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رئیس سازمان جهادکشاورزی استان:
مصرف ماهی در آذربایجان شرقی  افزایش یافته است

تراکتورسازی ایران شرکت آهنگری
سهامی عام

در مراســم گرامیداشــت روز صنعت و معدن صورت گرفت؛

یزی رئیس هیات مدیره  شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران  تجلیل از مجید باویلی تبر

تمام  اقتصادی  کشور ما درگیر یک جنگ  در حال حاضر 
رفاه  و  معیشت   ، کشور دشمنان  آن  در  که  اســت  عیار 
مردم را هدف قرار داده اند. در این جنگ اقتصادی، یکی 

اهمیت  کــه  بخش های  زیــــــــــــــــادی از 
مــی تــوانــد  و  ــتـــه  داشـ

بــه ســوی  را  کــشــور 
بـــبـــرد، بخش  جــلــو 

صنعت و معدن 
ــان  ــت اســـــت. اس
آذربایجان شرقی 

هــزار  از ۴  بیش  بــا 
ــد  واحــ  ۸۰۰ و 

غذایی،  صنایع  از  اعم  مختلف  زمینه های  در  که  صنعتی 
چــرم،  شیمیایی،  مــحــصــوالت  مــنــســوجــات،  آشــامــیــدنــی، 
... فعالیت می کنند، یکی  و  کانی غیر فلزی  کفش، فلزی، 
واحدها  از  یکی  است.  کشور  استان های  صنعتی ترین  از 
پیشرو صنعتی که در این استان فعالیت می کند، شرکت 

آهنگری تراکتورسازی ایران است. 
عنوان  به   ۱۳۶۶ ســال  در  تراکتورسازی  آهنگری  شرکت 
و  کشور  در  گــرم  ج  فــور کــارخــانــه  مجهزترین  و  بزرگترین 
شده  تفکیک  ایــران  تراکتورسازی  شرکت  از  خاورمیانه، 
از  پس  گــردیــد.  ثبت  تبریز  شرکت های  ثبت  اداره  نــزد  و 
شرکت  به  متعلق  آن  سهام  عمده  شرکت،  این  تفکیک 
تراکتورسازی بود تا این که به سازمان گسترش و نوسازی 

صنایع ایران انتقال یافت. 
عمده  دولــت،  سیاست های  راستای  در   ۱۳۸۰ ســال  در   
ــان گــســتــرش و  ــازمـ ــط سـ ــوس ــت ت ــرک ــام ش ــه س
نوسازی صنایع ایران از طریق بورس و به 
نهایتا  و  گردید  واگــذار  بخش خصوصی 
در سال ۱۳۸۹ عمده سهام این شرکت 
مجموعه،  ایـــن  فــعــلــی  مــدیــریــت  بــه 
مــهــنــدس مــجــیــد بــاویــلــی تــبــریــزی 
این مجموعه  یافته است.  انتقال 
در زمینی به مساحت حــدود ۱۰ 
سرپوشیده  فضای  و  هکتار 
فعالیت  مترمربع  صــدهــزار 
تــولــیــد  کــــــرده و ظـــرفـــیـــت 
ساالنه آن با توجه به تنوع 
قــطــعــات حـــــدود 25هـــــزار 
بهره گیری  مــی بــاشــد.  تــن 
در  پیشرفته  تــجــهــیــزات  از 
تراکتورسازی،  آهنگری  شرکت 
این مجموعه را قادر ساخته است 
ج، ســاخــت قــالــب،  ــور ــ در زمــیــنــه هــای فـ

عملیات حرارتی، کیفیت و ماشین کاری خدمات گسترده 
ای به صنایع مختلف ارائه نماید.

