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همزمان با سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صورت گرفت؛ 

امضای تفاهم نامه سه جانبه ایجاد و راه اندازی کارخانه نوآوری تبریز

تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز تاسیس کارخانه نوآوری و هماهنگی و تسهیل گری برای صدور مجوزهای الزم 
برای فعالیت این کارخانه از تعهدات استانداری و اختصاص محل مورد نظر و تسریع در صدور مجوزهای الزم از 

تعهدات شهرداری تبریز در این تفاهم نامه است.

راه انــدازی  و  ایجــاد  تفاهم نامــه 
میــان  تبریــز  نــوآوری  کارخانــه 
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن معاون
جمهــوری، اســتانداری آذربایجــان 
ــا  ــز امض ــهرداری تبری ــرقی و ش ش
شــد.این تفاهم نامــه همزمــان بــا 
ســفر معــاون علمــی و فنــاوری 
بــا  تبریــز  بــه  جمهــور  رئیــس 
شــتاب دهنده ها،  جــذب  هــدف 
شــرکت های  و  اســتارتاپ ها 

دانش بنیــان در محــل اختصــاص 
ــه  ــز ب یافتــه توســط شــهرداری تبری

ــید. ــا رس امض
ــت  ــه، معاون ــن تفاهم نام براســاس ای
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
از تاســیس  متعهــد بــه حمایــت 
ــت  ــز، حمای ــوآوری تبری ــه ن کارخان
ــتاب دهنده ها،  ــوی از ش ــادی و معن م
خــاق  صنایــع  اســتارتاپ ها، 
دانش بنیــان،  شــرکت های  و 

همــکاری بــرای انعقــاد قــرارداد 
مشــارکت کارخانــه نــوآوری با ســایر 
ســازمان ها و همــکاری در برگــزاری 
ــای  ــا حوزه ه ــط ب ــای مرتب رویداده
محــوری ایــن کارخانــه شــده اســت. 
اعتبــار مــورد  از  تأمیــن بخشــی 
ــوآوری و  ــه ن ــیس کارخان ــاز تاس نی
هماهنگــی و تســهیل گری بــرای 
بــرای  الزم  مجوزهــای  صــدور 
ــدات  ــه از تعه ــن کارخان ــت ای فعالی

اســتانداری و اختصــاص محــل مورد 
نظــر و تســریع در صــدور مجوزهــای 
الزم از تعهــدات شــهرداری تبریــز در 

ایــن تفاهم نامــه اســت.
امضــای  بــه  تفاهم نامــه  ایــن 
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و 
ــن  ــور، عابدی ــس جمه ــاوری رئی فن
ــرقی  ــان ش ــتاندار آذربایج ــّرم اس خ
ــز  ــهردار تبری ــیار ش ــوب هوش و یعق

ــت. ــیده اس رس
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ورت اجرای  ضر
ویجی در ح های تحقیق تر  طر

 حوزه کشاورزی

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی از اجــرای 
طــرح هــای تحقیقاتــی در پایلــوت بــزرگ مقیــاس در حــوزه کشــاورزی 

بــا رویکــرد تحقیقــی و ترویجــی خبــر داد.
ــازمان  ــات س ــظ نبات ــت حف ــترک مدیری ــت مش ــی در نشس ــر فتح  اکب
جهــاد کشــاورزی اســتان و بخــش تحقیقــات گیاهپزشــکی مرکــز 
ــاره  ــا اش ــتان ب ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــات کش ــوزش و تحقیق آم
ــج کشــاورزی  ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــد س ــرد جدی ــه رویک ب
ــت:  ــر گف ــطوح بزرگت ــی در س ــای تحقیقات ــرح ه ــرای ط ــه اج در زمین
تحقیقــات پایلــوت بــزرگ مقیــاس بایــد در زمینــه هایــی کــه مشــکات 
کشــاورزان را برطــرف و باعــث افزایــش میــزان تولیــد در واحــد ســطح 

مــی شــود اجــرا شــود.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد بر 
اهمیــت تحقیــق و پژوهــش در حــوزه تولیــد، حفــظ و بهبــود محصــوالت 
ــاس کوچــک  ــی در مقی ــای تحقیقات ــروژه ه ــا پ ــزود: قب ــاورزی اف کش
ــوت در ســطوح  ــات پایل ــد، تحقیق ــرد جدی ــا در رویک ــد ام ــی ش ــرا م اج
بزرگتــر انجــام مــی شــود کــه نیازمنــد تخصیــص اعتبــار مناســب اســت.

وی بــا اعــام آمادگــی بــرای تامیــن اعتبــارات مورد نیــاز بــرای تحقیقات 
بخــش گیاهپزشــکی و حفــظ نباتــات ادامــه داد: اقدامــات مرکــز تحقیقات 
کشــاورزی اســتان بایــد در قالــب تحقیقــی و ترویجــی باشــد و در ایــن 
ــار از ســوی  ــا همــکاری و تامیــن اعتب ــد مشــترکا و ب صــورت مــی توان

مدیریــت حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اجــرا شــود.
ــات  ــز تحقیق ــش مرک ــود نق ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ فتح
کشــاورزی در احیــای دریاچــه ارومیــه را حیاتــی دانســته و گفــت: 
بایدکمیتــه مشــترکی بــا موضــوع احیــای دریاچــه ارومیــه بیــن ســازمان 
جهــاد کشــاورزی و مرکــز تحقیقــات کشــاورزی اســتان تشــکیل شــود 
تــا از ظرفیــت هــای بالقــوه ایــن مرکــز در راســتای مطالبــات عمومــی 

ــود. ــتفاده ش ــه اس ــن دریاچ ــای ای ــرای احی ب
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی در پایــان با 
انتقــاد از بروکراســی هــای اداری گفــت: نیازهــای پژوهشــی و تحقیقاتــی 
ــای  ــا نیازه ــتیم ت ــاده هس ــا آم ــون مشــخصی دارد ام ــه و قان ــن نام آئی
جدیــد ایــن حــوزه را در نهادهــای باالدســتی طــرح و مصوبــه مربوطــه 

را اخــذ نماییــم.

رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان 
آذربایجان شرقی با 
تاکید بر اهمیت تحقیق 
و پژوهش در حوزه 
تولید، حفظ و بهبود 
محصوالت کشاورزی 
افزود: قبال پروژه های 
تحقیقاتی در مقیاس 
کوچک اجرا می شد 
اما در رویکرد جدید، 
تحقیقات پایلوت در 
سطوح بزرگتر انجام 
می شود که نیازمند 
تخصیص اعتبار مناسب 
است.
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بــه گــزارش روابــط عمومی مرکــز تحقیقــات و آموزش کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی آذربایجــان شــرقی، جلســه هماهنگــی کارگــروه 
ــر  ــور دکت ــا حض ــته ب ــع وابس ــاورزی و صنای ــان کش ــش بنی دان
ــتان ،  ــاورزی اس ــات کش ــز تحقیق ــس مرک ــوردی رئی ــد بایب احم
ــاورزی  ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــفیعی رئی ــدس ش مهن
ــازمان  ــه س ــته ب ــی وابس ــش خصوص ــای بخ ــرکت ه ــتان، ش اس
ــت  ــاوری ریاس ــم وفن ــت عل ــده معاون ــی و نماین ــام مهندس نظ

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــاد کشــاورزی اس ــازمان جه ــوری در س جمه
ــه از  ــه جانب ــت هم ــوردی برحمای ــد بایب ــه دکتراحم ــن جلس درای
ــام  ــه نظ ــته ب ــای وابس ــرکت ه ــودن ش ــان نم ــش بنی ــد دان رون
ــی را در  ــی و اجرای ــای عملیات ــود و راه کاره ــد نم مهندســی تاکی

ــش  ــی دان ــای خصوص ــرکت ه ــرد. ش ــرح ک ــوص مط ــن خص ای
ــش  ــه دان ــان در زمین ــکات خودش ــائل و مش ــم مس ــان ه بنی

ــد ــرح نمودن ــدن را مط ــان ش بنی
ــاورزی  ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــفیعی رئی ــدس ش مهن
ــال  ــعار س ــق ش ــر تحق ــی ب ــال مبن ــعار س ــر ش ــد ب ــن تاکی ضم
ــه  ــان درزمین ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــی ش ــی وکیف ــعه کم برتوس

ــود. ــد نم ــاورزی تاکی کش
ــط  ــا توس ــرکت ه ــده ش ــرح ش ــواالت مط ــه تس ــه جلس در ادام
ــع طبیعــی  ــات و آمــوزش کشــاورزی و مناب رئیــس مرکــز تحقیق
ــخ داده  ــگان پاس ــی نخب ــاد مل ــس بنی ــرقی و رئی ــان ش آذربایج

شــد.

تاکید رئیس مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
آذربایجان شرقی برحمایت 
وند دانش بنیان  همه جانبه از ر
نمودن شرکت های وابسته به 
نظام مهندسی
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دادستان تبریز در این 
بازدید گفت: آماده همکاری 

با شهرداری در زمینه 
مقابله با هر گونه ساخت و 

ساز غیرمجاز  هستیم.
.................................

هیچ کدام از شرکت های 
خدمات رسان آب، برق و 
گاز حق ارائه خدمات به 

ساخت وسازهای غیرمجاز 
جدید نخواهند داشت.

دادستان تبریز خبر داد:

برخورد قانونی با ساخت 
و ساز غیرمجاز در حریم و 

مسیل های شهری

دادســتان تبریــز از برخــورد قانونــی بــا ســاخت و 
ســاز غیرمجــاز در حریــم و مســیل های شــهری 

خبــر داد.
ــک  ــز؛، باب ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــیار،  ــوب هوش ــراه یعق ــه هم ــو ب ــوب علیل محب
اســتحفاظی  حــوزه  از  تبریــز  شــهردار 
جنوب غــرب و شــهرداری منطقــه ۷ بازدیــد بــه 

آورد. عمــل 
ــاده  ــت: آم ــد گف ــن بازدی ــز در ای ــتان تبری دادس
ــا  ــه ب ــه مقابل ــهرداری در زمین ــا ش ــکاری ب هم

ــتیم. ــاز  هس ــاز غیرمج ــاخت و س ــه س ــر گون ه
ــتانی  ــت دادس ــای فعالی ــرد:  مبن ــه ک وی اضاف
بــرای پیشــگیری از ســاخت و ســاز غیرمجــاز و 
ارائــه خدمــات دولتــی بــه ایــن واحدهــا، آخریــن 
وضعیــت تهیــه شــده توســط شــهرداری خواهــد 

بــود.
علیلــو تأکیــد کــرد: بــر همیــن اســاس هیچ کــدام 
از شــرکت های خدمات رســان آب، بــرق و گاز 
ساخت وســازهای  بــه  خدمــات  ارائــه  حــق 

ــد داشــت. ــد نخواهن غیرمجــاز جدی
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در طــول یکســال خدمــت دولــت ســیزدهم، 124 روســتای 
گاز  سراســری  شــبکه  بــه  شــرقی  آذربایجــان  اســتان 

ــت. ــده اس ــل ش ــی متص طبیع
بــه گــزارش خبرنــگار مــا از آذربایجــان شــرقی، مدیرعامــل 
ایــن شــرکت در ایــن خصــوص گفــت: بــا توجــه بــه 
ــت  ــی و عدال ــت زدای ــر محرومی ــت ســیزدهم ب ــام دول اهتم
ــاه در اقصــی نقــاط کشــور،  ــه رف ــع عادالن محــوری و توزی
ــدام  ــورد اق ــت م ــا اولوی ــروژه هــای گازرســانی ب اجــرای پ
قــرار گرفتــه و روســتاهای باقــی مانــده بــا ســرعت و 
منــد  بهــره  طبیعــی  گاز  نعمــت  از  ای  فزاینــده  شــتاب 
ــاه 14۰۰  ــرداد م ــزود: از م ــی اف ــادر کمال ــوند. ن ــی ش م
ــر 1۳۹۹  ــغ ب ــا تیرمــاه امســال، 124 روســتای اســتان بال ت

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــش گاز طبیع ــت پوش ــوار تح خان

ــر  ــن یکســال ۶۳۰ کیلومت ــول ای ــار داشــت: در ط وی اظه
ــف و در مســیرهای ســخت  خطــوط شــبکه در اقطــار مختل
ــرای  ــعاب ب ــده و 1۳۹۰2 انش ــرا ش ــتانی اج ــذر و کوهس گ
بهــره منــدی مشــترکین از گاز طبیعــی نصــب شــده اســت.

