

۱۴۲۰ موضوع پیگیری نمایند.
مدیــرکل تأمین اجتماعی اســتان با اعــالم اینکه تمامی 
پزشــکان و مراکز تشــخیصی و درمانی اعــم از طرف 
قــرارداد و غیرطرف قــرارداد، می توانند بــا ثبت نام در 
ep.tamin. سامانه نسخه الکترونیک سازمان به نشانی

ir و دریافــت نــام کاربری، نســبت به نســخه نویســی 
الکترونیک اقدام نمایند، خاطرنشــان کــرد، هماهنگی 
الزم بــا بیمه مرکزی بــرای پذیرش نســخ الکترونیک 
توســط شــرکت های ارایه دهنده بیمه تکمیلی درمان به 
عمل آمده و در صورت تجویز دســتور پزشک بر روی 
سرنسخه نیز، بیمه شده می تواند نسخه کاغذی پزشک را 
کمافی السابق به بیمه تکمیلی مربوطه تحویل و خدمات 

مورد نظر را دریافت کند.
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آغاز بهره برداری از ساختمان جدید
 معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی

بــا حضــور دکتــر پورمحمــدی اســتاندار 
معاونت  آذربایجان شرقی ســاختمان جدید 
بهداشــتی و مرکز بهداشت استان مورد بهره 

قرار گرفت. برداری 
آرمــان تبریز-با حضور دکتــر پورمحمدی 
استاندار آذربایجان شــرقی ساختمان جدید 
معاونت بهداشــتی و مرکز بهداشــت استان 

قرار گرفت. برداری  بهره  مورد 
بــه گــزارش فــوق در ایــن افتتــاح پس از 
بازدید اســتاندار و هیئت همراه از قســمت 
هــای  مختلف پروژه ، جلســه ای با حضور 
مدیــران گــروه های بهداشــتی تشــکیل و 
ضمــن معرفــی مدیریت هــای مختلف این 
معاونــت و تشــریح عملکــرد هــر حوزه ، 
اســتاندار آذربایجان شــرقی طی سخنانی با 
تقدیــر از فعالیت های چشــمگیر و مدبرانه 
دانشگاه علوم پزشــکی تبریز در همه حوزه 
هــای بهداشــت ودرمــان ، بــر قدردانی از 
فعالیــت کادر درمان در درمــان و مراقبت 

بیمــاران کرونایــی و اقدامــات پیشــگیرانه 
داشت. تاکید 

ابــراز کرد: اساســا بهداشــت مقدم بر  وی 
درمان اســت واگــر بر مراقبــت های حوزه 
بهداشــتی در کلیه حوزه ها اهتمام جدی تر 
شود یقینا شــاهد کاهش بار مراجعین مراکز 

بود. خواهیم  درمانی 
وی بــه افزایــش خیلــی خــوب در امید به 
زندگی در ایران اشــاره داشته و ضمن ارج 
نهادن به زحمات کســانی کــه در مدیریت 
خوب بیماری کرونا در اســتان نقش داشته 
انــد ؛ افزود: وضعیت کنونــی کاهش تعداد 
فوتی هــای کرونا و نیز تقریبــا تثبیت میزان 
ابتــال در اســتان از لحــاظ بیمــاری بســیار 

است. کننده  امیدوار 
استاندار گفت: به امید خدا در دوران پایان 
کرونا تاریخ نشان خواهد داد که در کشور 
و اســتان توســط کادر حوزه ســالمت چه 

است. فداکاری های شده 
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 با حضور جهادگران گروه جهادی شهید عزیززاده در زندان مرکزی تبریز صورت گرفت ؛

ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان به زندانیان تبریز

بــه همت جهادگران گروه جهادی شــهید عزیززاده بســیج 
دانشــجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خدمات تخصصی 
دندانپزشکی و پزشــکی به زندانیان زندان مرکزی کالنشهر 

تبریز ارائه شد.
به گزارش خبرنگار ما در راستای همکاری فی مابین مدیرکل 
زندان های اســتان و ریاســت زندان تبریز با بسیج سازندگی 
آذربایجان شرقی، ۲۲ پزشک زن و مرد عضو گروه جهادی، 
در ایــن طرح با حضــور در زندان مرکــزی تبریز، عالوه بر 
خدمات پزشــکی و دندانپزشکی ، به پایش سالمتی زندانیان 

پرداختند.

سرهنگ پاسدار اسکندری مســئول بسیج سازندگی استان، 
حســین مددی مدیر حرکت های جهادی بسیج سازندگی، 
مســئولین گروه جهادی، مدیر کل زندانهای استان و رئیس 
زندان تبریز در ابتدای شروع این طرح، به همکاری مداوم و 
استفاده از ظرفیت های گروههای جهادی برای ارائه خدمات 

بهتر به زندانیان تأکید کردند.
گفتنی است که گروه جهادی شهید عزیززاده دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز، از بدو تشــکیل تا کنون، با حضور در مناطق 
محروم و کم برخوردار اســتان، به ویزیت رایگان بیماران و 

پایش سالمتی مردم می پردازند.
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مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیآذربایجانشرقی:

تولید۶۰درصد پرده و ۴۰ درصد پروفیل های آلومینیومی کشور در 
شهرک سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
آذربایجــان شــرقی گفــت: ۶۰ درصــد نیاز 
پرده کشــور و ۴۰ درصد تولیــد پروفیل های 
آلومینیومی کشور در شهرک سرمایه گذاری 

خارجی آذربایجان شرقی تولید می شود.
به گزارش خبرنگار مــا در تبریز؛تور صنعتی 
تخصصــی معاونین توســعه مدیریــت و منابع 
دســتگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی 
در شهرک صنعتی ســرمایه گذاری خارجی 
بــا موضــوع بهــره وری واحدهــای تولیدی 

شهرک، بازدید کردند.
ســیدمرتضی نیرومند در حاشــیه تور صنعتی 
معاونین توســعه مدیریت و منابع دستگاه های 
اجرایی در شــهرک صنعتی ســرمایه گذاری 
خارجی اظهار داشــت: در این تور صنعتی از 
خطوط بافت رنگرزی، خطوط تکمیل و بسته 
بندی واحد گلدوزی و نخ تابی شرکت پارال 

منسوجات بازدید شد.
وی با بیان اینکه ایــن واحد تولیدی، ظرفیت 

تولیــد ســاالنه ۹۰ میلیون متر مربــع را دارد، 
گفت: ایــن واحد، بزرگتریــن واحد تولیدی 
پرده کشــور اســت که ۶۰ درصد نیــاز بازار 

ایران را تامین می کند.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
آذربایجان شرقی افزود: قبل از شیوع ویروس 
منحوس کرونا ایــن واحد تولیدی ۴۵ درصد 
از محصوالت تولیدی خود را به کشــورهای 
ازبکســتان،  از جملــه عــراق، ترکمنســتان، 
آذربایجــان و کشــورهای اروپایــی صــادر 

می کرد.
وی خاطرنشــان کرد: این واحــد تولیدی در 
زمینی به مســاحت ۶ هکتار کــه چهار هکتار 
در حال تولید و دو هکتار آن در حال توســعه 