* تولید محصوالت با کیفیت برای صنایع مختلف
قطعات  از  وسیعی  طیف  تراکتورسازی  آهنگری  شرکت 
از جمله خودروسازی،  را در صنایع مختلف  ایمنی  مهم و 
راه ساختمان  آهــن و دریــایــی،  راه   ، گــاز کــشــاورزی، نفت و 
توانمندی  می کند.  تولید  عمومی  مهندسی  و  معدن  و 
انواع  و  لنگ  میل  انــواع  تولید  در  شرکت  این  اختصاصی 

قطعات با وزن های 2۰۰ گرم تا ۱5۰ کیلوگرم می باشد. 
از  دیگر  یکی  ج  فــور و  داکست  قالبهای  تولید  همچنین   

توانمندی های شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران است. 
مجموعه آهنگری تراکتورسازی ایران دارای توانمندی های 
ویژه ای در بخش های مختلف است که موجب حرکت رو 
انبار  اســت.   تولیدی صنعتی شده  این مجموعه  به جلو 
سقفی   جرثقیل  دستگاه  سه  با  شرکت  ایــن  اولیه   مــواد 
5تنی، یك دستگاه لیفتراك ۷ تنی، حدود 5هزار متر مربع 

سوله مسلح و حدود 5هزار مترمربع فضای زیر جرثقیل ها، 
قادر به تخلیه و بارگیری حدود 5۰۰ تن مواد در روز می باشد.  
واحد طراحی و مهندسی شرکت آهنگری تراکتورسازی به 
عنوان یکی از مهم ترین بخش های شرکت، با به کارگیری 
روش هــای  و  نرم  افزارها  از  استفاده  و  مجرب  مهندسان 
در  شرکت  سیاست های  تحقق  در  سعی  طــراحــی،  نوین 
باال بردن کیفیت قطعات و جلب رضایت مشتریان دارد.  
در  مشتری  خــواســت  مــطــابــِق  ــاال  ب ــت  دق بــا  قطعه  تولید 
کمترین زمان ممکن و صرفه جویی در مصرف مواد اولیه با 
رعایت کیفیت قطعه، از مهم ترین سیاست های شرکت در 
بخش طراحی و مهندسی می باشد. دارا بودن ۱۴ خط پرس 
با تناژهای 2۰۰ تا ۸هــزار تن، موجب شده است تا شرکت 
را  قطعات  از  وسیعی  طیف  بتواند  تراکتورسازی  آهنگری 
هر  نماید.  تولید  آلومینیومی  و  آلیاژی  فوالدهای  مــواد  با 
یک از این خطوط پرس مجهز به کوره های القایی و پرس 

مخصوص تریم/ پانچ   می باشند.

مجید  درخشان  یت  مدیر سایه  در  متعدد   *افتخارات 
یزی باویلی تبر

همایش  برگزیده  صنایع،  توسعه  و  تحقیق  نمونه  واحد 
قطعات  و  فلزی  نمونه  واحد  کارآفرینی،  بزرگان  سراسری 
خودرو استان در گرامیداشت روز صنعت و معدن، واحد 
شرکت های  اجــاس  نمونه  واحــد  استان،  کارگری  نمونه 
تاثیرگذار در اقتصاد کشور تنها بخش کوچکی از افتخارات 

شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز است. 
این  مدیریت  تبریزی،  باویلی  مجید  مهندس  ویژه  توجه 
توسعه  و  رشــد  و  محصوالت  بــاالی  کیفیت  به  مجموعه 
آن و استمرار عملکرد درخشان این واحد تولیدی باعث 
به  نیز  امسال  ــران،  ای تراکتورسازی  آهنگری  شرکت  شد 
عنوان شرکت برگزیده صنعت و معدن انتخاب شده و در 
مراسمی که به مناسبت گرامیداشت روز صنعت و معدن 
آذر در فرهنگسرای خاورن تبریز برگزار گردید،  در یازدهم 

مورد تجلیل قرار گیرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان:

کارگردانی  و  نویسندگی  به  آفرینش«  در  »جدال  نمایش 
یازدهم  صادقی،  مهران  تهیه کنندگی  و  اکبری  یعقوب 
می رود. صحنه  روی  به  تبریز  دانشگاه  وحدت  تاالر  در  امسال  دی 
در نمایش »جدال در آفرینش« که بر اساس مستندات تاریخی نوشته 
شده، از قبل از هبوط شیطان تا ظهور امام زمان )عج( و چگونگی حضور و 

نقش این دیدگاه در زندگی انسان ها، نمایش داده می شود.  