کمالــی بــا اشــاره بــه نــگاه ویــژه دولــت بــه اشــتغالزایی و 
ــتای سیاســت  ــرد: در راس ــح ک ــزوده تصری ــاد ارزش اف ایج
ــوص  ــی الخص ــی عل ــای اجرای ــه ه ــت و اباغی ــای دول ه
ــی  ــترک صنعت ــذب ۳۳2 مش ــاد، ج ــورای اقتص ــه ش مصوب
ــده  ــت ش ــال ثب ــک س ــن ی ــردی ای ــه عملک ــز در کارنام نی

اســت.
در  کــرد:  خاطرنشــان  اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
ــزار و  ــیزدهم 4۷ ه ــت س ــاله  دول ــک س ــت ی ــول خدم ط

ــت. ــده اس ــذب ش ــترک ج ۶۸۰ مش

وستای استان  وستای استان ر  بهره مندی  بهره مندی ۱۲۴۱۲۴ر
آذربایجان شرقی از گاز در آذربایجان شرقی از گاز در 

طول یکسال خدمت دولت طول یکسال خدمت دولت 
سیزدهمسیزدهم

شترک 
جذب ۳۳۲ م

رنامه 
ر کا

ی د
صنعت

ل ثبت 
ک سا

ی ای
کرد

عمل

ده است.
ش

بــا توجــه بــه اهتمــام دولــت ســیزدهم بــر 
ــع  ــوری و توزی ــت مح ــی و عدال ــت زدای محرومی
ــرای  ــور، اج ــاط کش ــی نق ــاه در اقص ــه رف عادالن
ــا اولویــت مــورد اقــدام  پــروژه هــای گازرســانی ب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
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ــح زاده  ــر ابوالفت ــرقی، جاب ــان ش ــاهد آذربایج ــد ش ــزارش نوی ــه گ ب
مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــاد و خاطــره آزادگان شــهید و ســفر  ــا گرامیداشــت ی طــی پیامــی ب

ــت. ــت گف ــک و تهنی ــالروز ورود آزادگان را تبری ــرده را در س ک

در متن این پیام آمده است:
ــن  ــم مَّ ــِه َفِمْنُه َ َعلَْی ــُدوا اللَّ ــا َعاَه ــوا َم ــاٌل َصَدُق ــَن ِرَج ــَن الُْمْؤِمنِی ِم

ــًا ــوا تَْبِدی لُ ــا بَدَّ ــُر َو َم ــن َینَتِظ ــم مَّ ــُه َو ِمْنُه َقَضــی نَْحَب
از مؤمنــان مردانــی هســتند کــه بــه پیمانــی کــه باخــدا بســته بودنــد 
وفــا کردنــد بعضــی بــر ســر پیمــان خویــش جــان باختنــد و بعضــی 
چشــم بــه راه انــد و هیــچ پیمــان خــود را دگرگــون نکرده انــد. )ســوره 

احــزاب؛ آیــه 2۳(

ــاع  ــال دف ــت س ــتقامت آزادگان در دوران هش ــت و اس ــار، صاب ایث
مقــدس و در ســال های اســارت کــه مصائــب و شــکنجه های 
ــی  ــزت و آزادگ ــظ ع ــا و حاف ــن بق ــد ضام ــل نمودن ســختی را تحم

ــت. ــوده و اس ــامی ب ــران اس ــزرگ ای ــت ب مل
بــه یقیــن تاریــخ ایــن مرزوبــوم بــه داشــتن بــزرگ مردانــی، چــون 
شــما بــه خــود می بالــد و همــواره رشــادت و از خودگذشــتگی هایتان، 

در ذهــن و خاطره هــا باقــی خواهــد مانــد.
ــالروز ورود آزادگان  ــاه س ــرداد م ــک 2۶ م ــن تبری ــیله ضم بدین وس
ــه  ــداکاری خالصان ــری و ف ــن اســامی از ایثارگ ــه میه ــراز ب ــر اف س
آزادگان ســرافراز در دفــاع از اســام و کشــور اســامی مــان و تحمــل 
رنــج و شــکنجه های رژیــم بعــث عــراق در دوران اســارت، ســامتی 

و ســعادت ایــن عزیــزان را از درگاه ایــزد منــان خواســتارم.

صالبت آزادگان درصالبت آزادگان در
 سال های اسارت مثال زدنی  سال های اسارت مثال زدنی 

استاست

زاده
والفتح 

بر اب
جا

د و 
یاد شهی

ل بن
دیرک

 م

ستان 
رگران ا

 ایثا
امور

شرقی
ربایجان 

آذ
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی گفت: 

صالبت و استقامت آزادگان در دوران هشت سال دفاع مقدس و در 
سال های اسارت که مصائب و شکنجه های سختی را تحمل نمودند ضامن 

بقا و حافظ عزت و آزادگی ملت بزرگ ایران اسالمی بوده و است.
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 شهردار تبریز تشریح کرد:

وژه عمرانی در هفته دولت افتتاح ۱۶۰۰ میلیارد ریال  پر

شهردار تبریز در گفتگویی به تشریح پروژه های آماده افتتاح 

مجموعه شهرداری تبریز در هفته دولت با اعتبار یک هزار و ششصد 

میلیارد ریال پرداخت.

ده هــا پــروژه کوچــک دیگــر بــر حســب نیازهــای 
ــالت  ــه و مح ــق دهگان ــطح مناط ــهروندان در س ش
تبریــز انجــام شــده اســت کــه در هفتــه دولــت بــه 

ــید. ــد رس ــرداری خواه بهره ب

شــهردار تبریــز در گفتگویــی بــه تشــریح پروژه هــای آمــاده افتتــاح مجموعــه 
ــارد  ــزار و ششــصد میلی ــار یک ه ــا اعتب ــت ب ــه دول ــز در هفت ــهرداری تبری ش

ریــال پرداخــت.
ــه  ــا هفت ــان ب ــز همزم یعقــوب هوشــیار اظهــار کــرد: مدیریــت شــهری تبری
دولــت پروژه هــای عمرانــی مختلــف در مناطــق دهگانــه شــهرداری را مــورد 
ــه  ــن هفت ــر در ای ــی دیگ ــروژه عمران ــن پ ــرار داده و چندی ــرداری ق بهره ب

ــد.  ــد ش ــی خواه کلنگ زن
وی افــزود: صفــه شــمالی مقبره الشــعرا، مسیرگشــایی خیابــان ۳۵ و 24 متــری 
ــن  ــردان راه آه ــرای دوربرگ ــرودگاه، اج ــه راهی ف ــردان س ــران، دوربرگ صنعتگ
ــان کســایی  ــی اتوب ــع جنوب ــاراالن ضل ــپ ورودی و خروجــی م و احــداث رم

ــل افتتــاح در هفتــه دولــت هســتند. مهمتریــن پروژه هــای قاب
ــهری،  ــاخت های ش ــعه زیرس ــوزه توس ــرد: در ح ــح ک ــز تصری ــهردار تبری ش
ــال  ــت کان ــاب، مرم ــوی انق ــطحی ک ــای س ــع آب ه ــال دف ــداث کان اح
ایلی ســو حدفاصــل میــدان بهشــتی تــا روگــذر فروزنــده، مقاوم ســازی کانــال 
ایلی ســو حدفاصــل دانشــگاه هنــر تــا چهــارراه بهشــتی، فــاز دوم کانــال دفــع 
آب هــای ســطحی اسامشــهر و کانــال ســنگی رود پروژه هایــی هســتند کــه 

ــارک  ــه کــرد: احــداث پ ــرداری می رســند. وی اضاف ــه بهره ب ــت ب ــه دول  در هفت
ــنب غازان،  ــه ای ش ــارک محل ــور، پ ــام ن ــگاه پی ــروی دانش ــدرا روب ــه ای ص محل
احــداث فضــای ســبز حاشــیه اتوبــان کســایی حدفاصــل طالقانــی تــا مــاراالن، 
تکمیــل و توســعه شــبکه آب خــام در ضلــع شــرقی و غربــی خیابــان ۷ تیــر و 
ــه ای همچــون  ــای منطق ــای ســطح شــهر و پارک ه ــنایی پارک ه ــن روش تأمی
آرپادره ســی اقدامــات شــهرداری تبریــز در حــوزه فضــای ســبز و تجهیــز آن اســت 
ــرد:  ــان ک ــیار خاطرنش ــد. هوش ــرداری می رس ــه بهره ب ــت ب ــه دول ــه در هفت ک
احــداث پیــاده راه شــهریار در باغمیشــه، ســنگفرش کــوی جانبــازان شــنب غازان، 
ســنگفرش کــوی فرهنــگ در خیابــان امــام خمینی )ره(، ســنگفرش کــوی دماوند 
غربــی در شــنب غازان و کف ســازی و مناسب ســازی ائل گلــی پروژه هــای 

آمــاده افتتــاح دیگــر شــهرداری تبریــز در هفتــه دولــت هســتند.
ــادآور شــد: آســفالت ریزی در ســطح مناطــق و خیابان هــای اصلــی شــهر  وی ی
همچــون بهســازی مســیر بی آرتــی، ضلــع شــرقی و غربــی پــل کابلــی، خیابــان 
۷ تیــر، خیابــان اســتاندارد، ضلــع شــمالی خیابــان عباســی، تقاطــع رضانــژاد تــا 
ــا تقاطــع ارتــش و  ــا انتظــام، انتظــام ت ــان فــدک ت فــدک، میــدان فــدک، خیاب
خیابــان اللــه زار پروژه هــای دیگــر شــهرداری در حــوه آســفالت هستند.شــهردار 
تبریــز افــزود: ده هــا پــروژه کوچــک دیگــر بــر حســب نیازهــای شــهروندان در 
ــه  ــه در هفت ــز انجــام شــده اســت ک ــه و محــات تبری ســطح مناطــق دهگان
دولــت بــه بهره بــرداری خواهــد رســید. هوشــیار بــا اشــاره بــه پروژه هــای آمــاده 
کلنگ زنــی در هفتــه دولــت نیــز اعــام کــرد: احــداث پــارک محلــه ای حافــظ، 
فضــای ســبز حاشــیه میــدان تیــر، آماده ســازی قطعــات پــادگان شــماره 4 ارتش، 
کفســازی ترافیکــی و پیاده روســازی خیابــان شــریعتی شــمالی، کوچــه پاســاژ تــا 
شــریعتی، کوچــه ثبــت و مسیرگشــایی خیابان شــهید علیپــور پروژه هایی هســتند 

کــه در هفتــه دولــت کلنگ زنــی  خواهــد شــد.
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شهردار منطقه 1 تبریز خبر داد:

ح  پیرایی و بازآفرینی شمال شهر با  اجرای چند طر باز
مسیرگشایی

نقش بازپیرایی و 
بازآفرینی شهر در بخش 
شمالی آن با اجرای چند 

رشته خیابان از جمله 
طرح بزرگ خیابان 45 
متری و خیابان سیالب 

قوشخانه، کوی امام زاده، 
خیابان شهید مناف زاده 

و ... می تواند به بالندگی و 
پویایی شهر کمک شایانی 

کند.

شــهردار منطقــه 1 تبریــز، بازپیرایــی و بازآفرینی شــمال 
ــراغ  ــایی را چ ــرح مسیرگش ــد ط ــرای چن ــا اج ــهر ب ش

راهــی بــرای توســعه منطقــه دانســت.
ــرد:  ــان ک ــد شــاهوردی بی ــزارش شــهریار، حمی ــه گ ب
ــن  ــای تعیی ــاس برنامه ه ــر اس ــه 1 ب ــهرداری منطق ش
شــده جهــت رفــع معضــات اساســی در مناطــق کــم 
ــه  ــین ک ــوده و حاشیه نش ــای فرس ــوردار، بافت ه برخ
باعــث عــدم پیشــروی شــهر شــده و در حــوادث غیــر 
مترقبــه، خطــرات و معضــات بســیار اساســی را بــرای 
ــرای ســاماندهی ایــن محــات و  ــی دارد، ب شــهر در پ
ــایی  ــای مسیرگش ــا، طرح ه ــت آنه ــن بس ــروج از ب خ
اساســی و زیربنایــی را در دســت اجــرا داشــته و مرحلــه 

ــاز دوم  ــون در ف ــیده و هم اکن ــام رس ــه اتم ــات ب مطالع
ــرار  ــهروندان ق ــا ش ــک ب ــه و تمل ــه مصالح آن از جمل
دارد و پــس از آن بــه ســرعت وارد مرحلــه ســوم یعنــی 
آزادســازی و تخریــب ملک هــای واقــع در مســیر 
ــان وارد  ــته خیاب ــد رش ــون در چن ــه هم اکن ــود ک می ش

ایــن فــاز شــده  اســت.
ــی شــهر در  ــی و بازآفرین ــش بازپیرای ــه داد: نق وی ادام
ــان از  ــا اجــرای چنــد رشــته خیاب بخــش شــمالی آن ب
ــان  ــری و خیاب ــان 4۵ مت ــزرگ خیاب ــرح ب ــه ط جمل
ــهید  ــان ش ــام زاده، خیاب ــوی ام ســیاب قوشــخانه، ک
منــاف زاده و ... می توانــد بــه بالندگــی و پویایــی شــهر 