بوده، احداث شده است.
ســید مرتضی نیرومند اســکویی خاطر نشــان 
کــرد: این واحــد تولیدی با ســرمایه گذاری 
۱۰۰ درصــد خارجی بالغ بر ۶ هــزار میلیارد 
ریــال و با اشــتغال حدود ۱۰۰۰ نفــر به طور 
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مســتقیم در حــال فعالیــت اســت کــه با وجــود این 
واحد تولیدی رتبه اســتانی صنعت نســاجی را به طور 
چشــمگیری افزایش داد و جزء ۸ اســتان اول در این 

هستیم. حوزه 
رئیــس هیئت مدیــره شــرکت شــهرک های صنعتی 

ادامــه  در  شــرقی  آذربایجــان 
بازدیــد از واحدهــای تولیــدی 
گفت:در ادامه ایــن تور صنعتی 
از خط تولید سوسیس، کالباس، 
بســته  بندی و  همبرگــر، قطعــه 
بندی گوشــت قرمز، مرغ، ماهی 
و همچنین از خط تولید غذاهای 
آمــاده شــامل ناگــت، فالفل و 
غیره و خط تولیــد خمیر پیتزا و 

بازدید شد. پیراشکی 
صنایــع  مجتمــع   : افــزود  وی   
غذایی آتریــن پروتئین در زمین 
مســاحت ۱۲۷۰۰ متــر مربــع با 
زیربنــای ۶۳۰۰ متــر مربــع و با 
بالــغ بر ۱۲۰۰  ســرمایه گذاری 
میلیارد ریال و با اشــتغال ۸۲ نفر 
به طور مســتقیم مشــغول فعالیت 

است.
 ســید مرتضــی نیرومند اســکویی گفت :ایــن واحد 
تولیــدی در ســال ۹۴ موفــق به کســب واحــد نمونه 
فرآورده های گوشــتی کشــور شــده و ظرفیت اسمی 

ســاالنه این مجموعه ۱۹۲۵۰ تن در سال است.
ســید مرتضــی نیرومنــد اســکویی گفــت: در پایــان 
بازدیــد از واحدهــای تولیــدی در شــهرک صنعتی 
ســرمایه گذاری خارجی از خطوط پرس اکســتروژن 
۱۸۰۰ تــن، خطــوط ترمال بریک، خطــوط دکورال، 
خطــوط آنادایزینــگ، خطــوط پولیش 
پروفیل آلومینیــوم، خطوط رنگ کاری 
آزمایشگاه  و  )پودری(  الکترواســتاتیک 
شــرکت آکپا ایــران تولید کننــده انواع 
)نرمال  آلومینیوم  اختصاصی  پروفیل های 
و ترمــال بریک( و رنــگ کاری فلزات 
به روش های الکترواســتاتیک )پودری(، 
دکورال و آنادایزینگ بازدید بعمل آمد.

وی گفت: شرکت آکپا ایران را می توان 
در زمــره موفــق تریــن تولیــد کنندگان 
دانست  ایران  در  آلومینیومی  پروفیل های 
کــه با ســرمایه گــذاری حــدود  ۵هزار 
میلیارد ریال و با اشــتغال بالغ بر ۳۸۰ نفر 
بصورت مســتقیم در زمینی به مســاحت 

۵۳۰۰۰ متر مربع در حال فعالیت است.
صنعتی  شــهرک های  شرکت  مدیرعامل 
آذربایجــان شــرقی گفــت: ایــن واحد 
پروفیل هــای  از  درصــد   ۴۰ تولیــدی 
آلومینیومی اختصاصی درب و پنجره کشــور را تولید 
کرده و به کشــورهای عراق، افغانســتان، ازبکســتان، 

ترکمنستان و... صادرات دارند.

سید مرتضی نیرومند 
اسکویی خاطر نشان 

کرد: این واحد 
تولیدی با سرمایه 

گذاری ۱۰۰ درصد 
خارجی بالغ بر ۶ 

هزار میلیارد ریال و با 
اشتغال حدود ۱۰۰۰ 
نفر به طور مستقیم در 
حال فعالیت است که 

با وجود این واحد 
تولیدی رتبه استانی 

صنعت نساجی را 
به طور چشمگیری 
افزایش داد و جزء 

۸ استان اول در این 
حوزه هستیم.
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آموزشگاه های زبان های خارجی گلدیس؛

دوره های ضمن خدمت »زبان انگلیسی عمومی« برای 
مدرسان مدارس دولتی در آموزش و پرورش استان را برگزار می کند

اداره کل آموزش و پرورش استان 
خصــوص  آذربایجانشــرقی؛در 
ضمــن  هــای  دوره  برگــزاری 
خدمت »زبان انگلیســی عمومی« 
برای مدرســان مدارس دولتی در 
آموزش و پرورش درسطح استان، 
توسط آموزشــگاه های زبان های 
خارجی گلدیس اطالعیه آموزشی 
صادرنمــود .در این اطالعیه آمده 
است ؛ با ســالم و احترام به اطالع 
همکاران محترم می رســاند دوره 
های ضمن خدمت” زبان انگلیسی 
بــرای مدرســان دولتی  عمومی” 
در اســتان آذربایجانشرقی توسط 
آموزشگاه های زبان های خارجی 
گلدیس برگزار می شودکه دراین 

راســتا محتوای آموزشــی توسط 
گلدیس تهیه و ارایه شده است .

شــایان ذکر است آموزشگاه های 
زبــان هــای خارجــی گلدیس با 
مجوز رســمی از ســازمان اداری 
استخدامی کشــور دوره آموزشی 
با عنوان زبان انگلیســی عمومی با 
کد آموزشــی۹۱۰۰۷۴۴۵به مدت 

۳۴ساعت را برگزار می نماید.
تمامــی فرآیند برنامه ریزی اجرا و 
صدور گواهینامه این دوره از طریق 
آن آموزشگاه  انجام می پذیرد و در 
قالب گواهینامه های برون سازمانی 
در ســامانهltms  ثبت خواهد بود 
همکاران عالقمند جهت اطالع و 
آگاهی از تقویم اجرایی و ســایر 

شرایط مربوطه می توانند به آدرس 
الکترونیکی زیر مراجعه نمایید.

آدرس الکترونیکی
http://amooz.gogoldis.com 
-۳۳۳۱۷۵۳۸ پاســخگویی:  تلفن 

۰۴۱
)شیفت صبح: ۸:۳۰الی۱۲:۳۰-

شیفت عصر: ۱۶الی۲۰(

 پست هوایی شهید جودی در راستای 
کاهش طول فیدرهای فشار ضعیف 
و کاهش تلفات انــرژی با هزینه ای 
بالغ بر ۵۳۰۰ میلیون ریال توسط امور 

برق ستارخان تبریز احداث شد.
بپست هوایی شهید جودی با هدف 
کاهش طول فیدرهای فشار ضعیف 
و در نتیجــه کاهش تلفــات انرژی 
ارزشــمند برق در راســتای اجرای 
طرح چاوش و سیما با هزینه ای بالغ 
بــر ۵۳۰۰ میلیون ریال توســط امور 
برق ستارخان تبریز احداث شد.این 
گزارش حاکی است؛ در اجرای این 
پروژه، ولتاژ ۳۸۰ مشــترک خانگی 
از ۱۷۰ ولــت بــه ۲۱۵ ولت تقویت 