آذربایجان شــرقی 
دارای رتبه اول 
ذخایر معدنی  
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یز  ینش« در تبر نمایش »جدال در آفر
به روی صحنه می رود 

: امام جمعه تبریز
 ترغیب دانش آموزان 

به  امور دینی 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد: 

کرونا به ۷۷.۵  یق دو دز واکسن  تزر
درصد از افراد باالی ۱۲ سال 

هدیه ماندگار شورای شهر تبریز ؛

یز به حمایت  ح الزام شهرداری تبر طر
توانان حرکتی از جانبازان و نا

توسط سپاه ناحیه امامت تبریز انجام شد ؛ 

یع بسته معیشتی در قالب هجدهمین  توز
مؤمنانه کمک های  مرحله  222
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی۲
الزام  ح  طر با  گفت:  تبریز  شهر  شورای  سخنگوی  و  رئیسه  هیات  عضو 
شهرداری به حمایت از جانبازان و معلوالن در روز جهانی معلوالن، هدیه ای 

ماندگار به این اقشار داده شد.
ح،  طر این  در  افزود:  فوق  خبر  اعام  با  بجانی  یاسین  جام جم  گزارش  به 

پارک  شهرداری،  درمانی  تسهیات  و  خدمات  از  استفاده  چون  خدماتی 
از حمل و  ، استفاده  رایگان، مناسب سازی و اصاح معابر شهر حاشیه ای 
نقل رایگان، تخفیفات حداکثری در هزینه های صدور پروانه های ساختمانی 
شهرداری  دیگر  خدمات  از  بسیاری  و  رایگان  قبر  و  دفن  و  کفن  عوارض،  و 

گنجانده شده است.
این  کلیات  داد:  ادامه  تبریز  شهر  شورای  سخنگوی  و  رئیسه  هیات  عضو 
با رای همه اعضای حاضر به تصویب رسیده و جهت بررسی جزئیات  ح  طر

بیشتر به کمیسیون های مربوطه ارسال شد.

هدیه ماندگار شورای شهر تبریز ؛
ح الزام شهرداری تبریز به حمایت از جانبازان و ناتوانان حرکتی طر

خبرخبر

پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
تبریز خبر داد: 

به  کرونا  واکسن  دز  دو  تزریق 
77.۵ درصد از افراد باالی 12 سال 

از  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
از  درصد   ۷۷.5 به  کرونا  واکسن  دز  دو  تزریق 
خبر  آذربایجان شرقی  سال   ۱2 باالی  جمعیت 
داد و گفت: ۸۹.۸ درصد از این تعداد دز اول را 

دریافت کرده اند.
به گزارش جام جم بهمن نقی پور در گفت وگوی 
خبری، اظهار کرد: واکسیناسیون دانش آموزان 
استان به حدود ۸۹ درصد رسیده و ۶5 .5 درصد 
از مادران باردار نیز واکسینه شده اند.وی ادامه 
از زمان دریافت دز  که  افراد باالی ۶۰ سالی  داد: 
آن ها  آسترازنیکای  یا  اسپوتنیک  واکسن  دوم 
که  سالی   ۴۰ باالی  افراد  یا  و  گذشته  ماه  شش 
و  سینوفارم  واکسن  دوم  دز  تزریق  زمان  از 
می توانند  است  گذشته  ماه  سه  آن ها  برکت 
جهت دریافت دز سوم به مراکز واکسیناسیون 