کمــک شــایانی کنــد.
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 بازدید عضو هیئت علمی مركز تحقیقات و آموزش
 كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی از مزارع

سورگوم شهرستان جلفا

 کارشناســان شهرســتانی و اســتانی در معیــت دکتــر حســن منیــری فــر 
عضــو هیئــت علمــی مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع 
ــن  ــم فوم ــه ای رق ــزارع ســورگوم دان ــی آذربایجــان شــرقی از م طبیع

کشت شده در شهرستان جلفا بازدید نمودند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز 
ــاورزی و  ــوزش کش ــات و آم تحقیق
منابــع طبیعــی آذربایجــان شــرقی، 
دوره آموزشــی تولیــد و پــرورش 
ــان  ــرای کارکن ــی ب ــان داروی گیاه
وظیفــه صنایــع دریایــی شــهید 
ــس  ــا تدری ــاع ب ــولی وزارت دف رس
مهنــدس ســلطانی مــدرس مرکــز 
ــاورزی و  ــوزش کش ــات و آم تحقیق
ــی آذربایجــان شــرقی  ــع طبیع مناب
ــی  ــی – پژوهش ــس آموزش در پردی

ــزار شــد. ــاد برگ ســعید آب

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکز 
ــاورزی  ــوزش کش ــات و آم تحقیق
آذربایجــان  طبیعــی  منابــع  و 
ــد و  ــی پیون ــرقی،  دوره آموزش ش
ــان  هــرس و جــوان ســازی درخت
پســته بصــورت عملــی دربــاغ 
پســته کاظــم زاده از پســته کاران 
ــر  ــس دکت ــا تدری ــهر گاوگان ب ش
مــدرس  پورســلطان  محســن 
مرکــز در روز یکشــنبه مورخــه 
1۳/۰۶/14۰1برگــزار شــد.در ایــن 
دوره فراگیــران بــا روشــهای پیوند 
وهــرس و همچنیــن روشــهای 
مدیریتــی کــه بایــد در بــاغ پســته 

ــدند. ــنا ش ــردد اش ــرا گ اج

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز 
تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی 
ومنابــع طبیعــی آذربایجــان شــرقی، 
دوره آموزشــی آمــاده ســازی و تهیــه 
بســتر و کشــت گلرنــگ در مدیریــت 
شهرســتان شبســتر بــا حضــور 
گلرنــگ کاران و بهره بــرداران در روز 
ســه شــنبه مورخــه 1۵/۰۶/14۰1بــا 
تدریــس دکتــر پاســبان اســام 

ــات  ــو هی ــی و عض ــاون آموزش مع
ــن  ــد.در ای ــزار ش ــی مرکزبرگ علم
دوره بهــره بــرداران بــا اخریــن 
روشــهای کاشــت و تهیــه یســتر و 
برداشــت و مبــارزه بــا افــات گلرنگ 

ــدند. ــنا ش آش

دوره های آموزشی برگزار شده  توسط مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

برگزاریدورهآموزشی
تولیدوپرورشگیاهان
داروییتوسطمرکز
تحقیقاتوآموزش

کشاورزیومنابعطبیعی
آذربایجانشرقی

برگزاریدورهآموزشی
پیوندوهرسوجوان

سازیدرختانپستهتوسط
مرکزتحقیقاتوآموزش
کشاورزیومنابعطبیعی

آذربایجانشرقی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی 

برگزاریدورهآموزشی
آمادهسازیوتهیهبسترو
کشتگلرنگتوسطمرکز

تحقیقاتوآموزش
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آمــوزش  و  تحقیقــات  مرکــز  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
ــی  ــرقی، دوره آموزش ــان ش ــی آذربایج ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
کشــت و فــرآوری زعفــران در یــگان پشــتیبانی ســپاه عاشــورا بــا 
ــار زاده مــدرس مرکــز در راســتای مهــارت  ــدس غف تدریــس مهن
افزایــی کارکنــان وظیفــه یگانهــای مســلح از روز یکشــنبه مورخــه 

ــت. ــزاری اس ــال برگ ــدت ۳روز در ح ــه م 1۳/۰۶/14۰1ب

ــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و  ب
منابــع طبیعــی آذربایجــان شــرقی، دوره کاشــت ،داشــت و برداشــت کلــزا 
ــزاکاران  ــرای کل ــی ب ــتان ایلخچ ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه درمدیری
ــنبه  ــه ش ــتان در روز س ــزادر اس ــج کاشــت کل ــتای تروی ــه در راس منطق
مورخــه ۰۸/۰۶/14۰1بــا تدریــس دکتــر پاســبان اســام معــاون آموزشــی 

و عضــو هیــات علمــی مرکــز برگــزار شــد.

مشترك گرامي :
 براي حفظ جان ارزشمند خود و عزيزانتان 

توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد

ــي،  ــه كش ــر در لول ــت تغیی ــوادث گاز، بعل ــترین ح ــد بیش ــي دانی ــا م آی
ــا احســاس  ــر مجــاز و اشــكال در دودكشــها مــي باشــد؟ ب انشــعاب غی

بوي گاز در ساختمان، بالفاصله

1-   جریان گاز را از شیر اصلي قطع 
2-  جریان برق را از كلید اصلي و خارج محل وجود گاز قطع  

3-  درب و پنجــره هــا را بــاز و محــل را تــرك و بــه  شــماره 194 امــداد 
گاز اطالع دهید.

اســتفاده از آبگرمكــن دیــواری بدلیــل مصــرف زیاد اكســیژن درســاختمان 
های كمتراز50 متر مربع باعث

ــای  ــن ه ــد از آبگرمك ــردد و بای ــی گ ــی م ــا خفگ ــی ونهایت  گازگرفتگ
مخزن دار استفاده گردد.

  روابط عمومی شركت گازآذربایجانشرقی

برگزاریدورهکاشت
داشتوبرداشتکلزاتوسطمرکزتحقیقات،

وآموزشکشاورزیومنابعطبیعی
آذربایجانشرقی

برگزاریدورهآموزشیکشتوفرآوریزعفران
دریگانپشتیبانیسپاهعاشوراتوسطمرکز
تحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبیعی

آذربایجانشرقی

ارائه گزارش رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی 
ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی در حضور معاون علم 

وفناوری رئیس جمهور

دکتــر احمــد بایبــوردی رئیــس مرکــز در جلســه ای کــه روز ســه شــنبه 1۵ 
شــهریور مــاه ســال جــاری در اســتانداری آذربایجــان شــرقی با حضــور دکتر 
ــن خــرم  ــور و عابدی ــس جمه ــاوری رئی ــم وفن ــاون عل ســورنا ســتاری مع
اســتاندار آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد بــه عنــوان دبیــر کمیتــه اقتصــاد 

دانش بنیان کشاورزی استان گزارش مبسوطی ارائه نمود.

ــان کشــاورزی  ــش بنی ــه دان ــن گــزارش عملکــرد شــش ماهــه کمیت درای
درزمینــه هــای مختلــف تشــریح گردیــد و برنامــه هــای جامع ۵ ســاله مرکز 
تحقیقــات وآمــوزش کشــاورزی ومنابــع طبیعــی آذربایجان شــرقی و دهکده 
فنــاوری کشــاورزی اســتان مــورد اســتقبال دکتــر ســتاری قــرار گرفــت و 
ــان و شــتاب  ــار شــرکت بنی ازاینکــه مرکــز عرصــه هــای خــود را در اختی
دهنــده قــرار داده قــدم موثــری عنــوان نمــود. همچنیــن گــزارش کمیتــه 

کشاورزی مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی 
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حضور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی 

در چهارمین جلسه کمیته تخصصی
 دانش بنیان

 دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز  در چهارمین جلسه کمیته 
تخصصی دانش بنیان و کمیته نانو سازمان جهادکشاورزی که با 
حضور مهندس فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در 

سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد حضور یافت.
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ــی از  ــد یک ــان ش ــر  بی ــوق الذک ــه ف در جلس
ــش  ــردی ســتاد اقتصــاد دان برنامــه هــای راهب
توســعه  اســتان  آفریــن  اشــتغال  و  بنیــان 
زیســت بــوم فنــاوری اســتان بــا کمــک 
ــه  ــت ورود ب ــود جه ــای موج ــرکت ه ــه ش ب
ــن  ــد. در ای ــی باش ــان م ــش بنی ــاد دان اقتص
ــع  ــه تخصصــی کشــاورزی و صنای راســتا کمیت
وابســته اســتان  بــا بهــره گیــری از کلیــه 
ظرفیــت هــای موجــود و از جملــه ظرفیــت های 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و 
بنیــاد ملــی نخبــگان اســتان توافقاتــی را جهــت 
ــه  ــور فناوران ــاله مح ــای مس ــته ه ــاد هس ایج
ــی  ــش خصوص ــرکتهای بخ ــارکت ش ــا مش ب
انجــام داده اســت. در ایــن هســته هــا نیازهــای 

فناورانــه واحدهــای صنعتــی بخــش خصوصــی 
اعــام و بــا حضــور فعــال اســاتید دانشــگاهی و 
متخصصیــن صنعتــی راهبــر، دانــش آموختــگان 
اســتعداد   صاحــب  دانشــجویان  و  برگزیــده 
جهــت حــل مســائل واقعــی گام برداشــته 
ــای  ــاس نیازه ــر اس ــه ب ــود. بطوریک ــی ش م
ــی  ــر صنعت ــان برت ــرکتها، متخصص ــی ش واقع
و اســتادان خبــره دانشــگاهی، مجموعــه ای 
کــرده  انتخــاب  را  مســتعدان عاقه منــد  از 
ــب  ــی در قال ــی و تخصص ــورت علم ــه  ص و ب
ــه  ــی معیــن ب ــازه زمان طرحــی مشــخص و درب
ــت  ــد. مالکی ــی می پردازن ــئله ای واقع ــل مس ح
و کلیــه دســتاوردهای طــرح )دانــش فنــی، 
ایجــاد شــرکت دانــش بنیــان و ...( متعلــق بــه 

ــوده و  ــا ب ــوان کارفرم ــی بعن ــش خصوص بخ
ــوط  دولــت فقــط ۵۰ درصــد هزینــه هــای مرب
بــه حــق الزحمــه اعضــای فعــال هســته هــا را 
ــه  ــد ک ــی نمای ــل م ــه تقب ــک دوره ۹ ماه در ی
ایــن دوره قابــل تمدیــد مــی باشــد. ســقف حــق 
الزحمــه هــا بــه اعضــای هســته هــا متشــکل از 
۵ تــا 1۰ نفــر، مطابــق شــیوه نامــه بنیــاد ملــی 
نخبــگان مــی باشــد. شــرکتهای عاقمنــد مــی 
تواننــد پــس از تکمیــل کاربــرگ طــرح مســاله 
ــزال  ــرگ پروپ ــراه کارب ــر بهم ــی راهب و معرف
ــخ 1۵  ــا تاری ــر ت ــط راهب ــده توس ــل ش تکمی
ــی  ــه تخصص ــه کمیت ــه دبیرخان ــهریورماه ب ش
کشــاورزی ســتاد اقتصــاد دانــش بنیــان و 

ــد. ــل نماین ــتان تحوی ــن اس ــتغال آفری اش
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مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و  عشایر آذربایجانشرقی:

ساکنین شهرهای زیر۲۰ هزار نفر جمعیت نیز 
می توانندعضو  صندوق شوند

ــتایی  ــاورزان، روس ــی کش ــه اجتماع ــدوق بیم مدیرصن
ــه  ــاس مصوب ــر اس ــرقی گفت؛ب ــایر آذربایجانش و  عش
ســال 90 مجلــس شــورای اســالمی، ســاکنان شــهرهای 
زیــر 20 هــزار نفــر جمعیــت نیــز مــی تواننــد در ایــن 
ــو   ــایر عض ــاورزان و  عش ــی کش ــه اجتماع ــدوق بیم صن

شــوند.