شــدند. کاهش بــار و آزادســازی 
ظرفیت چهار دســتگاه پست پربار 
همت آبــاد هوایــی، جوبنــدگان، 
قره گوزلولر و انبارســردار از دیگر 
اقداماتی بود که طــی این پروژه به 
وقوع پیوست.گفتنی است پروژه ی 
احداث پست هوایی شهید جودیت 

آبان ماه ســال جاری آغاز و دی ماه 
به به بهره برداری رسید. حفر ۳۳۰متر 
کانال، کابل گذاری منوفاز ۲۴۰×۱ 
به طول ۱۱۰۰متر، احــداث ۵ مورد 
فیدر فشار ضعیف، احداث ۲۵۰متر 
کابــل خودنگهــدار ۹۵، نصــب ۶ 
اصلــه تیر بتونــی، نصــب ۲۰۰متر 
لوله ی پلی اتیلن ده اینچ فشار قوی، 
 NH۶۳۰نصب یک دســتگاه تابلو
، راه انــدازی ۴ فیــدر معابر، نصب 
 LED۶دســتگاه چــراغ ۱۲۰ وات
خیابانی و ۱۸۰متر کابل آلومینیومی 
از جمله اقداماتی بود که در راستای 
احداث پست هوایی شهید جودی 

انجام شد.

پست هوایی ۴۰۰ کیلوولت آمپر شهید جودی در تبریز احداث شد
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مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی تشریح کرد:

حذف دفاتر درمانی تأمین اجتماعی از اول اسفند ماه

تصفیـه خانـه فاضـالب مراغـه موفـق بـه اخـذ گواهینامـه 
ویرایـش  یکپارچـه  مدیریـت  سیسـتم  اسـتانداردهای 
 ISO کیفیـت  مدیریـت  سیسـتم  سـه  بـرای  جدیـد 
 ISO 9001:2015 ، سیسـتم مدیریت زیسـت محیطی
14001:2015 و سیسـتم مدیریـت ایمنـی و بهداشـت 
یـک  دوره  یـک  بـرای   ISO 45001:2018 شـغلی 

سـاله شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا در تبریز؛طـی ممیـزی نهایـی 
انجـام  پاسـارگاد  تـوف  آریـن  شـرکت  طـرف  از  کـه 
پذیرفـت ، تصفیـه خانـه فاضـالب مراغـه موفـق بـه اخـذ 
یکپارچـه  مدیریـت  سیسـتم  اسـتانداردهای  گواهینامـه 
ویرایـش جدیـد در بخش هـای مختلـف پـس از احـراز 

الزامـات  رعایـت  به واسـطه  الزم،  شایسـتگی 
مدیریـت  سیسـتم  سـه  بـرای 
 ،ISO 9001:2015کیفیـت
سیسـتم مدیریـت زیسـت محیطـی 
ISO14001:2015وسیسـتم 
مدیریت ایمنی و بهداشـت شـغلی  
ISOبـرای   ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸
شـد.پیاده  سـاله  یـک  دوره  یـک 
سـازی سیسـتم مدیریـت یکپارچه  
IMS در تصفیـه خانـه فاضـالب 
اجـرای  راسـتای  در  مراغـه 
چشـم  و  مشـی  خـط  تعهـدات، 
انـداز سـازمانی مـی باشـد و بهبود 
اصـل  عنـوان  بـه  خدمـات  ارائـه 
اول مشـتری مـداری، حفاظـت از 
محیط زیسـت به عنوان مسـئولیت 
از  و صیانـت  سـازمانی  اجتماعـی 
نیـروی انسـانی بـه عنـوان سـرمایه 

اصلـی سـازمان، از جملـه اهـداف مدنظر این طـرح بوده 
اسـت.

مدیریـت  سیسـتم  اسـتقرار  طرفـی  از 
الزامـات  اجـرای  و   )IMS( یکپارچـه 
اسـتاندارد، گامـی در جهـت بهینه سـازی 
مـوارد  از  پیشـگیری  کاری،  فرآیندهـای 
آنهـا،  احتمالـی  اصـالح  و  انطبـاق  عـدم 
رضایـت  نهایـت  در  و  ایمنـی  افزایـش 

باشـد. مـی  مشـتری 
بـر اسـاس اعـالم تیـم ممیـزی در جلسـه 
بـرآورده  و  سـازی  مسـتند  اختتامیـه، 
نمـودن مطلـوب الزامات سیسـتم مدیریت 
یکپارچـه جـزء نکات قـوت سیسـتم بوده 
کـه چارچـوب و بسـتر الزم بـرای نهادینه 
شـده  فراهـم  اسـتاندارد  الزامـات  سـازی 
اسـت.این ممیـزی در تاریـخ  ۹۹/۱۱/۱۸ 
خانـه  تصفیـه  نهایـت  در  و  شـده  انجـام 
فاضـالب مراغـه موفق بـه اخـذ گواهینامه 
یـک  بـرای  یکپارچـه  مدیریـت  سیسـتم 

دوره یـک سـاله شـد.

پیاده سازی سیستم 
 IMS  مدیریت یکپارچه
در تصفیه خانه فاضالب 

مراغه در راستای اجرای 
تعهدات، خط مشی و چشم 

انداز سازمانی می باشد 
و بهبود ارائه خدمات به 
عنوان اصل اول مشتری 

مداری، حفاظت از محیط 
زیست به عنوان مسئولیت 

اجتماعی سازمانی و 
صیانت از نیروی انسانی 
به عنوان سرمایه اصلی 

سازمان، از جمله اهداف 
مدنظر این طرح بوده 

است.
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شهردارمنطقه۲خبرداد:

پل همسان کابلی تبریز به زودی به بهره برداری می رسد

شــهردار منطقــه ۲ تبریز گفت: پل همســان 
کابلی به عنــوان یکی از مهمترین پروژه های 
رفع ترافیک شــهری، بزودی به بهره برداری 

می رسد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛باقر خوشنواز 
در تشــریح عملکرد ۳ ســال اخیر این منطقه 
اظهــار داشــت: پل همســان کابلــی تبریز به 
عنــوان مهمترین پروژه رفع ترافیک شــهری 
ســطح حوزه این منطقه در اصلی ترین شریان 
ورودی شــهر )از سوی دروازه تهران( بوده و 

به زودی به بهره برداری می رسد.
وی همچنیــن در ادامــه توضیحــات خود از 
اجــرای چند پروژه مکمل پل همســان کابلی 
نیــز خبــر داد و اظهار داشــت: احداث رمپ 
اصالحی توانیر به بلوار استاد شهریار از پروژه 
های مکمل پل همســان کابلی تبریز محسوب 
می شــود که سهولت عبور و مرور و دستیابی 
سریع شهروندان از طریق این مسیر مواصالتی 
به بلوار اســتاد شــهریار در کوتاه ترین زمان 

ممکن فراهم خواهد شد.
خوشــنواز رمپ اصالحی توانیر به بلوار استاد 
شــهریار را با ۴۰ میلیارد ریــال اعتبار در یک 
باند رفــت، به طول ۳۰۰ متــر و عرض ۹ متر 