مراجعه کنند.
سویه  شناسایی  به  اشاره  با  همچنین  نقی پور 
نیز  کشورها  سایر  در  )امیکرون(  کرونا  جدید 
افزود: این سویه آفریقایی بر اساس تحقیقات، 
دارد  دلتا  سویه  به  نسبت  باالتری  سرایت 
کشور  در  کرونا  جدید  سویه   این  تاکنون  اما 

مشاهده نشده است.
وی ادامه داد: در مورد آمار مرگ و میر این سویه 
مشاهدات  براساس  اما  گفت  چیزی  نمی توان 
بین  از  سویه  این  با  شده  درگیر  افراد  بیشتر 

افراد واکسن نزده ها هستند. 
رعایت  با  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  پور  نقی 
تکمیل  و  بهداشتی  دستورالعمل های  کامل 
نگرانی  زیادی  حد  تا  آن  کنار  در  واکسیناسیون 

از این بابت را کاهش دهیم.

مسیر  در  تا  آ پرواز  نخستین 
تبریز - اهواز انجام شد

گفت:  آذربایجان شرقی  فرودگاه های  مدیرکل 
تبریز   - اهواز   - تبریز  مسیر  پرواز  نخستین 
از  امبرائر  هواپیمای  با  آتا  هواپیمایی  شرکت 

فرودگاه شهید مدنی انجام شد.
وگویی  گفت  در  آذری  رامین  جام جم  گزارش  به 
پروازهای  آتا  هواپیمایی  شرکت  کرد:  اظهار 
امبرائر  هواپیمای  با  را  جدید  مسیرهای  در  خود 
موجب  امر  این  و  کرده  آغاز  تبریز  فرودگاه  از 
افزایش قابل توجه پروازهای این فرودگاه شده 

است.
قشم   - تبریز  پرواز  کرد:  خاطرنشان  وی 

تا از ۱2 آذر جاری برقرار شده است. هواپیمایی آ
بندرعباس،  ساری،  کیش،  تهران،  افزود:  وی 
، کرمانشاه و یزد دیگر مقاصد  ، شیراز  اصفهان 

تا از فرودگاه تبریز است. پروازی هواپیمایی آ
هواپیمایی  تازگی  به  کرد:  اعام  همچنین  آذری 
مسیرهای  برقراری  به  اقدام  ترکیه  پگاسوس 

پروازی از فرودگاه بین المللی تبریز کرده است.
در  تبریز  مدنی  شهید  بین المللی  فرودگاه 
 ۱۳2۹ سال  در  و  تبریز  شهرستان  شمالغرب 
و  ناوبری  فرودگاهی،  خدمات  ارائه  ماموریت  با 
و   داخلی  پروازهای  پذیرش  جهت  هوانوردی 
بار  و  مسافر  نقل  و  حمل  منظور  به  بین المللی 
 open صورت  به  و  است  شده  احداث  و  طراحی 
sky و 2۴ ساعته عملیاتی بوده و به دلیل واقع 
بین المللی  هوایی  کریدورهای   و  مرز  در  شدن 
به  هوانوردی  و  رادار  ناوبری،  خدمات  ارائه  در 
خصوص  به  بین المللی  و  داخلی  پروازهای 
از  )overfly( بیشتر  پروازهای عبوری بین المللی 
مبداء و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مقصد 
کشورهای آسیایی جنوب شرقی و آسیای میانه 

و بالعکس انجام می شود.

تبریز  امامت  ناحیه  سپاه  توسط 
انجام شد ؛ 

توزیع بسته معیشتی در قالب 
کمک های  مرحله  هجدهمین 

مؤمنانه

ناحیه  سپاه  توسط   ، دیگر  معیشتی  بسته  هزار 
، به  امامت تبریز و در قالب کمک های مؤمنانه 
خانواده های کم بضاعت و آسیب دیده از بیماری 