حمــد نظــری درنشســت خبــری بــا رســانه هــا بــه عملکــرد ســال جــاری 
ــت موظــف  ــون اساســی، دول ــه اســتناد اصــل 2۹ قان پرداخــت و افــزود: ب
ــرای آحــاد مــردم جامعــه چــه شــهری و  چــه روســتایی  اســت بیمــه را ب
فراهــم ســازد و در ایــن راســتا صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان و عشــایر، 
در اجرایــی شــدن ایــن اصــل خانــم هــا و  آقایــان بیــن 1۸ تــا ۵۰ ســال کــه 
فاقــد هرنــوع پوشــش بیمــه اجتماعــی و  فاقــد رابطــه کارگــری و  کارفرمایی 

هســتند را مشــمول ایــن صنــدوق قــرار مــی گیرنــد.
وی همچنیــن خاطــر نشــان شــد : طبــق تبصــره ۷ مــاده 2 قانــون  افزایــش 
بهــره وری بخــش کشــاورزی منابــع طبیعــی، اگــر چنانچــه فــردی عضــو  
ــی و  ــع طبیع ــای مناب ــکل ه ــاورزی و تش ــی کش ــام  مهندس ــازمان  نظ س
دامپزشــکی باشــد، و محــل اســتقرار شــرکتی کــه تابعــه ایــن قانــون بهــره 
ــد  ــا شــهرهای زیــر 2۰۰۰۰ نفــر باشــد، مــی توان وری اســت، در روســتا ی

اعضایــش را بــه صنــدوق مــا معرفــی کنــد.
مدیرصنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان و  عشــایر آذربایجانشــرقی تصریح 
ــا باشــند.  ــدوق م ــد عضــو  صن ــی توانن ــز م ــرادی دو ســکونته نی ــرد؛ اف ک
همچنیــن راننــدگان بیــن شــهری ســاکن در روســتا، مناطــق عشــایری یــا 
شــهر هــای زیــر2۰ هزارنفــر جمعیــت نیــز مــی تواننــد عضو ایــن صنــدوق 
باشــند هماننــد راننــدگان حمــل مســافر یــا کاال، انــواع خودروهــا و در ایــن 
راســتا تــا کنــون نزدیــک 21 نفــر راننــده در اســتان تحــت پوشــش قــرار 

گرفتــه اســت.

ــز  ــتا نی ــان ســاکن شــهر و  روس ــد قالیباف ــن فرآین ــرد: درای ــه ک وی اضاف
براســاس دســتور وزیــر وقــت  شــامل ایــن بیمــه مــی شــوند و افــرادی 
کــه چــه در شــهر چــه در روســتا و در خانــه قالــی بافــی مــی کننــد از ایــن 

صنــدوق بهــره مــن مــی شــوند.
نظــر اشــاره ای هــم بــه خدمات صنــدوق بــرای کارگران فصلی ســاختمانی 
کــرد و افــزود:  کارگــران ســاختمانی کــه مشــمول بیمــه اجتماعی نباشــند، 
بــه عنــوان شــاغل فصلــی شــناخته شــده و ایــن افــراد بــه صورت یکســاله 

تحــت پوشــش  قــرار مــی گیرند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان و  عشــایر اســتان  آذربایجانشــرقی؛ 
درخصــوص بازنشســتگی قبــل از موعــد، هــم گفــت: در ایــن مهــم قانــون 
بــا حداقــل 1۰ ســال ســابقه و ۷۰ ســال ســن از ســال ۹۶ تــا آخــر ســال 
ــی االن متوقــف شــده اســت و  ــه صــورت پلکانــی اجــرا شــد ول 14۰۰ ب
بازنشســتگی  بــر اســاس ســن هــم  باید 1۵ ســال ســابقه و ســن ۶۵ ســال 

ــته باشند. داش
وی در ادامــه اشــاره ای هــم بــه بیمــه شــدگان کــرد و خاطــر نشــان شــد: 
از هفتــه دولــت ســال 14۰۰ تــا هفتــه دولــت امســال، ۵/۷درصــد در جــذب 
بیمــه شــدگان رشــد داشــته ایــم. همچنیــن از پایــان ســال 14۰۰ تــا ۵ ماه 
ــد  ــر در ســال 14۰1، تعــداد ۸۳۹۹ نفــر در صنــدوق ثبــت نام کــرده ان اخی
کــه نســبت بــه پنــج ماهــه ســال قبــل، رشــد ۳.4 درصــدی داشــته اســت 
و وصولــی حــق بیمــه اســتان در ســال 14۰۰ منهــای ســهم دولــت، 14۳۰ 

میلیــارد ریــال بــود و در 14۰1 هــم تاکنــون ۸1۰ میلیــارد ریــال اســت.
وی همچنیــن بیــان کــرد: ازبیــن 2۵۵۷۵۸ نفــر مشــمول بیمــه در اســتان، 
ــر هســتند کــه 12۷۸۶  ــواده در اســتان مســتمری بگی حــدود 2۷۰۰۰ خان
ــد و  ــاده شــناخته شــده ان ــر از کار افت ــد، ۹21 نف ــر بازنشســته شــده ان مف
1۳۳۶۹ خانــواده هــم از بابــت فــوت شــدگان از  مــا حقــوق مــی گیرنــد. 
در کل مبلغــی کــه در ســال 14۰۰ بــرای مســتمری بگیــران پرداخت شــده 

اســت،بیش از 1۸۸۰ میلیــارد ریــال مــی باشــد.
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ــت  ــی ظرفی ــد درمعرف ــگ بای ــرح برندین ط
هــای منطقــه آزاد ارس مــورد اســتفاده 
ــز- ــان تبری ــرار گیردآرم ــتر ق ــه بیش هرچ

مدیرعامــل منطقــه آزاد تجــاری و صنعتــی 
در  بایــد  برندینــگ  طــرح  گفــت:  ارس 
ــه آزاد ارس  ــای منطق ــت ه ــی ظرفی معرف
مــورد اســتفاده هــر چــه بیشــتر قــرار گیــرد 
ــی  ــطح مل ــی در س ــه ارس حت ــرای اینک ب
نیــز در شــان ایــن مجموعــه شــناخته شــده 

ــت. نیس
آزاد  منطقــه  تبریز-مدیرعامــل  آرمــان 
گفــت: طــرح  ارس  و صنعتــی  تجــاری 
ــای  ــت ه ــی ظرفی ــد در معرف ــگ بای برندین
ــه  ــر چ ــتفاده ه ــورد اس ــه آزاد ارس م منطق
بیشــتر قــرار گیــرد بــرای اینکــه ارس حتــی 
در ســطح ملــی نیــز در شــان ایــن مجموعــه 

ــت. ــده نیس ــناخته ش ش
ــی  ــم اندیش ــت ه ــی در نشس ــد کیان مجی

بــا  اصحــاب رســانه هــای آذربایجــان 
ــی کــه اکوسیســتم  ــزود: از آنجای شــرقی اف
ــدار رســیده الزم  ــت پای ــه حال هــاب ارس ب
ــه صــورت هــاب  ــن پتانســیل ب اســت از ای
صادراتــی بــرای خدمــات دهــی بــه شــرکت 
هــای دانــش بنیــان اســتفاده بهینــه گــردد.

تقویــت  آورشــد:  یــاد  ادامــه  در  وی 
شــرکت های دانش بنیــان و مراکــز رشــد 
ــه هاســت  ــن مقول ــم تری ــاوری  از مه و فن

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس تاکید کرد؛

ح برندینگ باید درمعرفی ظرفیت های  طر
منطقه آزاد ارس مورد استفاده هرچه بیشتر قرار گیرد

تقویــت شــرکت های دانش بنیــان و مراکــز رشــد و فنــاوری  از مهــم تریــن مقولــه هاســت و ایــن 
ــته  و  ــاعدی را داش ــیار مس ــاخت های بس ــان زیرس ــرکت های دانش بنی ــوزه ش ــه  درح منطق
جلســاتی کــه بــا مســؤوالن حــوزه دانــش بنیــان اســتان داشــتیم، پیشــنهاد شــد کــه مناطــق 

آزاد ارس به عنوان هاب صادراتی شرکت های دانش بنیان معرفی گردد.
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و ایــن منطقــه  درحــوزه شــرکت های 
بســیار  زیرســاخت های  دانش بنیــان 
ــا  ــه ب مســاعدی را داشــته  و جلســاتی ک
ــتان  ــان اس ــش بنی ــوزه دان ــؤوالن ح مس
داشــتیم، پیشــنهاد شــد کــه مناطــق 
صادراتــی  هــاب  به عنــوان  ارس  آزاد 
معرفــی  بنیــان  دانــش  شــرکت های 

ــردد. گ
مرکــز  افتتــاح  خصــوص   در  کیانــی 
ــه ای در  ــی حرف ــوزش فن ــی آم بین الملل
ارس نیــز خاطــر نشــان شــد: ایــن مرکــز 
ــه  ــازمان منطق ــکاری اداره کار س ــا هم ب
مهارت آمــوزی  در  می توانــد  ارس  آزاد 
و توانمندســازی شــاغلین و کارجویــان 
نقــش مهــم و محــوری ایفــا کنــد و 
ــن  ــا را در تامی ــه واحده بخشــی از دغدغ
حداقــل  بــه  ماهــر  انســانی  نیــروی 

ــاند. برس
و  تجــاری  آزاد  منطقــه  مدیرعامــل 
صنعتــی ارس عنــوان داشــت: جهــت 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــاد ش ــت و ایج تقوی
بنیــان، تقویــت مهــارت آمــوزی نیروهــای 
طــور  همیــن  و  ایــران  کار  جویــای 
جمهــوری نخجــوان ظرفیــت خوبــی  رخ 
داده اســت  و از جملــه افتتــاح مرکــز فنــی 
و حرفــه ای در ارس از  اقدامــات توســعه 
ای اســت کــه در جهــت تقویــت و ایجــاد 
ــت  ــان، تقوی ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
ــای کار  ــای جوی ــوزی نیروه ــارت آم مه
ایــران و همیــن طــور ارایــه خدمــات 
ــه جمهــوری نخجــوان، عملیاتــی شــده  ب
اســت.رئیس هیات مدیــره و مدیرعامــل 
ســازمان منطقــه آزاد در خصــوص برخــی 
از مشــکات در حــوزه بهداشــت و درمــان 
نیــز اشــاره کــرد و افــزود: نبود بیمارســتان 
و امکانات بهداشــتی و درمانی  از خواســته 
هــای بــه حــق مــردم منطقــه هســت کــه 
بایــد بــه ایــن دغدغــه هــا چــاره اندیشــی 

ــردد . گ
ــوه ای  ــات بالق ــرد: امکان ــح ک وی تصری
در ایــن شهرســتان وجــود دارد کــه بایــد 

ــاد  ــا ایج ــا ب ــه ت ــل ک ــل تبدی ــه بالفع ب
اشــتغال  راســتای  در  دســتی  صنایــع 
ــامل  ــتری ش ــق بیش ــد رون ــی و تولی زای
حــال مــردم شــود کــه مــی تــوان از آنهــا 
ــه کشــور در  ــن گلخان ــه وجــود بزرگتری ب
ــن  ــزرگ تری ــاح ب ــه آزاد ارس ،افتت منطق
ــا 1۰ هــزار راس  واحــد گاوداری کشــور ب
ظرفیــت و بزرگتریــن واحــد پــرورش 
ماهــی مســقف  در حــال ســاخت اشــاره 

ــود . نم
و  تجــاری  آزاد  منطقــه  مدیرعامــل     
ــن  ــداف ای ــن اه ــی ارس  مهمتری صنعت
منطقــه را در آینــده توســعه متــوازن و 
ــوان  ــره ارزش عن ــوری زنجی ــه مح برنام
کــرد و افــزود: ایــن فرآینــد افزایــش داده 

ــرد. ــل خواهدک ــا تکمی ــا را قطع ه
وی  منطقــه خداآفریــن را نیــز یکــی 
آزاد  منطقــه  از ظرفیــت هــای  دیگــر 
ارس ذکــرد و تصریــح نمود:بــا توجــه بــه 
ــت شــهید  ــت طــرح کشــت و صنع ظرفی
قاســم ســلیمانی کــه در ایــن منطقــه 
ــدن  ــی ش ــا عملیات ــت ب ــال اجراس در ح
ــی  ــه امنیــت غذای ــد ب ــی آن  می توان نهای
کشــور کمــک شــایانی بکنــد و در تولیــد 
خــوراک دام و ذرت علوفــه ای نقــش 
اساســی را در بــر گیرد.مدیرعامــل منطقــه 
تجــاری و صنعتــی ارس  اشــاره ای هــم 
ــی  ــای گردش ــت ه ــات و ظرفی ــه امکان ب
ــوزه  ــود: درح ــار نم ــرد و اظه ــه ک منطق
گردشــگری و زیســت محیطی پتانســیل و  
ظرفیت هــای بالقــوه ای  وجــود دارد و بــا 
اجــرای طــرح برندینــگ ایــن حــوزه هــا 
بایــد و بــه  تناســب آن  حوزه گردشــگری 

ــرد . ــرار گی ــی ق ــت اساس ــز در اولوی نی
کیانــی یــادآور شــد: بــا بــروز شــدن طــرح 
جامــع تمامــی واحــد هــای ســازمان 
ــط  ــای مرتب ــه ه ــه برنام ــرورت دارد ب ض
ــا حــوزه کاری خودشــان مســلط باشــند  ب
ــرح  ــای ط ــه ه ــق برنام ــی تحق و ارزیاب
ــازمان  ــای س ــد ه ــوی واح ــع از س جام
ــیاری از  ــای بس ــه مبن ــع ۳ ماه در مقاط