عنوان کرد.
شــهردار منطقه ۲ در ادامــه، عملیات اجرایی 
رمپ شــمال غربی پل اتحاد ملی به جاده ائل 
گلی را از دیگر پروژه های همجوار و مکمل 
پل همسان کابلی تبریز نام برد و تصریح کرد: 
۳ عملیــات همزمان شــامل مخلــوط ریزی، 
دیواره ســنگی و جدول گذاری، برای انجام 
رمپ شــمال غربی پل اتحاد ملی به جاده ائل 

گلی در حال اجراست.
وی احداث این پــروژه را به طول ۴۰۰ متر و 
عرض ۱۲ متر توســط معاونت فنی و عمرانی 

شهرداری منطقه ۲ اعالم کرد.
شــهردار منطقه ۲ احداث تقاطع غیرهمسطح 
شــهید رحمان فروزنده )واقــع در کمربندی 
میانی( را به عنوان پروژه فرامنطقه ای در حوزه 
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منطقه ۳ اعالم کرد و اظهار داشت: عملیات احداث این 
پل روگذر با حفاری محل شمع های فونداسیون در پایه 
ضلع شــرقی پروژه، انجام ســبدگذاری و خاکبرداری 

ادامه دارد و بتن ریزی آن هم اجرایی شده است.
خوشــنواز با عنوان اینکــه این تقاطع غیرهمســطح در 
راســتای شرق و غرب بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی 
و برای رفــع ترافیک آن به عنوان اصلی ترین شــریان 
مرکــزی شــهر تبریز از ســوی شــهرداری منطقه ۲ در 
قالب یک پروژه فرامنطقه ای اجرایی شــده، در تشریح 
مشــخصات فنــی آن گفت: برای احــداث پل روگذر 
شــهید فروزنده به طول حدود ۵۲۵ متر و باندهای رفت 
و برگشــت آن جمعا در ۶۰/۱۵ متر، اعتباری در حدود 

۴۸۰ میلیارد ریال هزینه می شود.
شــهردار منطقه ۲ همچنین از تملــک “محله علی بقال” 
واقع در حوزه شهرداری منطقه ۱۰ به عنوان یک فعالیت 
فرامنطقه ای دیگر توســط این منطقه خبر داد و افزود: 
برای تملک این پروژه ۳۰۵ میلیاردریال هزینه می شود 
کــه با انجام مسیرگشــائی آن به طول ۳۳۰ متر، شــاهد 
اتصال این مســیر به خیابان سعدآباد، کوثر و خیابان ۴۰ 

متری خواهیم بود.
وی در ادامه ضمن اشــاره به احداث ۲ پارک کودک 
و ترافیــک در حوزه شــهرداری منطقه ۲ گفت: پارک 
کــودک در کــوی دادگســتری با مفاهیــم کودک و 

پــارک ترافیک نیز در کوی باغچــه بان برای آموزش 
قوانیــن راهنمائــی و رانندگــی به کــودکان، در حال 

احداث است.
شــهردار منطقــه ۲ تبریــز پروژه 

افتتاح  های آماده 
ایــن منطقه را فاز 
۲ مســقف سازی 
شــهدای  گلــزار 
رحمــت  وادی 
میلیــارد  بــا ۱۶۰ 
هزینــه،  ریــال 
مجموعه خدماتی 
ه  ر منظــو چند
و  امانــی  کارگاه 

مسیرگشــائی ۱۸ متــری اتصالی 
جاده باســمنج بــه دروازه تهران 

بــا ۲۳ میلیاردریال اعتبار نام بــرد و درباره پروژه های 
افتتاح شــده این منطقه از ساختمان موزه دفاع مقدس با 
۲۵۰ میلیارد ریال، بوســتان قازان با ۹۰ میلیارد ریال، پل 
ارتباطی یاشــیل کورپو با ۲۸ میلیارد ریال، مسیرگشائی 
۱۸ متری شــهید طاهری واقع در حوزه منطقه ۱۰ با ۲۸ 
میلیارد ریال، رمپ و لوپ شــمال شرقی طرح شبدری 

افــالک نما با ۴۰ میلیارد ریال هزینه و... هم خبر داد.

برای تملک این پروژه 
۳۰۵ میلیاردریال هزینه 

می شود که با انجام 
مسیرگشائی آن به طول 

۳۳۰ متر، شاهد اتصال این 
مسیر به خیابان سعدآباد، 
کوثر و خیابان ۴۰ متری 

خواهیم بود.
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مشعل گاز در 12 روستای مراغه روشن شد

همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر، مشعل گاز 
در ۱۲ روستای شهرستان مراغه روشن شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان 
آذربایجــان شــرقی، در آییــن افتتــاح پروژه 
گازرســانی به ۱۲ روستای شهرستان مراغه که 
با حضور جمعی از مقامات شــهری و اســتانی 
برگزار شد، رئیس اداره گاز این شهرستان در 
تشــریح پروژه افتتاحی گفت: گازرسانی به 
۱۲ روستای شهرستان مراغه با اعتباری بالغ 
بــر ۵۸ میلیارد ریــال و تحت 
پوشش قرار دادن ۳۸۰ خانوار 
روستایی به مدار مصرف گاز 

طبیعی متصل گردیده است.
حســین دهقانی ادامه داد: هم 
اکنــون ۹۹/۴ درصــد خانوار 
شهری و روســتایی شهرستان 
مراغــه از نعمــت گاز طبیعی 
بهره منــد می باشــند که این 
درصد بهره مندی، شهرســتان 

مراغه را  از حیث گازرسانی،  به شهرستان سبز 
استان مبّدل نموده است.

وی با اشــاره به پروژه های در دســت اجرای 
این شهرســتان اظهار داشــت: عالوه بر پروژه 
افتتاحی، گازرســانی به ۱۰ روســتای دیگر نیز 
با پیشــرفت مطلوبی در دســت اجرا بوده و به 
زودی از نعمــت گاز طبیعی بهره مند خواهند 

شد.
رئیس اداره گاز شهرســتان مراغه در تأکید به 
اهالی محترم روستاهای بهره مند شده از گاز، 
تصریــح کــرد: گاز نعمت الهی بــوده و مهم 
ترین نقش در آســایش، رفاه و توسعه صنعت 
کشــاورزی در روستاها را داشــته و وظیفه ما 
در قبال این نعمت، اســتفاده درست و ایمن از 
گاز طبیعی و مدیریــت مصرف آن بوده تا در 
سایه دقت به خطرآفرینی گاز در صورت سهل 
انگاری و رعایت نکات ایمنی در مصرف، این 
نعمت الهــی گرمابخش خانه های روســتایی 

باشد.