منحوس کرونا، توزیع شد.
امامت  ناحیه  سپاه  فرمانده  جام جم  گزارش  به 
تبریز در این مراسم که در مسجد جامع حضرت 
امام خمینی )ره( محله آخماقیه برگزار شد، ضمن 
، بسیجیان و  از مردم، خیرین والیت مدار تقدیر 
هیئت امناء مساجد در راستای تهیه بسته های 
از   ، تبریز امامت  ناحیه  سپاه  گفت:  معیشتی 
کمک  و  مواسات  رزمایش  شروع  روزهای  اولین 
فرامین مقام معظم  به  گویی  لبیک  در  مؤمنانه 
مؤمنانه  کمک  مرحله  هجده  کنون،  تا  رهبری 
بهداشتی،  معیشتی،  بسته  هزار  ده ها  و  برگزار 
خانواده های  به  گرم،  گوشت  و  لوازم التحریر 
است.  کرده  توزیع  شده،  شناسائی  نیازمند 
افزود:  پوراسماعیل  حسین  پاسدار  سرهنگ 
بسته  هزار  از  بیش  هم،  هجدهم  مرحله  در 
هزار   5۰۰ حدود  بسته  هر  ارزش  به  معیشتی، 
تومان و ۶۰۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان 

بی بضاعت و نیازمند اهداء شد.
رمانده سپاه ناحیه امامت تبریز نقش حرکت ها 
را یک  و مشارکت های مردمی در حل مشکات 
تأثیر گذار عنوان کرد و گفت: سابقه  امر مهم و 
نشان داده است که هر وقت مردم پای کار آمده 
و در مسائل اجتماعی در کنار و همراه با نهادهای 
اند، نتیجه مطلوب حاصل شده  حاکمیتی بوده 
این  در  نیز  عاشورا  سپاه  اجرائی  معاون  است. 
اصلی  صاحبان  مردم،  داشت:  اظهار  مراسم 
انقاب اسامی ایران هستند و به همین خاطر، 
خدمت به مردم در این انقاب، مثل عبادت برای 
بیان  با  قلعه  کاظم  پاسدار  سرهنگ  است.  خدا 
این که مردم ایران هم همواره در همه بزنگاه ها 
اند،  بوده  انقاب  پشتیبان  و  حامی  بحران ها،  و 
لحاظ  از  که  کرونا  گیری  همه  دوران  در  گفت: 
نظام  متوجه  سختی هایی  و  فشار  اقتصادی، 
خادمان  و  مسئوالن  کنار  در  مردم  خود  باز  بود، 
ملت، با انفاق و از خودگذشتگی، رزمایش کمک 
مبین  دین  افزود:  وی  کردند.  برگزار  را  مؤمنانه 
الگوی  و  مروج  خود  )ص(  اکرم  پیامبر  و  اسام 
اصلی انفاق بوده اند و به همین خاطر است که 
به  کمک  برای  خود  مال  و  جان  از  آنها،  پیروان 
پایگاه  فرمانده  نمی کنند.  دریغ  همنوعانشان 
در  هم  آخمقیه  امیرالمؤمنین  مسجد  مقاومت 
منت  بی  تاش های  به  اشاره  با  مراسم  ادامه 
ناحیه  سپاه  مدار  والیت  فرمانده  و  بسیجیان 
گفت:  بحرانی  و  سخت  مواقع  در   ، تبریز امامت 
بسیج و سپاه، خدمت رسانی بدون وقفه و بدون 
وظیفه  را  سختی ها  و  بحران ها  در  داشت  چشم 
ذاتی خود می داند. رضا زباندار گفت: با مشارکت 
از  بیش  کنون  تا  منطقه،  این  خیران  و  مردم 
این  در  مؤمنانه  کمک های  مرحله  چندین 
این مرحله هم  که در  برگزار شده است  مسجد 
عاوه بر هزار بسته معیشتی، ۶۰۰ پک آموزشی از 
قبیل کیف، دفتر و لوازم التحریر هم، با هزینه کرد 
یک میلیارد ریال به دانش آموزان نیازمند اهداء 

خواهد شد.