تصمیمــات در حــوزه منابــع انســانی و 
ــود ــد ب ــی خواه مدیریت

ــروه  ــبختانه کارگ ــرد؛ خوش ــد ک وی تاکی
بررســی مســایل و مشــکات تولیــد و 
واکاوی بیــش از 2۰ مــورد از شــرکت های 
ــدت  ــی م ــروه ط ــن کار گ ــدی  در ای تولی
کوتاهــی حــل وفصــل شــد و بــرای رفــع 
ــا  ــوارد آنه ــر م ــد دیگ ــه واح ــکل  س مش
ارایــه  هیأت مدیــره  در   طــرح  بــرای 

ــد. گردی
و  تجــاری  آزاد  منطقــه  مدیرعامــل 
ایجــاد  بــه  پایــان  ؛در  ارس  صنعتــی 
ــع امــاک ) GIS ( اشــاره  ســامانه جام
ســامانه ی  افزود:راه انــدازی  و  کــرد 
عــدم  و   )  GIS  ( امــاک  جامــع 
تجمیــع اطاعــات ســازمانی درخصــوص 
ــی، تجــاری و گردشــگری  ــات صنعت قطع
ــا در  ــی آن ه ــامانه و پراکندگ ــک س در ی
ــف موجــب ســردرگمی  بخش هــای مختل
می شــد  ســرمایه گذاران  طوالنی مــدت 
در  اس   جــی آی   ســامانه   بــا  چراکــه 
الیه هــای مختلــف همــه ی اطاعــات 
مربــوط بــه امــاک دســته بندی مــی 
ــک  ــر از ی ــامانه در کمت ــن س ــود و ای ش
بخش هــای  و  شــد  راه انــدازی  مــاه 
در  داده هــا  درج  بــه  شــروع  مختلــف 
ــه  ــت منطق ــی اس ــد .  گفتن ــوده ان آن  نم
)شــمال  ارس  رود  درحاشــیه  ارس  آزاد 
غــرب ایــران( و در منطقــه صفــر مــرزی 
جمهــوری  آذربایجــان،  کشــورهای 
ــع  ــتان واق ــوان و ارمنس ــار نخج خودمخت
ــوان  ــه عن ــع ارس ب ــت. درواق ــده اس ش
بخشــی از آذربایجــان شــرقی درنزدیکــی 
ــرار  ــوردوز ق ــد و ن ــل مرن ــهرهایی مث ش
عنــوان  بــه  آزاد  منطقــه  ایــن  دارد. 
ــای  ــان مرزه ــل در می ــش منفص ۵  بخ
ــدوز  ــوردوز و اصان ــو، ن ــاد، خمارل پارس آب
ــا  ــز ت ــه تبری تقســیم شــده اســت و فاصل
منطقــه آزاد ارس در حــدود 1۳۷ کیلومتــر 
اســت. محمدرضــا ایــازی خبرگــزاری 

آریــا در آذربایجانشــرقی
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پرداخــت بیــش از 4۷2میلیــارد تومــان مســتمری بــه مددجویان اســتانآرمان 
تبریز-مدیــرکل کمیتــه امــداد آذربایجان شــرقی گفــت: ســال گذشــته ایــن 
اداره کل بالــغ بــر 4۷2 میلیــارد تومــان  مســتمری بــه مددجویــان تحــت 

پوشــش پرداخــت کــرده اســت.
ــگار مــا در تبریز؛غامعلــی مامهــدی کــه در نشســت  ــه گــزارش خبرن ب
مطبوعاتــی بــا خبرنــگاران ســخن مــی گفــت افــزود: ماهانــه 4۳ میلیــارد 
تومــان مســتمری بــه مددجویــان اســتان پرداخــت می شــود و ایــن مبالــغ 

صرفــا فقــر را بــرای خانــوده هــا قابــل تحمــل مــی کنــد.
وی خاطــر نشــان شد:آذربایجانشــرقی  قریــب بــه ۷۸ هــزار خانــوار را تحت 
پوشــش خــود قــرار داده و  از ابتــدای تشــکیل  کمیتــه امــداد تــا 4۰ ســال 
پیــش ۵۵ هــزار خانــوار تحــت پوشــش کمیتــه امــداد بودنــد امــا بــا بــروز  
ــار  ــن آم ــه ای ــد تحــت پوشــش ب ــوار جدی ــزار خان ــش از 22 ه ــا بی کرون

اضافــه شــده اســت.
ــم در ســال جــاری  2۵۰۰ واحــد  ــا داری ــا بن ــح کــرد؛ م مامهــدی تصری
ــن  ــه ای ــم ک ــداث کنی ــرقی اح ــان ش ــان آذربایج ــرای مددجوی ــکن ب مس

ــت. ــده اس ــاز ش ــد آغ ــد  از 14۰۰ واح فرآین
وی بــا انتقــاد از عــدم همــکاری  برخــی دســتگاه هــای درفقر زدایــی تاکید 
کــرد:  کمیتــه امــداد متولــی فقــر نســت امــا بــه نوعــی  فقــر را مدیریــت  
ــه موقــع عمــل کننــد ایــن  مــی کنــد و اگــر دســتگاه وظایــف خــود را ب

فرآینــد کــم رنــگ مــی گــردد.
مدیــرکل کمیتــه امــداد آذربایجــان شــرقی خاطــر نشــان شد:خوشــبختانه 

بنیــاد مســتضعفان در کنــار کمیتــه امــداد خــوب عمــل کــرده و در تامیــن 
مســکن بــرای  مددجویــان از طــرح نهضــت ملــی مســکن همراهــی خوبی 

داشــته اســت .
وی همچنیــن ادامــه داد: بــر اســاس دســتور معــاون اول رئیــس جمهــور 
ــان  ــی از مددجوی ــت مل ــکن نهض ــه مس ــی اولی ــون تومان آورده 4۰ میلی

دریافــت نمی شــود.
مدیــر کل کمیتــه امــداد آذربایجــان شــرقی همچنیــن اشــاره ای هــم بــه  
رســالت اصلــی ایــن نهــاد کــرد و گفــت :ایجــاد اشــتغال و توانمندســازی 
مددجویــان ا ز همــده محوریــت مــا اســت کــه در این راســتا ســال گذشــته 
۶۰۰ میلیــارد تومــان تســهیات بانکــی در اختیــار کمیتــه امــداد گذاشــته 

شــد .
وی عنــوان کــرد : ایــن مرکــز موظــف بــه ایجــاد 1۶ هــزار و 2۰۰ فرصــت 
شــغلی در ســال گذشــته بــود  کــه و در پایــان ســال بیــش از ایــن ارقــام 

عملیاتــی شــد و 1۹ هــزار و 2۰۰ نفــر فرصــت شــغلی ایجــاد شــد.

پرداخت بیش از ۴7۲میلیارد تومان مستمری به مددجویان استان

ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان ا ز همده محوریت ما است که در این راستا سال گذشته 600 میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی در اختیار کمیته امداد گذاشته شد .
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نشســت هم اندیشــی ســند تحــول بنیادیــن و جهــاد تبییــن مدیــرکل آمــوزش و 
پــرورش آذربایجــان شــرقی و اصحــاب رســانه در باشــگاه فرهنگیــان تبریــز برگزار 

شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛علیرضــا صیــادی در ایــن نشســت هــم اندیشــی 
بــا اصحــاب رســانه، خبرنــگاران را پــل ارتباطــی دســتگاه هــای خدمــت رســان و 
دولــت عنــوان کــرد و گفــت: ارتبــاط صمیمــی، آگاهانــه، عالمانــه، میهن دوســتانه و 

مــردم دوســتانه بــا شــما عزیــزان مــا را بــه اهــداف متعالــی مــی رســاند .
وی ادامــه داد: اهمیــت آمــوزش و پــرورش بــر هیچکــس پوشــیده نیســت و همــه 
دولــت هــا دارای دســتگاه تعلیــم و تربیــت هســتند و بــر اســاس آییــن و ســنت و 
سیاســت هــای کشــور خودشــان اداره مــی شــوند ولــی آمــوزش و پــرورش نظــام 
ــر اســاس اهــداف  جمهــوری اســامی در تــاش اســت کــه دانــش آمــوزان را ب

اســامی ایرانــی رشــد دهــد.
صیــادی افــزود: آمــوزش و پــرورش از دوره مکتــب خانــه ای راه هــای پــر فــراز و 
نشــیبی طــی کــرده و بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی از نظــر کمی و کیفی رشــد 

بزرگــی صــورت گرفتــه اســت کــه یکــی از آنهــا پوشــش تحصیلــی می باشــد .
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش آذربایجانشــرقی؛ اســتان اضافــه کــرد: توســعه کمــی 
آمــوزش و پــرورش بعــد از انقــاب در راســتای عدالــت آموزشــی بــوده کــه مــی 
تــوان مدعــی شــد در ایــن حــوزه یــک شــاهکار صــورت گرفتــه اســت امــا هــر 

باغــی دارای آســیب هایــی نیــز مــی باشــد.
وی تاکیــد کــرد : تکریــم معلمــان کــه بــا همــه ی کاســتی هــا و کمبــود هــا در 
صحنــه تعلیــم و تربیــت بــوده انــد جــزو اولویــت هــای دســتگاه تعلیــم و تربیــت 
اســتان مــی باشــد چــرا کــه ایــن عزیــزان با همــه موانــع همــواره در صحنــه حاضر 

بــوده و بــرای رشــد کیفــی آمــوزش تــاش کــرده انــد.
صیــادی بیــان کــرد: بــرای مدیریــت و برنامــه ریــزی در سیســتم تعلیــم و تربیــت 
ذهــن خــاق و دلســوز نظــام و انقــاب الزم اســت تــا بــا حرکتــی انقابــی کشــور 

را از لحــاظ علمــی ســرآمد تــر کنیــم.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش آذربایجانشــرقی؛ توضیــح داد: بــرای ایــن کار برنامــه 
ــرای  ــه ب ــوت، خمیرمای ــناخت ق ــت، ش ــوت الزم اس ــاط ق ــایی نق ــزی و شناس ری

اهــداف متعالــی اســت و در ایــن بیــن شــناخت آســیب هــا و فرصــت هــا امــری 
ضــروری اســت تــا آینــده خوبــی رقــم زده شــود .

مســئول دســتگاه تعلیــم و تربیــت اســتان یــادآور شــد: امــروز متعالــی تریــن برنامه 
در آمــوزش و پــرورش کــه متاثــر از صاحبــان قلــم و صاحــب نظــران امــر تعلیــم 
ــا پشــتیبانی  ــده ب ــه صــورت ســند قــوی، همــه وجهــی و پیــش برن و تربیــت ب
قانونــی و اثــر گــذار تنظیــم شــده، ســند تحــول بنیادیــن بــوده و مــورد توجــه همه 
دســت اندرکاران اســت تــا بتواننــد مایــه ســعادت دانــش آمــوزان را رقــم بزننــد.