 عالوه بر پروژه افتتاحی، 
گازرسانی به ۱۰ روستای 

دیگر نیز با پیشرفت 
مطلوبی در دست اجرا 

بوده و به زودی از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند 

خواهند شد.
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در ده ماه نخست سال99 رخ داد؛

شناسایی 1۹۶1 دستگاه ماینر در برق تبریز

نیروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامل 
برق تبریز از شناسایی ۱۹۶۱ دستگاه 
ماینر و ۱۱۰ فقره انشــعاب غیرمجاز 
نامشهود در این زمینه طی ده ماهه ی 

نخست سال ۹۹ خبر داد.
عادل کاظمــی از شناســایی ۱۹۶۱ 
دستگاه ماینر و ۱۱۰ انشعاب غیرمجاز 
نامشهود طی ده ماهه ی نخست سال 
۹۹ خبر داد و گفــت: همچنین طی 
ســال ۹۸، تعداد ۳۱۰۶ دستگاه ماینر 
با تالش همکاران در قالب ۱۱۳ فقره 
انشعاب غیرمجاز کشف و شناسایی 

شد.
کاظمی تصریح کرد: طی سال ۹۸ در سایه ی دستگاه های 
اســتخراج غیرمجاز ارز دیجیتال کشــف شده، از تلفات 
۲,۸۰۵ مــگاوات ســاعت و طی ســال جــاری از تلفات 
۴,۱۳۰ مگاوات ســاعت بــرق ممانعت به عمل آمد و در 
مجموع این ۲۰ ماه، با کشــفیات صورت گرفته از تلفات 
۶۹۳۵ مگاوات ســاعت برق به صورت ساالنه پیشگیری 

شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، مانور ویژه ی 
ردیابی و کشــف ماینرهای غیرمجاز، تشکیل اکیپ های 
ویژه جهت بررســی میدانی و شناســایی محل های نصب 
ماینر، هماهنگی با مراجع قضایی و اخذ مجوز جهت ورود 
به مراکز استقرار ماینر، تقویت اکیپ برق های غیر مجاز 

)از طریق شناســایی پیمانکار( و 
ایجاد حساســیت در  آموزش و 
همکاران بهره برداری و ماموران 
قرائــت ســنگین امورهــا جهت 
مراکز  مستندســازی  و  شناسایی 
اســتقرار ماینــر را از اقدامــات 
شــرکت توزیع نیروی برق تبریز 
در زمینه ی شناســایی و برخورد 
بــا مراکــز تولیــد ارز دیجیتال 
دانست.کاظمی با اشاره به اینکه 
دســتگاه های ماینر مورد استفاده 
در ایــران غالبــاً دســت دوم یا 
ماینرهــای نســل اولی و ابتدایی هســتند که مصرف برق 
آنها دو برابر ماینرهای جدید است، گفت: میزان مصرف 
دســتگاه های جدید حدود ۱.۲ کیلووات ساعت و میزان 
مصرف دستگاه های قدیمی حدود ۲.۴ کیلووات ساعت 
اســت. به عبارت دیگر ماینرهای مورد استفاده در ایران 
ماهانه در حدود ۸۶۴ کیلووات ساعت بیشتر برق مصرف 

می کنند.
به گفته ی وی؛ در صورت استفاده ی غیرمجاز مشترکین 
از انــرژی بــرق جهت اســتخراج رمز ارز مطابــق قانون 
مجــازات اســتفاده کنندگان غیرمجاز آب، بــرق، تلفن، 
گاز و فاضالب مصوبه ی ســال ۱۳۹۶ رفتار خواهد شــد 
و متقاضیــان اســتفاده از ماینــر باید به صــورت قانونی 

درخواست دهند.
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معرفی مدیریت  امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان 
شرقی بعنوان مدیریت برتر کشور

مدیریــت  امور اراضی ســازمان جهادکشــاورزی 
آذربایجان شرقی در ارزیابی عملکرد مدیران امور 
اراضی اســتان های سراسر کشور به عنوان مدیریت 

برتر کشور در سال ۹۸ انتخاب و تجلیل شد.
در نشست مجازی معرفی مدیریت های نمونه امور 
اراضی سراسر کشور که با حضور مهندس علیرضا 
اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور ، معاونان 
و تنی چند از مدیران ســتادی در ســالن شهید نیلی 
ســازمان و همچنین شــرکت مدیران امور اراضی 

سراسر کشور به صورت مجازی برگزار شد با اهدای 
لوحی از طرف رئیس سازمان امور اراضی کشور به 
مهندس داداش نصیری مدیر امور اراضی ســازمان 
جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، مدیریت  
امور اراضی آذربایجان شرقی بعنوان مدیریت برتر 

کشور معرفی و تقدیر شد.
مهندس اورنگــی در این لوح خطــاب به مهندس 
داداش نصیــری مدیــر محترم امور اراضی اســتان 
آذربایجان شــرقی آورده اســت:  مدیریت زمین و 
اراضی کشــاورزی یکی از ارکان مهم دستیابی به 
امنیت غذایی، توسعه پایدار و حفظ منابع پایه کشور 
اســت که  الزمه آن برنامه ریزی دقیق برای حفظ 
کاربری و یکپارچگی زمیــن های زراعی و باغی، 
توســعه و ســاماندهی اراضی کشــاورزی و تأمین 
بســترهای الزم برای توسعه همه جانبه در این زمینه 
است. بی شک تحقق این مهم جز با تالش متعهدانه 
و مدبرانه در اجرای قوانین و مقررات حوزه زمین و 
حفظ مراقبت از حقوق متقابل مردم و دولت ممکن 

نیست.
 اکنون کــه در ارزیابی عملکرد مدیریت های امور 
اراضی کشور در سال ۱۳۹۸ ، مدیریت امور اراضی 
استان آذربایجان شرقی در شاخص تثبیت مالکیت و 
ساماندهی اراضی حائز رتبه نخست و شایسته تقدیر 
شناخته شده اســت، بدین وســیله ضمن سپاس به 
دلیل تالش و برنامه ریزی برای مدیریت بهینه زمین 
در آن اســتان، این موفقیت را به شــما و همکاران 
پرتالش تــان در آن مدیریــت تبریک عرض می 
کنم. با آرزوی توفیق روز افزون شــما، امید است 
در پرتو عنایات حق،  همــواره در خدمت به ایران 

اسالمی و مردم شریف کشورمان موفق باشید.
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رئیسدانشگاهپیامنورآذربایجانشرقی:

دوره های آموزش آزاد فرصتی مغتنم برای دانشجویان دانشگاه است

رئیــس دانشــگاه پیام نــور  آذربایجانشــرقی 
گفت: دوره های آموزش آزاد فرصتی مغتنم 

برای دانشجویان دانشگاه است .
دکتــر معصومــی تاکیــد کــرد:دوره هــای 
آمــوزش آزاد دانشــگاه پیــام نور بــا مجوز 
رســمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و ســازمان استخدامی کشــور و ارائه مدرک 
قابل ترجمه، فرصتی مغتنم برای دانشــجویان 
دانشــگاه و عموم عالقه مندان اســت که می 
توانند با شــرکت در آن به کســب مهارت و 

خالقیت بپردازند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛دکتر معصومی 
رئیس دانشــگاه پیام نور اســتان بــا اعالم این 
خبر، گفــت : یکی از توانمندیهای دانشــگاه 
پیام نور در زمینه برگزاری دوره های مهارتی 
آموزشی است که با برنامه ریزی دقیق و بهره 
مندی از دانش روز اســاتید مجرب توانســته 

دانش پذیران زیادی را آموزش دهد.
رئیس دانشــگاه پیام نور  آذربایجانشرقی نیاز 
امروز جوانان و آینده سازان کشور را کسب 
مهارت در حوزه های مختلف و برپایی و راه 
اندازی کسب و کارهای نوین دانسته و گفت 
: عموم مردم و شــهروندان محترم در ســطح 
اســتان می تواننــد از دوره های آموزشــهای 
آزاد دانشــگاه بــا بهترین کیفیــت و نازلترین 