وی ادامــه داد: تمامــی فرهنگیــان و عوامــل اجرایــی در مــدارس در پــی اجــرای بند 
بنــد ایــن ســند هســتند و کارگــروه هــای مختلــف تشــکیل شــده و قــرارگاه هــای 

مختلفــی در دســت بررســی و ایجاد اســت.
ــه همــه  ــن ب ــا اســت پرداخت ــت هــای م ــروز اولوی ــه داد: آنچــه ام ــادی ادام صی
ســرمایه هــا اســت کــه مهــم تریــن آن نیــروی انســانی مــی باشــد و در یــک نگاه 
ــاده خدمــت  ــه دارای معلمــان ارزشــمندی اســت کــه در هــر شــرایط آم منصفان

هســتند و تســهیل و مانــع زدایــی بــرای ایــن عزیــزان ضــروری اســت .
صیــادی توضیــح داد: توانمندســازی نیــروی انســانی دســتگاه تعلیــم و تربیــت در 
جهــت ارتقــا علمــی از راه هــای قانونــی از جملــه برنامــه هــای مهــم مــورد تاکیــد 

مدیریــت آمــوزش و پــرورش اســتان اســت.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش آذربایجانشــرقی؛ از تجهیــز امکانــات آموزشــی بــرای 
ســال تحصیلــی پیــش رو بــا محوریت مــدارس محــروم و هنرســتان ها خبــر داد و 
گفــت: حفــظ فضاهــای فیزیکــی، تعمیــر و نگــه داری، ایجاد مــدارس و هنرســتان 

هــای جدیــد و فضاهــای فیزیکــی جدیــد از دیگــر برنامــه هــا می باشــد.
بــه گفتــه ی صیــادی، یکــی از اساســی تریــن مســایل آمــوزش و پــرورش ارتبــاط 
بــا اصحــاب رســانه جهــت تســهیل اطــاع رســانی و خدمــات دهــی بــه اولیــا و 
دانــش آمــوزان اســت و امیدواریــم ایــن همــکاری و همیــاری روشــن و برادرانــه در 
تســهیل فرآینــد آموزشــی نوآمــوزان و دانــش آمــوزان عزیــز ثمربخــش باشــد. وی 
ادامــه داد: شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف بــر پایــداری ایــن رابطــه بســتگی دارد 
و بــا اســتفاده از داشــته هــا و تکیــه بــر ظرفیــت هــای موجــود در صــدد کاهــش 

ــتیم. موانع هس

برگزاری نشست هم اندیشی سند تحول بنیادین و جهاد تبیین 
ورش آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه مدیرکل آموزش و پر

ــه  ــه ارائ ــز ب ــالمت تبری ــفره خانه س ــه س مجموع
ــان  ــت گیاه ــا محوری ــی ب ــژه غذای ــات وی خدم
ــی  ــاح آن فرصت ــا افتت ــه ب ــردازد ک ــی می پ داروی
ــن  ــگران ای ــهروندان و گردش ــرای ش ــب ب مناس

منطقه فراهم شد.
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مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز:

۱۲هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری برای اجرای
وژه های زیست محیطی  پر

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز گفت: طی 10 سال گذشته 
شرکت پاالیش نفت تبریز بیش از 12 هزار میلیارد تومان برای 
اجرای پروژه های مختلف زیست محیطی سرمایه گذاری کرده 

است و این روند همچنان ادامه دارد.

:ایــن شــرکت پــروژه هــای مختلــف زیســت محیطــی را در حــال اجــرا داشــته و دارد کــه از جملــه پــروژه احداث 
واحــد بنزیــن ســازی جدیــد بــا 265 میلیــون یــورو ســرمایه گــذاری در ســال 1392 مــی باشــد کــه بــا ظرفیــت 
تولیــد روزانــه 3700 مترمکعــب بنزیــن یــورو5 و بــا هــدف افزایش درجــه آرام ســوزی بنزیــن تولیدی، اســتخراج 

و حــذف بنــزن از بنزیــن تولیــدی، تولیــد بنزیــن بــا اســتاندارد روز و کاهــش آلودگــی هــای زیســت محیطــی به
 بهره برداری رسید.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا از تبریز؛غامرضــا باقــری در نشســت خبــری 
بــا خبرنــگاران افزود:ایــن شــرکت پــروژه هــای مختلــف زیســت 
ــداث  ــروژه اح ــه پ ــه از جمل ــته و دارد ک ــرا داش ــال اج ــی را در ح محیط
واحــد بنزیــن ســازی جدیــد بــا 2۶۵ میلیــون یــورو ســرمایه گــذاری در 
ســال 1۳۹2 مــی باشــد کــه بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه ۳۷۰۰ مترمکعــب 
بنزیــن یــورو۵ و بــا هــدف افزایــش درجــه آرام ســوزی بنزیــن تولیــدی، 
اســتخراج و حــذف بنــزن از بنزیــن تولیــدی، تولیــد بنزیــن بــا اســتاندارد 
روز و کاهــش آلودگــی هــای زیســت محیطــی بــه بهــره بــرداری رســید.

وی در ادامــه خبــر از تولیــد ســوخت هواپیمــا در ایــن پاالیشــگاه خبــر داد 
و افــزود: ســوخت جــت و هواپیمــا بــرای شــمال غــرب کشــور در پاالیش 
ــدی  ــه ح ــبختانه ب ــزان خوش ــن می ــود و ای ــی ش ــد م ــز تولی ــت تبری نف

رســیده کــه ایــن مجموعــه آمــاده صــادرات نیــز مــی باشــد.
باقــری همچنیــن خاطــر نشــان شــد:در مجمــوع 41 محصــول در 

ــورو  ــل ی ــورو ۵ و گازوئی ــن ی ــه بنزی ــد می شــود ک ــز تولی پاالیشــگاه تبری
ــوری  ــواع روغن هــای موت ــه 11۰ هــزار بشــکه نفــت و ان ۵ و تولیــد روزان

جــزو عمــده تریــن  مــی باشــد.
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز تصریــح کــرد: در ایــن شــرکت 
ــا  عــاو بــر پــروژه هــی ذکــر شــده؛ پــروژه مرکــز پایــش آنایــن نیــز ب
هــدف پایــش و انــدازه گیــری آالینــده هــای گازی خروجــی از دودکــش 
ــی در  ــت محیط ــتانداردهای زیس ــن و اس ــت قوانی ــرکت و رعای ــای ش ه
ــرداری  ــه پهرب ــال ب ــارد ری ــذاری 1۰۰ میلی ــرمایه گ ــا س ــال 1۳۹۷ ب س

رســیده اســت.
وی خاطــر نشــان شــد :پــروژه هــای دیگــری چــون پــروژه تصفیــه نفــت 
ــون  ــا ۷۰ میلی ــتاندارد EU-V ب ــا اس ــت گاز ب ــد نف ــدف تولی ــا ه گاز ب
ــه 22۰۰  ــد روزان ــت تولی ــا ظرفی ــال 1۳۹۷ب ــذاری در س ــرمایه گ ــورو س ی
ــا هــدف  مترمکعــب گازوئیــل یــورو ۵ و پــروژه برجهــای خنــک کننــده ب
نوســازی سیســتم خنــک کننــده پاالیشــگاه و کاهــش مصــرف آب ) 1۰۰ 
ــال  ــورو در س ــون ی ــذاری ۶ میلی ــرمایه گ ــاعت ( و س ــب در س ــر مکع مت

ــده اســت. ــاح گردی 1۳۹۹ افتت
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فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی خبر داد:

کالهبرداری رایانه ای از جرایم آمار باال در 
آذربایجانشرقی

 ارزش ریالی پرونده های 
جرایم اقتصادی تشکیل 

شده در استان 860 
میلیارد ریال ودر حوزه 

مواد مخدر نیز از ابتدای 
سالجاری تاکنون 886 

کیلوگرم انوع مواد مخدر 
کشف شده و 2 هزار 347 
نفر در این ارتباط دستگیر 

شدند.

کاهبــرداری رایانــه ای ازجملــه جرایمی اســت که بیشــترین 
شــاکی را در تشــکیل پرونــده هــا در آذربایجانشــرقی داشــته 
ــب، برداشــت ازحســاب و  ــم شــامل نشــر اکاذی ــن جرائ و ای
ــه ای و ....  از  ــرقت رایان ــل و س ــی؛ جع ــاب جعل ــک ه پیام

دیگــر جــرم هــای مشــهود ایــن حــوزه مــی باشــد. 
فرمانــده ارشــد پلیــس آذربایجانشــرقی درنشســت خبــری به 
ــت  ــا اصحــاب رســانه افزوذ:ماموری ــگار ب مناســبت روز خبرن
هــای اضطــرای پلیــس 11۰ تعریــف خــاص دارد کــه از جمله 
ســرقت هــای درحــال وقــوع، توزیــع مواد مخــدر و اســتعمال 
آن ؛ مفاســد اجتماعــی، شــرب خمر،درگیــری، شــرارت، 
ــوارد  ــه م ــاق کاال و ارز از جمل ــات و قاچ ــی ، تصادف راهزن
فوریتــی محســوب شــده و شــهروندندان نســبت بــه حســاس 

و ضــرورت بــودن موضــوع مــی تواننــد تمــاس بگیرنــد.
ســردار حســین عبــدی گفــت: در حــوزه فوریــت هــای پلیس 
11۰، تعــداد تمــاس هــای مردمــی بــا ایــن ســامانه بالــغ بــر 
ــش از ۳12  ــوع بی ــه در مجم ــود ک ــورد ب ــزار 2۷4 م ۷24 ه

هــزار مــورد تمــاس هــا منجــر بــه ورود پلیــس شــد.
ــا،  ــری ه ــه کانت ــردم ب ــات م ــه مراجع ــاط ب وی در ارتب
ــر  ــزار نف ــش از ۳۷۹ ه ــدت بی ــن م ــار داشــت؛ طــی ای اظه
بــه کانتــری هــا و پاســگاه هــا مراجعــه داشــته انــد کــه در 
مقایســه بــا ســال قبــل 22 درصــد رشــد داشــته و  در ایــن 
زمینــه ۹۳ هــزار و ۸2۸ فقــره پرونــده بــا موضوعــات مختلــف 
ــه  ــج ب ــز منت ــد نی ــش از ۵۰ درص ــه و بی ــده ک ــکیل ش تش

ســازش شــده اســت .
ــدای  ســال جاری  ــن: از ابت ــه داد همچنی ــدی ادام ســردار عب
تاکنــون ۵۷4 پرونــده جرایــم اقتصــادی در اســتان تشــکیل 
شــده اســت و همچنیــن ۶4۳ نفــر در ایــن ارتبــاط دســتگیر 
و جهــت تعییــن تکلیــف بــه محاکــم قضایــی معرفــی شــده 

انــد شــده انــد.
وی تصریــح کــرد: ارزش ریالــی پرونــده هــای جرایــم 
اقتصــادی تشــکیل شــده در اســتان ۸۶۰ میلیــارد ریــال ودر 
حــوزه مــواد مخــدر نیــز از ابتــدای ســالجاری تاکنــون ۸۸۶ 
کیلوگــرم انــوع مــواد مخــدر کشــف شــده و 2 هــزار ۳4۷ نفــر 

در ایــن ارتبــاط دســتگیر شــدند.
ــه  ــد ب ــن تاکی ــرقی ضم ــس آذربایجانش ــد پلی ــده ارش فرمان
مــوارد ایمنــی درقبــال ســرقت خــودرو و اشــیا  منــازل و غیره 
افزود:ســرقت خــودرو و داخــل خــودر ســال قبــل حــوزه 4۰ 
درصــد بــود کــه امســال بــه ۳4 درصــد کاهــش یافتــه و ایــن 
ــده  ــدارهای بازدارن ــه  هش ــردم ب ــه م ــد در نتجــه توج فرآین

پلیــس مــی باشــد.
ــرد  ــاد از عملک ــدی انتق ــش ۵.2 درص ــوص کاه وی در خص
ــبختانه  ــرد: خوش ــح ک ــز تصری ــامانه 1۹۷ نی ــس در س پلی
شــکایت از پلیــس در ایــن ســامانه تعدیــل یافتــه بــه طــوری 
کــه در طــی مــدت اخیــر  1۷.۷ درصــد کاهــش را نشــان می 
ــر از پلیــس 1.2 درصــد  ــدی و تقدی ــزان رضایتمن دهــد و می

افزایــش یافتــه اســت.
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از
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در 
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شــرکت  مدیرعامــل  نیرومنــد،  مرتضــی  -ســید 
ــت  ــرقی  در نشس ــی آذربایجان ش ــهرک های صنعت ش
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــتان ب ــانه های اس ــا رس ــری ب خب
ــن  ــل، شــاهد افزایــش چندی ــه ســال های قب نســبت ب
ــت:  ــار داش ــتیم، اظه ــی هس ــای عمران ــر پروژه ه براب
بــا تدابیربــه موقــع و مددیریــت شــده خوشــبختانه بــه 

ــم. ــی نداری ــکاران بده پیمان

شــرکت  ؛مدیرعامــل  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
بیــان  بــا  شــهرک های صنعتــی آذربایجان شــرقی 
صنعتــی  شــهرک های  در  تصفیه خانــه  دو  اینکــه 
گفــت:  می شــود،  راه انــدازی  دهه فجــر  در  اســتان 
ــای  ــزو اولویت ه ــائل زیســت محیطــی ج ــت مس رعای
مــا اســت و اگــر شــهرک های صنعتــی در دنیــا ایجــاد 
ــت. ــت اس ــط زیس ــت محی ــر مدیری ــه خاط ــده، ب ش

ــی در  ــر آذربایجان ــر اینکــه وجــود وزی ــا اشــاره ب وی ب
صنعــت و معــدن نقطــه قوتــی بــرای مــا بــود، تصریــح 
کــرد: چهــار مجــوز شــهرک صنعتــی آلومینــا و شــهرک 

فــن آوری کیــف و کفــش چــرم اخــذ شــده اســت.