قیمت بهره مند شوند.
وی با اشاره به لزوم آموزش به صورت مستمر 
جهت کســب مهارت و تضمین آینده شغلی 
جوانان ، گفت : دانشــگاه پیــام نور به عنوان 

پیشــرو در بحث آموزشــهای آزاد و ترویج 
مهارت، خالقیــت و نوآوری آماده همکاری 
بــا تمامی ادارات و ســازمانهای دولتی و غیر 
دولتی در سطح اســتان هست.رئیس دبیرخانه 
دانشــگاه پیــام نور منطقه ۳ کشــور با اشــاره 
به اینکــه یکی از ابزارهــای مهم آموزش در 
دوران کرونا زیرســاخت الکترونیکی است ، 
گفت : خوشــبختانه دانشگاه پیام نور به عنوان 
یک دانشــگاه الکترونیکی از قبل دارای این 
زیرســاخت بــوده و در ایام شــیوع ویروس 
کرونا توانســتیم با تبدیل تهدید ها به فرصت، 
این زیرساخت را به روز تر و پیشرفته تر کنیم 
تــا هیچگونه مشــکل و خللــی در برگزاری 
کالس هــای آموزشــی و مهارتی دانشــگاه 

نداشته باشیم.
دکتر معصومی که در مراســم امضای قرارداد 
با موسســه مدبر برای توســعه و افزایش دوره 
های آموزش آزاد دانشــگاه سخن می گفت، 
خواستار اســتفاده دانشــجویان و همکاران و 
سایر عالقه مندان از مزایای این دوره ها شده 
و آن را فرصتی مغتنم برای داشــتن آینده ای 

روشن دانست.



تبرزی کهن

زمستان 99

24

ارزیابی عملکرد پژوهشی، ترویجی و آموزشی
 بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

آذربایجان شرقی توسط موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

بــه گزارش روابط عمومــی مرکز تحقیقات و 
آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 
شــرقی در جلســه وبیناری که دکتر اسماعیل 
خانیان رئیس موسســه تحقیقــات علوم دامی 
کشور ، دکتر بنابازی معاون پژوهش و فناوری 
موسسه، دکتر توسلی معاون پژوهش و فناوری 
مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع 
طبیعــی آذربایجان شــرقی،  اســاتید فرهیخته 
موسســه تحقیقات علــوم دامی کشــور دکتر 
فضایلی و دکتر طهماسبی بعنوان داور حضور 
داشتند. فعالیتهای یکساله بخش تحقیقات علوم 
دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و 
منابع طبیعی آذربایجان شــرقی در سال ۱۳۹۸ 
به همــراه فعالیتهــای اعضای هیــات علمی و 
محققین این بخش مورد ارزیابی قرار گرفت. 
ابتدا دکتر قربان الیاسی رئیس بخش تحقیقات 
علــوم دامی مرکز، ســیمای دامپروری اســتان 
آذربایجــان شــرقی را توضیح داده و ســپس 

پتانسیلهای تحقیقاتی این بخش اعم از سرمایه 
های انســانی، ایســتگاه ها و آزمایشــگاههای 
تحقیقاتی را بیان داشته و در ادامه عملکرد سال 
۱۳۹۸ بخش تحقیقات علوم دامی را در عرصه 
های پژوهشــی، ترویجی، آموزشی، تولیدی و 
... ارائه نمود. که در جلسه وبیناری مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
در ادامه ایــن همایش وبیناری پرســنل بخش 
تحقیقات علوم دامی بــه ارائه عملکرد خود و 
همچنیــن ارائه نظرات فــردی پرداختند که از 
طرف مســئولین و داوران موسســه تحقیقات 
علوم دامی مورد استقبال قرار گرفت. در ادامه 
جلســه چالشها و فرصتهای موجود بیان گردید 
که توسط دکتر علیرضا توسلی معاون پژوهش، 
فناوری و انتقال یافته های  مرکز مورد حمایت 
قرار گرفــت. جمع بندی وبینار توســط دکتر 
اسماعیل خانیان رئیس موسسه تحقیقات علوم 

دامی صورت پذیرفت.
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تشکیل اولین جلسه
 ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی آذربایجان شرقی

 اولین جلســه ستاد پیشگیری و رســیدگی به جرایم  و 
تخلفات انتخاباتی استان آذربایجان شرقی تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ رئیس کل دادگستری 
اســتان در اولین جلســه ستاد پیشــگیری و رسیدگی به 
جرایم و تخلفات انتخاباتی اســتان که به منظور بررسی 
مسائل انتخاباتی خرداد ۹۹ برگزار شد با اشاره به تعامل، 
هم فکری، همکاری و هم افزایی دســتگاه های اســتان 
در انتخابات مجلس یازدهم در اســفندماه سال گذشته 
گفت: در انتخابات گذشته، ستاد پیشگیری و رسیدگی 
به جرایم  و تخلفات انتخاباتی آذربایجان شــرقی جزو 

پنج ستاد اول کشوری انتخاب و معرفی شد.
هــدف  الهــی  خلیــل  موســی 
و  پیشــگیری  ســتاد 
بــه جرایم  رســیدگی 
را  اســتان  انتخاباتــی 
انتخابــات  برگــزاری 
ســالم و قانــون مند با 
حداکثــری  شــرکت 
مــردم عنــوان کرد و 
تذکــر انتخاباتــی بــه 
متخلّف  کاندیداهــای 
از  پیشــگیری  در  را 
و  انتخاباتــی  جرایــم 
تبلیغات زودهنگام مؤثر دانســت 
و بر اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه از جرایم انتخاباتی به ویژه 

در فضــای مجازی توســط پلیــس فتا تأکید و دســتور 
تشکیل کمیته رصد تخلفات انتخابی در فضای مجازی 

را صادر کرد.
وی یکــی از دســتاوردهای انقالب اســالمی را نعمت 
انتخابات اعالم کرد و از اعضای ستاد خواست همچون 
گذشــته به رصــد تحــرکات انتخاباتــی کاندیداهای 
احتمالی شــورای اســالمی شــهر و روســتا به ویژه در 

فضای مجازی اقدام کنند.
خلیل الهی اظهار داشــت: مجازات پیش بینی شــده در 

قانون انتخابات، متناسب با جرایم انتخاباتی نیست.
صمد عزیزی مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات 
شــورای نگهبان در اســتان نیز ضمن تقدیر و تشکر از 
مســئولین قضایی اســتان در جریان برگزاری انتخابات 
مجلس در اسفندماه سال گذشته، بر برگزاری انتخابات 

در سالمت، امنیّت، شفافیّت و قانون تأکید کرد.