نیرومنــد در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار آریــا در 
ــزود:  ــی اف ــرق شــهرک های صنعت ــن ب خصــوص تامی
ــرق  ــگاوات ب ــتان 412 م ــی اس ــهرک های صنعت در ش
تامیــن شــده اســت و نیــاز بــه تامیــن یــک هــزار و 242 
ــای  ــعه واحده ــدازی و توس ــرای راه ان ــرق ب ــگاوات ب م

ــده  ــلب های آین ــرای س ــهرک ها ب ــن ش ــی در ای صنعت
ــود دارد. وج

ــی  ــهرک ها و نواح ــرق ش ــن ب ــرد: تامی ــه ک وی اضاف
ــت  ــش صنع ــی بخ ــش اصل ــروز چال ــه ام ــی ک صنعت
اســتان می باشــد کــه در پیگیــری فشــرده ایــن شــرکت 
جلســات متعــددی بــا حضــور وزیــر نیــرو تشــکیل شــد  
ــع،  ــاز صنای ــورد نی ــرق م ــگاوات ب ــن 2۰۰ م ــا تامی و ب
ــود. ــل می ش ــی ح ــهرک های صنعت ــرق ش ــکل ب مش

صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
ــام  ــری از خ ــر جلوگی ــد ب ــا تاکی ــرقی ب آذربایجان ش
فروشــی بــا ایجــاد ســه شــهرک صنعتــی گفت: اســتان 
شــهرک های  بیشــترین  دارای  آذربایجان شــرقی 
ــی  ــه طوریکــه ۹ شــهرک غیردولت ــی اســت ب غیردولت
خصوصــی وجــود دارد و سیاســت مــا نیــز تشــویق بــه 

افزایــش ایــن شــهرک ها اســت.

وجود ۴۰ خوشه صنعتی در آذربایجان شرقی

ــر  ــر تعریــف خوشــه صنعتــی مبنــی ب ــا اشــاره ب وی ب
اینکــه مجموعــه فعــال در یــک گرایــش از کســب و کار 
را خوشــه صنعتــی کســب و کار می گوینــد کــه در یــک 
منطقــه جغرافیایــی متمرکــز شــده و امــکان همــکاری 
در تکمیــل فعالیت هــای یکدیگــر را داشــته و از چالــش 
و فرصت هــای مشــترک برخــوردار هســتند، افــزود: 4۰ 

مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی 
آذربایجان شرقی با تاکید 
بر جلوگیری از خام فروشی 
با ایجاد سه شهرک 
صنعتی گفت: استان 
آذربایجان شرقی دارای 
بیشترین شهرک های 
غیردولتی است به طوریکه 
۹ شهرک غیردولتی 
خصوصی وجود دارد و 
سیاست ما نیز تشویق به 
افزایش این شهرک ها 
است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی:

رعایت مسائل زیست 
و اولویت های  محیطی جز
ما است/بزرگترین 
کنسرسیوم صادراتی ایران 
در تبریز



علت اینکه برخی از مصوبات 
اجرا نمی شود به خاطر این 

است که قانون پرداخت 
۲۰ درصدی را معین کرده 
که ما آن را به ۵ درصد هم 

رسانده ایم ولی متاسفانه 
گاها، قدرت پرداخت این ۵ 
درصد نیز برای افراد وجود 

ندارد.
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و  اســتان شناســایی شــده  در  خوشــه صنعتــی 
ــت  ــرا و هش ــال اج ــه در ح ــج خوش ــن پن همچنی

خوشــه صنعتــی پایــان یافتــه اســت.

نیرومنــد خاطرنشــان کــرد: در خوشــه صنعتــی 
مبلمــان  صنایــع چوبــی مرنــد در حــدود ۸۰۰ واحــد 
ــود دارد. ــتغال وج ــزار و 1۰۰ اش ــه ه ــی و س صنعت

بزرگترین کنسرسیوم صادراتی ایران در 
تبریز

ــی  ــیوم صادرات ــج کنسرس ــه پن ــان اینک ــا بی  وی ب
ــیوم  ــن کنسرس ــه بزرگتری ــود دارد ک ــتان وج در اس
اســتان  در  خــودرو  قطعــات  کشــور  صــادرات 
ــورو  ــون ی ــزود: ۸۶ میلی ــت، اف ــرقی اس آذربایجان ش
ــک و  ــی کوچ ــای صنعت ــط واحده ــادرات توس ص
ــبت  ــش نس ــد افزای ــا 21 درص ــتان ب ــط اس متوس
ــورو  ــون ی ــادرات ۷.۸ میلی ــته، و ص ــال گذش ــه س ب
ــش 1۰ درصــدی را  ــا افزای ــی ب کنسرســیوم صادرات

داشــتیم. ســال جاری  در 

صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
 ،۹۸ ســال  در  کــرد:  ابــراز  آذربایجان شــرقی 
ــای در  ــخ قرارداده ــات داوری و فس ــترین جلس بیش
اســتان انجــام گرفتــه  اســت کــه در آن، ۳۶1 فقــره 
پرونــده مطــرح شــده و 12۹ فقــره فســخ داده شــده 

ــت. اس

وی بــا بیــان اینکــه دبیــری ســتاد تســهیل بــه خانــه 

صنعــت و معــدن واگــذار شــده اســت، تصریــح کــرد: 
ــا  ــی از م ــش خصوص ــه بخ ــه ام ک ــا گفت ــه ج هم
جلوتــر اســت و مــا هــم عضــو ایــن ســتاد تســهیل 
ــه  ــرای خان ــارات آن ب ــد افتخ ــتیم و ۹۰ درص هس
صنعــت و معــدن می باشــد ولــی در کل ایــن خانــه 

نمونــه در کشــور و رتبــه یــک اســت.

۶۰ درصد مصوبات تسهیل اجرا می شود

ــط  ــور متوس ــه ط ــه ب ــر اینک ــاره ب ــا اش ــد ب نیرومن
ــه از  ــت ک ــده اس ــرا ش ــات آن اج ــد مصوب ۶۰ درص
میانگیــن کشــوری هــم باالتــر اســت، گفــت: علــت 
اینکــه برخــی از مصوبــات اجــرا نمی شــود بــه 
خاطــر ایــن اســت کــه قانــون پرداخــت 2۰ درصدی 
ــم  ــد ه ــه ۵ درص ــا آن را ب ــه م ــرده ک ــن ک را معی
ــدرت پرداخــت  ــی متاســفانه گاهــا، ق رســانده ایم ول

ــدارد. ــراد وجــود ن ــرای اف ــز ب ــن ۵ درصــد نی ای

وی اضافــه کــرد: در هــر شــرایطی حمایــت از 
تولیــد و اقتصــاد مقاومتــی منطبــق بــر رهنمودهــای 
رهبــری جــزو اصلی تریــن برنامــه شــهرک های 

ــت. ــی اس صنعت

صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
شــد:  یــادآور  پایــان  در  آذربایجان شــرقی 
خارجــی  ســرمایه گذاری  صنعتــی  شــهرک های 
اولیــن شــهرک  خارجــی در اســتان اســت کــه ۹۵ 
درصــد واحدهــای آن فعــال هســتند و بــه عبارتــی از 

121 واحــد موجــود، 1۰۸ واحــد فعــال اســت.



یعقــوب وحیدکیــا در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه جایــگاه تاریخــی شــهر 
تبریــز گفــت: تبریــز بــه عنــوان یــک شــهر تاریخــی جایــگاه ویــژه ای در 
ــاز را  ــورد نی ــا زیرســاخت های م ــم ت ــاش می کنی ــا  ت تجــارت دارد و م
بــرای نقش آفرینــی هرچــه بیشــتر شــهر تبریــز در ایــن خصــوص فراهــم 

ســازیم.
ــرای تعامــات  ــق همکاری هــای مشــترک ب وی ضــرورت بررســی دقی
بیشــتر در حوزه هــای عمرانــی و حمــل و نقــل را یــاد آور شــد و گفــت: 
ــن پتانســیل وجــود دارد کــه  ــی و حمــل و نقــل ای در حوزه هــای عمران

ــم همکاری هــای بیشــتری را داشــته باشــیم. بتوانی
ــل  ــل و نق ــهری و حم ــمند ش ــت هوش ــر مدیری ــد ب ــا تاکی ــا ب وحیدکی
ــت  ــمند  و مدیری ــل هوش ــل و نق ــوص حم ــزود: در خص ــمند اف هوش
ــخت  ــزاری و س ــای نرم اف ــای ه ــاظ بحث ه ــهری از لح ــمند ش هوش

افــزاری می توانیــم همکاری هــای مشــترک داشــته باشــیم.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری تبریــز بــا اشــاره بــه توســعه 

حمــل و نقــل ریلــی و امــکان توســعه همکاری هــای فــی مابیــن ترکیــه 
و تبریــز گفــت: خــط 4 متــرو تبریــز بــه شــکل ترامــوا پیــش بینــی شــده 
ــترک را  ــای مش ــز همکاری ه ــوص نی ــن خص ــم در ای ــت و می توانی اس

داشــته باشــیم.
ــا  ــعه همکاری ه ــرای توس ــز ب ــه آزاد ارس را نی ــیل های منطق وی پتانس
مــورد توجــه قــرار داد و گفــت: بــرای توســعه همکاری هــا در خصــوص 
ورود  تاکســی ها و مینی بوس هــا می توانیــم از ظرفیت هــای منطقــه 

ــویم. ــد ش ــز بهره من آزاد ارس نی
ــاهد  ــا ش ــعه همکاری ه ــا توس ــم ب ــرد: امیدواری ــا خاطرنشــان ک وحیدکی
ارتباطــات تنگاتنــگ در حــوزه حمــل و نقــل بیــن شــهر تبریــز و ترکیــه 

باشــیم.
وی ادامــه داد: بحــث حمــل و نقــل بــه صــورت جامــع از جملــه متــرو، 
اتوبــوس، تاکســی مــورد توجــه ما اســت و جلســات مشــترک کارشناســی 

تشــکیل و همکاری هــای مشــترک را خواهیــم داشــت.

در  ترکیه  و  تبریز  مشترک  همکاری های  توسعه 
نقل و  حمل  حوزه 

در نشســت مشــترک سرکنســول جمهــوری ترکیــه در تبریــز و معاون حمــل و نقــل و ترافیک 
ــر توســعه همکاری هــای مشــترک ترکیــه و تبریــز در زمینــه مدیریــت  ــز ب شــهرداری تبری

شهری و حوزه حمل و نقل تأکید شد.
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ــامی  ــورای اس ــس ش ــهردار و رئی ــدار، ش ــا فرمان ــزه زاده  ب ــد حم  احم
ــز  ــی در تبری ــی ورن ــنواره مل ــزاری جش ــوص برگ ــر در خص ــتان اه شهرس

دیــدار و گفت وگــو کــرد.
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــرکل میراث فرهنگ ــزه زاده مدی ــد حم احم
آذربایجــان  شــرقی در ایــن دیــدار بــا تأکیــد بــه اینکــه هنــر اصیــل ورنــی 
ــه داد:  ــود، ادام ــه ش ــی عرض ــطح بین الملل ــش در س ــد بیش ازپی ــی بای باف
ــی  ــهر مل ــوان ش ــر به عن ــی اه ــت مل ــداف ثب ــن اه ــی از مهم تری »یک
ــر اصیــل در  ــگاه ایــن هن ــی، تثبیــت جای ــر ورن صنایع دســتی در حــوزه هن
ــی و  ــتای معرف ــا در راس ــم م ــداف مه ــر اه ــذا از دیگ ــود، ل ــی ب ســطح مل
ــه  ــه کشــورهای هــدف ازجمل ــدگار، صــادرات آن ب ــر مان ــن هن عرضــه ای
ترکیــه اســت تــا بــه دنبــال آن شــاهد رونــق اقتصــادی حــوزه صنایع دســتی 

شهرســتان و اســتان باشــیم.«
او در ادامــه از برگــزاری جشــنواره ملــی ورنــی در تبریــز طــی هفتــه پایانــی 
ــاه  ــی مهرم ــه پایان ــی هفت ــت: »ط ــر داد و گف ــاری خب ــال ج ــاه س مهرم

ــز باهــدف معرفــی  ــود تبری ــی در محوطــه مســجد کب ــی ورن جشــنواره مل
جامــع ایــن هنــر اصیــل و ســایر ظرفیت هــای شهرســتان اهــر و همچنیــن 

ــزار خواهــد شــد.« هنرهــای دســتی ســایر شهرســتان های اســتان برگ
ــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی آذربایجــان  شــرقی  مدی
ــه ورنــی خــاق در ســفر  ــه ورنــی به عنــوان خان همچنیــن از انتخــاب خان
ــتان  ــه اس ــوری ب ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــتاری مع ــورنا س س

ــر داد. ــازی خب ــه و تجاری س ــای نوآوران ــام فعالیت ه ــدف انج باه
حمــزه زاده برگــزاری هفته هــای فرهنگــی و بهره منــدی از ایــن فرصت هــا را 
در راســتای معرفــی ظرفیت هــای هنــری و فرهنگــی اســتان امــری ضروری 
دانســت و گفــت: »برگــزاری هفته هــای فرهنگــی در اســتان ایــن فرصــت را 
فراهــم می کنــد تــا بــه معرفــی و تبــادل ظرفیت هــای فرهنگــی، تاریخــی 
ــه فرهنگــی  ــی شــاهد برگــزاری هفت ــم، در هفته هــای آت و هنــری بپردازی
تاجیکســتان در تبریــز خواهیــم بــود کــه در ایــن فرصــت بــه معرفــی ورنــی 

به عنــوان یکــی از هنرهــای اصیــل اســتان نیــز خواهیــم پرداخــت.«

برگزاری جشنواره ملی ورنی درتبریز طی هفته پایانی 
مهرماه ۱۴۰۱

ــزاری  ــرقی از برگ ــان  ش ــتی آذربایج ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــرکل میراث فرهنگ مدی
جشنواره ملی ورنی در تبریز طی هفته آخر مهرماه سال جاری خبر داد



ــه ای  ــی و حرف ــگاه فن ــاح آموزش ــن افتت ــا در آئی ــینی نی ــین حس غامحس
ــای  ــدرت معن ــروز دیگــر واژه ابرق ــح کرد:ام ــز تصری ــان در تبری ــش بنی دان
دیگــری بــه خــود گرفتــه و تعریــف دیگــری را بــه خــود بخشــیده اســت.