برای تملک این پروژه 
۳۰۵ میلیاردریال هزینه 

می شود که با انجام 
مسیرگشائی آن به طول 
۳۳۰ متر، شاهد اتصال 

این مسیر به خیابان 
سعدآباد، کوثر و خیابان 

۴۰ متری خواهیم بود.
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انعقاد قرار داد مشارکتی هفت ساله احداث مرکز فناوری نوین در
 کشت گلخانه ای در پردیس سعید آباد

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی

بــه گزارش روابط عمومــی مرکز تحقیقات و 
آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 
شــرقی، با حضور دکتر احمد بایبوردی رئیس 
مرکز قرار داد پروژه مشــارکتی مرکز فناوری 
نوین در کشــت های گلخانه ای با مشــارکت 
بخش خصوصی در پردیس ســعید آباد مرکز 
تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبعی 

آذربایجان شرقی منعقد شد.
 رئیس مرکز تحقیقات وآموزش کشــاورزی 
و منابع طبعی آذربایجان شــرقی  خاطر نشــان 
ساخت: پیش بینی می شــود با راه اندازی این 
مرکــز فناوری نویــن در این مرکــز افق های 
جدیدی در معرفی روشــهای نوین و اقتصادی 
در ســطح اســتان بعنوان اســتان برتر در زمینه 
کشت های گلخانه ای ایجاد گردد.این قرارداد 
مشــارکتی به مدت هفت ســال با مشــارکت 
بخش خصوصی ادامه خواهد داشــت و چشم 
انداز روشــنی برای مرکز و جامعه کشاورزی 

استان در آن دیده می شود.
دکتر احمد بایبــوردی در خصوص ضرورت 
و اهمیت کاربرد فناوریهــای نوین در گلخانه 
اظهار داشــت: تولید غذا در جهــان با چالش 
هــای تغییر اقلیم و افزایش جمعیت و رقابت بر 
اســتفاده از زمین های کشاورزی مرغوب  رو 
به راه اســت، کشــاورزی از اهمیت خاص در 
امنیــت غذایی داشــته و عواملی طبیعی که آن 
را تحت تاثیر قرار می دهند. رشــد تکنولوِژی 
در همه ابعاد زندگی و اســتفاده از فناوریهایی 
که توســعه روز افزون برای زندگی بشر ایجاد 
نموده و تاثیر بســزایی نیز در این بخش داشته 
است. کشت های گلخانه ای بر آیند تکنولوژی 
های مختلف می باشــد که در مجموع زمینه را 
برای کنترل شرایط کشــت محصوالت مورد 
نظر فراهم مــی نماید. بنابراین، تاســیس یک 
واحد گلخانه ای اســتاندارد و مطلوب منتج به 

این هدف می گردد.
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وی ادامــه داد: هرچند که ایران به لحاظ اقلیمی یک کشــور 
چهار فصل است، ولی با محدودیت منابع مختلف مواجه می 
باشــد. با این حال شرایط اقلیمی خاص و بهره مندی از منابع 
فراوان نفت و گاز، با توجه به نیاز کشــت های گلخانه ای به 
سیستمهای گرمایشی و سرمایشی در فصول مختلف، به عنوان 
مزیت های نســبی جهت تولید مطرح هستند. از طرف دیگر، 
به دلیل نیاز به کارگر بیشتر در واحدهای گلخانه ای و پتانسیل 
باال در نیروی کار جوان کشور، توسعه واحدهای گلخانه ای 

می تواند نقش عمده ای در اشتغال زایی داشته باشد.
دکتــر احمد بایبوردی ابراز داشــت: در ایــن زمینه تجربیات 
کشورهای توسعه یافته نشان داده که کاربرد فناوریهای نوین 
در عرصه کشاورزی بخصوص تولید محصوالت گلخانه ای 
نــه تنها موجب افزایش تولید محصــوالت گلخانه ای، تامین 
نیاز و حفظ امنیت غذایی در آنها شده بلکه با افزایش راندمان 
نهاده ها و کاهش مصرف بی رویه سم و کود، کشاورزی را 

به صرفه تر ساخته است.
وی در مورد پوشــش گلخانه بیان داشت: امروزه اکثر تولید 
کننــدگان پالســتیک گلخانــه ای را عرضــه مــی کنند که 
یکنواختی بیشــتر نور و نفوذ عمیق تر نور خورشید را به شاخ 
و برگ می دهد. در حال حاضر تجهیزات اکسیژن پالستیکی 
که اخیرا توســعه یافته اســت، اکنون اجازه می دهد تا تعداد 
هفــت الیه مواد را در قالب یک ورق متصل باشــد، ویژگی 
های مطلوب در این پوشــش عوامل محیطی و رشــد گیاه را 
بهبود می بخشد در حال حاضر در گلخانه های شمالی ایاالت 
متحده از پوشش هایی با ســاختار پلی کربنات سه الیه برای 

صرفه جویی در انرژی استفاده می شود.
وی در مورد سیســتم روشنایی اظهار داشت: با بهبود و قیمت 
های پایین تر برای سیستم های فتوو لتائیک، تولید کنندگان از 
این سیستم ها برای برای جبران هزینه های افزایش هزینه برق 
استفاده می کنند. استفاده از ترکیب کلکتورهای خورشیدی 
 HID و LED در پوشــش گلخانه و اســتفاده از المپ های

است.
دکتــر احمــد بایبوردی در مــورد آبیاری افزود: اســتفاده از 
نوآوریهای نوین در نحوه اســتفاده از آب برای رشد گیاهان 
وجود دارد این روشــها عبارتند از روش های بهبود یافته باز 

یافت و سنسورهای جدید و کنترل کننده آبیاری هستند.
وی در مــورد کنترل کننده های محیط رشــد ابراز نمود: در 
چند سال گذشته روشهای نوین در ادغام تجهیزاتی که محیط 
گلخانه را کنترل می کنند، ســاخته شده است. این تجهیزات 
کنترل کننده کامپیوتری هستند و روند استفاده از کنترل های 
الکترونیکی در حال توسعه است این کنترلها عالوه بر صرفه 
جویــی در انرِژی، موجب افزایــش کیفیت تولید محصول و 

کوتاهتر شدن فصل رشد می شود.
 رئیــس مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبعی 
آذربایجان شــرقی در مورد مکانیزاســیون افزود: اســتفاده از 
نیروی کار برای بســیاری از محصــوالت با تجهیزات جدید 
کاهش یافته اســت. روند تولید به ســمت همزمانی در انجام 
کارها هدایت شده است. تجهیزات کاشت و اضافه کردن بین 

ردیفها از آخرین تجهیزات پیشرفته هستند.
دکتــر احمد بایبوردی با اشــاره به مدیریت اظهار داشــت: با 
افزایش مکانیزاســیون و کنترل، نیاز بیشتری به افراد آموزش 
دیــده برای انتخاب و نگهداری این تکنولوژی احســاس می 
شــود. مهندسین و پرســنل خدمات فنی بخشــی از عملیات 

بزرگتر بوده که باید مدیریت شوند.
وی در مــورد کاربرد اینترنت بیان نمود: اســتفاده از اینترنت 
به ســرعت در حــال افزایش اســت. اطالعات مربــوط به به 
محصوالتی که در دســترس هســتند، نحوه انتخاب یکی از 
آنها و نحوه نصب و نگهداری آنها در اینترنت قابل دسترسی 
است. خرید از طریق اینترنت همچنان افزایش خواهد یافت  و 
نظارت و کنترل محیط گلخانه ای با دستگاههای الکترونیکی 
کنترل شــده توســط اینترنت، در حال تبدیل شــدن به معیار 

استاندارد شده است.
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شهردارتبریزخبرداد:
انسان محوری، شاخصه اصلی پروژه های شهری/ 

صدور اولین رأی سبز در تبریز

شهردار تبریز گفت: تمامی مدیران شهری در 
دنیا به سمت شهر انسان محور حرکت می کنند 
و ما نیز تالش کردیم شاخصه اصلی پروژه های 

شهری انسان محوری باشد
 ایــرج شــهین باهر شــامگاه امــروز در برنامه 
تلویزیونی تبریزیم، ضمن تبریک روز مهندس 
و پاسداشــت تــالش و زحمات این قشــر در 
آبادانی شــهر اظهار داشت:در تمام حوزه های 
شهری، همچون زیســت محیطی، فضای سبز 
و بحثهای فرهنگــی و تاریخی که به هویت و 
تاریخ مردم باز می گردند، انسان محوری را در 

اولویت قرار دادیم.  
او افــزود: در ســال ۱۴۰۰ نیــز در کنار دیگر 
ماموریت هــای فرهنگی شــهرداری، همچون 
مقبره الشــعرا و پــروژه دوکمــال، برنامه ریزی 
خوبی بــرای بحث های انســان محوری اعم از 
پیاده راه، فضای پیــاده روی و ممنوعیت اجازه 
ورود خــودرو در برخی بافت های شــهری را 

انجام داده ایم.  
شــهردار تبریز با اشــاره به صــدور اولین رای 
ســبز در شــهر تبریز اعالم کرد: تشکر ویژه از 
رئیس دادگستری و دادســتان استان و قضات 
دادگســتری دارم که در بحث مجازات ســبز، 
اولین رأی ســبز اســتان صادر شده و یک فرد 
متخلف محکوم به کاشت ۲۰۰ اصله نهال شد.

او اضافه  کــرد: طبــق هماهنگی های صورت 
گرفته اســت برای برخی از جرایم و تخلفات، 
رای ســبز صادر و فــرد به کاشــت درخت و 

توسعه فضای سبز محکوم می شود.
ایرج شــهین باهر، با بیان اینکه توســعه فضای 
ســبز تعطیل بردار نیست، تصریح کرد: در سال 
۱۴۰۰ نیز نگاه ویژه به فضای سبز داشته و حتما 
با همان ســرعت ادامه می دهیم و عالوه بر آن 

تملک باغات موجود شهر نیز تداوم می یابد.
او ابراز داشت:در بحث تملک باغات اقدامات 
خوبی در سال ۹۹ انجام دادیم که از آن جمله 
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می توان به تملک فضایی در خیابان ورزش با اعتبار ۴۰ میلیارد 
تومان، تملک باغات اطراف استخر ائل گلی و باغات کوچه 

حسن اشاره کرد.
او تأکید کرد: سال آتی نیز برنامه تملک باغات باقیمانده شهر 
ادامه و تمامی آنها به پارک های محلی و منطقه ای تبدیل می 
شود. شهردار تبریز با اشاره به طرح کاشت یک میلیون اصله 
درخت و درختچه در سال ۹۹ عنوان داشت: تالش می کنیم تا 

پایان سال و با همکاری مردم این وعده محقق شود.
او با اشــاره به طرح جدید ســازمان ســیما منظر و فضای سبز 

شــهرداری تبریز ادامه داد: اقدام خوبی در ســازمان 
سیما و منظر صورت گرفته است و 
نیروهای این سازمان آماده کاشت 
درخــت میــوه و مثمــر در منازل 

شهروندان هستند.
او افزود: در بیمارستان های شهر نیز 
به پاس زحمات پرســتاران اقدام به 
کاشــت درخت می کنیم و عالوه 
بر آن شــخصا با همکاری سازمان 
سیما و منطر در منازل خانواده های 
شهدا حضور یافته و به یاد شهدا نهال 

غرس می شود.  
ایرج شهین باهر، با بیان اینکه در دوره فعلی مدیریت 

شهری حتی یک متر هم تغییر کاربری فضای سبز انجام نگرفته 
است، تأکید کرد: متأسفانه ۲۵ درصد درآمدهای شهرداری در 
طول سال های گذشته از  محل همین تغییر کاربری بوده ولی 
ما علی رغم مشکالت اقتصادی و تحریم های موجود و مسائل 
دیگــر اجازه ندادیم در این دوره این اتفاق بیافتد و بزرگترین 

افتخار ما نیز همین است.
او اضافه کرد: در بحث ارتقای شاخص های توسعه شهری، به 
صورت مشخص ۲۴۰ شاخص توسعه پایدار در برنامه پنج ساله 
تدوین کرده ایم. شهردار تبریز با اشاره به شفاف سازی در مورد 

شــاخص های توسعه از سال ۹۶ تا سال ۹۹ عنوان داشت: ما به 
صورت مشخص وضعیت شاخص های توسعه شهری را اعالم 
خواهیم کرد و در کنار آن نیز وضعیت فعلی این شاخص ها را 
به صورت ملموس و با اعداد و ارقام شــفاف به مردم خواهیم 
گفت. او یادآور شــد: در سال های اول و دوم مدیریت فعلی 
شهر بیشتر بحث ما ساماندهی شهرداری و پرداخت بدهی های 
موجود بود که وقــت و انرژی زیادی از ما را گرفت که البته 
این بدهی ها پرداخت شــده و تقریبا یک سال است که بدون 

دغدغه از بابت مطالبات، فعالیت خود را ادامه می دهیم.
ایرج شــهین باهر با اشاره به رعایت اولویت در 
طرح و اجرای پروژه های شهری تصریح کرد 
: پروژه هــای زیادی در حــوزه های مختلف، 
همچون فضای ســبز، ترافیــک، موضوعات 
زیرساختی شهر، بازسازی، بازپیرایی، پله گذاری 
و مسیرگشایی طراحی، اجرا و در دست اقدام 
است، اما مهمترین بخش این فعالیت ها رعایت 
اولویت ها است که با کمترین پول بیشترین کار 

را انجام دادیم.
او با اشاره به مقوله شهرسازی و وظایف شهرساز 
نیز گفت: شهرسازی تخصص و کار ماست و 
در این راســتا مهمترین فاکتور از نظر بنده این 
است که مدیریت شهری پیش از توسعه شهر، 

باید مانع تخریب ها در برخی بخش ها و حوزه ها شود.
شهردار تبریز، تاکید کرد: نگاه شهرساز دقیقا بر همین اساس 
است که اول مانع بروز خسارت شود و اجازه ندهد نیاز اصلی 

این شهر از بین برود، سپس به دنبال توسعه باشد.
او افزود:گاها در سال های گذشته  شاهد تخریب فضای سبز 
برای احــداث پروژه های ویترینی و غیرضــروری بودیم که 
نیــازی به اجرای آنها نبود، غافل از اینکه بحث تملک باغات 
و توسعه فضای سبز برای زندگی شهری و مهمتر از آن برای 

انسان الزم و حیاتی است

ایرج شهین باهر، با بیان 
اینکه توسعه فضای سبز 

تعطیل بردار نیست، تصریح 
کرد: در سال ۱۴۰۰ نیز 
نگاه ویژه به فضای سبز 
داشته و حتما با همان 

سرعت ادامه می دهیم و 
عالوه بر آن تملک باغات 
موجود شهر نیز تداوم می 

یابد.
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