 وی خاطــر نشــان شــد:اینک کشــور ابرقــدرت بــه کشــوری گفتــه می شــود 
کــه عــاوه بــر قــدرت نظامــی مردمانــش راســتگو؛ بدهــی خارجــی نداشــته 
باشــد و برپایــه مهــارت صنعــت وشــاخص هایــی چــون مهــارت آمــوزی 
و علــم روز را داشــته باشــد و مهــم تــر از قــدرت نظامــی بــه پایــه هــای 

مهــارت نیــروی انســانی توجــه داشــته باشــد.
ــن  ــن درآیی ــور؛ همچنی ــه ای کش ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــس س  رئی
اعطــای مجــوز آموزشــگاه آزاد فنــی و حرفــه ای توســط شــرکت تولیــدی 
دانــش بنیــان تاکیدکرد:نیازجامعــه امــروزی کشــورها و بــه ویــژه کشــور مــا 
مــی طلبــد در مهــارت آمــوزی بیــش از ایــن گام برداریــم چــرا کــه مهــارت 
آمــوزی هنــر تبدیــل علــم نافــع بــه عمــل صالــح اســت و بــه ســایرموارد 

نیــز بــه ســبب مهــارت آمــوزی برکــت دهــد.
ــزود:  ــی و اف ــه اشــتغال زای ــل حلق ــه تکمی ــه اشــاره ای هــم ب وی در ادام

ــده  ــر ش ــوزی تدبی ــارت آم ــت و مه ــوزه صنع ــه در ح ــی ک ــا زنجیره های ب
زمینــه اشــتغال رونــق پیــدا مــی کنــد و بــرای ایجــاد اشــتغال الزم اســت 

ــه روز شــوند. ــز ب ــزات نی تجهی
حســینی نیــا خاطــر نشــان شــد:در حــال حاضــر 1۳ آموزشــگاه نــوع یــک 
فنــی و حرفــه ای درکشــور داریــم کــه خــود زمینــه ســاز تولیــد اســتاندارد 
ــزار  ــوع 4 و ۸ ه ــز ن ــور نی ــگاه کش ــزار آموزش ــتند و 12 ه ــی هس آموزش

ــد. ــان فعالیــت مــی کنن ــوع 2 همچن آموزشــگاه ن
حســینی نیــا در پایــان خاطــر تاکیــد کــرد: ایــن مهارت هــای دانــش بنیــان 
اســت کــه در آینــده خواهــد توانســت مشــاغل را تضمیــن کنــد.و در ایــن 
ــورت  ــه ص ــر۳ ب ــِکل آپ ه ــکیل اپ و اس ــتارتاپ، اس ــد اس ــوص بای خص
ــارت، اشــتغال و صنعــت  ــرای تحــول حــوزه مه ــرده و ب مکمــل عمــل ک

پیــش رود.
در پایــان ایــن مراســم تــورج زه فــروش رئیــس دانشــگاه عالــی فــرد کــه 
ــگاه  ــن دانش ــای ای ــت ه ــرح فعالی ــه ش ــال دارد ب ــش از 2۷ س ــی بی قدمت

پرداخــت.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تبریز عنوان کرد:

مهارت آموزی زمینه سازتکمیل حلقه  اشتغال زایی است

ــه  ــه ســاز تکمیــل حلق ــه ای کشــور گفــت: مهــارت آمــوزی زمین رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرف
اشتغال زایی است و این فرهنگ مهارت آموزی بایددر کشور نهادینه شود و عملیاتی گردد.
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رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجــان شــرقی گفــت:1۸۰ واحــد 
صنعتــی جدیــد نیــز بــا حجــم ســرمایه گــذاری 2هــزار و ۸۰۰ میلیــارد تومــان راه 
انــدازی شــده اســت؛ البتــه پیــش از ایــن نیــز واحدهــای صنعتــی طــرح هــای 
توســعه ای خــود را اجــرا کردنــد کــه ۶ هــزار و ۸۰۰ میلیــارد تومــان در مجمــوع 
ســرمایه گــذاری جدیــد در حــوزه صنعــت بــا اشــتغالزایی پنــج هــزار و 2۰۰  نفــر 

راه انــدازی شــده اســت کــه در کشــور رتبــه دوم را داریــم.
ــگاران  ــا خبرن ــان در نشســت ب ــر پرنی ــز؛ صاب ــا از تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
افــزود: تــا کنــون در آذربایجانشــرقی 2۰ واحــد صنعتــی نیــز کــه تحــت تملــک 
بانــک هــا درآمــده بودنــد، از تملــک خــارج و بــه چرخــه تولــد بــاز گشــته اســت .

ــرقی  ــان ش ــیزدهم در آذربایج ــت س ــاز دول ــه آغ ــت :در ۹ ماه ــار داش وی اظه
1۰۰ واحــد صنعتــی راکــد در اســتان احیــا و بــه چرخــه تولیــد بازگشــته اســت.

پرنیــان افــزود؛ در ادامــه خبــر از از راه انــدازی واحــد تولیــد روغــن خوراکــی بــا 
ــد روغــن  ــار و تولی ــرای نخســتین ب ــن ب ــک هــزار ت ــه ی ــد ماهان ــت تولی ظرفی
ــه ۵۰۰ تــن داد و اظهــار نمود:،بزرگتریــن مجموعــه  ــا ظرفیــت ماهان صنعتــی ب

تولیــد شــکر در کشــور و تولیــد
گلوکــز بــا ظرفیــت ســه هــزار تــن تولیــد در ســال در آینــده در تبریــز راه ادازی 
مــی گــردد .رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجــان شــرقی یــاد 
آورشــد: در حــوزه جــواز تاســیس واحدهــای صنعتــی نیــز رتبــه اول را بــا صــدور 

14۳ جــواز ســرمایه گــذاری در کشــور حائــز هســتیم.
ــهم  ــد س ــرقی ۷.21 درص ــان ش ــت آذربایج ــوزه صنع ــت: ح ــن گف وی همچنی
ارزش افــزوده اســتان را در بخــش صنعــت بــه خــود اختصــاص داده و 4۰درصــد 

از ســهم اشــتغال اســتان مربــوط بــه صنعــت آذربایجــان شــرقی اســت.
ــاالی ۶۰  ــی ب ــای صنعت ــیس واحده ــواز تاس ــدور ج ــه داد: در ص ــان ادام پرنی
درصــد پیشــرفت فیزیکــی نیــز اســتان جایــگاه دوم کشــور را دارد کــه یکهــزار 
و ۵2۷ نفــر اشــتغال جدیــد بــا 2۶ هــزار میلیــارد تومــان حجــم ســرمایه گــذاری 

اســت.
ــره  ــه به ــا ۳۸۰ پروان ــز ب ــرداری نی ــره ب ــه به ــادآور شــد: در صــدور پروان وی ی
ــرداری ایجــادی  ــه بهــره ب ــا 1۷4 فقــره پروان ــرداری رتبــه چهــارم کشــور و ب ب
ــم. ــرار داری ــه چهــارم ق ــارد تومــان در رتب ــا ســرمایه گــذاری ســه هــزار میلی ب

ــا  ــن ب ــرقی همچنی ــان ش ــارت آذربایج ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
اشــاره بــه افزایــش 2۶ درصــدی صــادرات محصــوالت صنعتــی در آذربایجــان 
شــرقی، گفــت: امســال در ســه ماهــه اول ۳۳۳ میلیــون دالر صــادرات صنعتــی 
در ایــن بخــش توســط گمــرکات آذربایجــان شــرقی صــورت گرفتــه اســت کــه 
صنایــع پتروشــیمی، صنایــع معدنــی و صنایــع صنعتــی بیشــترین میــزان ســرمایه 

گــذاری و صــادرات را در آذربایجــان شــرقی بــه خــود اختصــاص دادنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بخــش معــدن بــه خصــوص حــوزه مــس اتفاقــات 
خوبــی در حــال رخ دادن اســت، گفــت: دســتور رئیــس جمهــور بــرای تشــکیل 
شــرکت مــس آذربایجــان و دســتور توســعه مــس ســونگون از جملــه رویدادهــای 
مهــم در حــوزه مــس کشــور و آذربایجــان شــرقی اســت کــه در حــال انجــام 
ــال  ــت دنب ــا جدی ــی تشــکیل مــس آذربایجــان ب ــون مراحــل اجرای ــوده و اکن ب

مــی شــود.
ــانتره  ــونگون کنس ــس س ــدن م ــته در مع ــال گذش ــه داد: در 1۵ س ــان ادام  پرنی
تولیــد مــی شــد، در حالــی کــه مالیــات و درآمــد آن بــه اســتان نمــی آیــد، ولــی 
اکنــون شــرکت ملــی مــس ایــران و ســازمان امــور مالیاتــی بــه دنبــال صــدور 
فاکتــور و وارد شــدن فوایــد مالــی مــس ســونگون بــه جریــان مالــی آذربایجــان 

شــرقی هســتند.
ــون از  ــس تاکن ــانتره م ــان کنس ــارد توم ــزار میلی ــرد: 24 ه ــان ک وی خاطرنش
ــداده  ــان ن ــتان نش ــود را در اس ــی آن خ ــان مال ــا جری ــده، ام ــارج ش ــتان خ اس
اســت؛ بــر ایــن اســاس مقــرر شــده 2۰ درصــد ســود و ۹ درصــد ارزش افــزوده 
مــس وارد جریــان مالــی اســتان شــود کــه تحــول بزرگــی را منجــر خواهــد شــد.

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه 
ــت،  ــده اس ــور مصــوب ش ــرب کش ــمال غ ــس در ش ــاف م ــز اکتش ــاد مرک ایج

ــز ایجــاد مــی شــود. ــه زودی ایــن مرکــز در تبری گفــت: ب

پرنیــان خاطرنشــان کــرد: تاکنــون تنهــا هفــت درصــد اکتشــافات مــس کشــور 
انجــام شــده اســت کــه بــا راه انــدازی ایــن مرکــز اکتشــافات مــس، اکتشــافات 

جدیــد انجــام مــی شــود.
ــان  ــرقی خاطرنش ــان ش ــارت آذربایج ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س   رئی
کــرد: بــر اســاس قانــون بایــد 2۷ درصــد حقــوق معدنــی بــه مــردم منطقــه ای 

ــرار دارد، بازگــردد. کــه معــدن در آن ق
وی همچنیــن گفــت: آذربایجــان شــرقی در تــراز اول حــوزه صنعــت و تجــارت 

کشــور قــرار دارد و در توســعه اقتصــادی نیــز همیشــه پیشــرو بــوده اســت.
ــون از دیگــر عمــده طــرح هــای توســعه  ــان درادامــه متذکــر شــد:هم اکن پرنی
صنعتــی در آذربایجــان شــرقی مربــوط بــه صنعــت پتروشــیمی تبریــز اســت کــه  
یکهــزار و 1۰۵ میلیــارد تومــان در چهــار بخــش ســرمایه گــذاری بــرای تولیــد 
ــروگاه و ســرویس  ــر و نی ــن، اســتایرن مونوم ــی پروپیل ــن ســنگین، پل ــی اتیل پل
ــه  ــت ک ــده اس ــدازی ش ــان راه ان ــارد نوم ــزار میلی ــا 2 ه ــز ب ــی نی ــای جانب ه

ظرفیــت بزرگــی را در زنجیــره هــای پاییــن دســتی اســتان ایجــاد مــی کنــد
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