صدور  از  شرقی  آذربایجان  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
و  جوار کارگاهی  کارآموزی  مراکز  ایجاد  روزه  یک  موافقتنامه  اولین 
تاکید مقام  بر اساس  کارگاهی شرکت نگاران ترک دوخت ارس  بین 
عالی وزارت و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در استان 

آذربایجان شرقی خبر داد.
به گزارش جام جم رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان آذربایجان شرقی، با اعام این خبر گفت: در راستای تسریع و 
تسهیل در صدور ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی 
به  عمل  و  توجه  و  کار  و  کسب  شروع  مراحل  سازی  ساده  هدف  با 
صدور  ح  طر پیشینی"  کنترل های  جای  به  پسینی  نظارت های  رویکرد 
بین  و  کارگاهی  جوار  کارآموزی  مراکز  ایجاد  مجوز  روزه  سه  حداکثر 
 کارگاهی" توسط آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی کلید 

خورد.
در  تسریع  و  تسهیل  ضرورت  و  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وکالتی 
ارائه خدمات و ایجاد شفافیت در فرایند ها که مورد تاکید مقام عالی 

وزارت و هم راستا با سیاست های دولت خدمتگزار می باشد؛ افزود: 
ح و بر اساس تعهدات حداکثر در طی مدت سه روزکاری،  طی این طر
کارگاهی  بین  و  کارگاهی  جوار  و  کارآموزی  مراکز  ایجاد  یکساله  مجوز 

آموزشی به متقاضیان مجوز مراکز فوق  همراه با دسترسی به پرتال 
الذکر صادر می شود.

آموزش فنی و حرفه ای  کل  اداره  راستا،  این  کرد: در  وی خاطر نشان 
آذربایجان شرقی نسبت به بررسی هر روزه تقاضاها اقدام نموده و به 

درخواست های واصله رسیدگی و تعیین تکلیف می نماید.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: 
در طول مدت ۳ ماه از اعطای مجوز یک ساله، متقاضی موظف است 
انجام  را  الزم  اقدام  یادگیری  محیط  الزامات  حداقل  تامین  به  نسبت 

دهد.
صنایع  در  آموزش  نظارت  کمیته  نمود:  تصریح  وکالتی  اختیار  رضا 
تطابق  به  نسبت  نیاز  مورد  نظارت های  انجام  ضمن   ، نیز استان 
مراحل شروع فعالیت مجوز ایجاد مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین 
کارگاهی و رعایت چارچوب الزامات اقدام و گزارش نظارت را به صنایع 
استان جهت صدور مجوز 5 ساله با شرط متوسط ۳۰ ساعت عملکرد 

آموزشی به ازای هر یک از شاغان ارسال نماید.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی خبر داد:

صدور اولین موافقتنامه یک روزه ایجاد مراکز کارآموزی در استان

با  گذشته  شب   » »فنز نمایش  خبری  نشست    
محل  در  رسانه  اصحاب  و  نمایش  عوامل  حضور 

موسسه فرهنگی الف برگزار شد.
کارگردان  بنام  ایرانزاد  نازیا  جام جم  گزارش  به 
استاد  اثر   » »فنز نمایشنامه  کرد:  اظهار  نمایش 
خانواده  یک  به  که  است  رحمانیان  محمد 
و  می پردازد  فوتبال  تیم  یک  هوادار  انگلیسی 

موضوع تعصب را به چالش می کشد.
محمدپورعبداهلل  نمایش  این  در  داد:  ادامه  وی 
کیان مهر  کارن  شلتون،  فرانکی  نقش  فرشباف 
نقش   سمساری  مهدی  شلتون،  شانی  نقش 

ِجی ِجی، نسرین فاتح نقش  نانسی شلتون، نگار 
وحدت  بهزاد  و  شلتون  اگنس  نقش  فر  یمینی 

پناهی نقش گزارشگر را بر عهده دارند.
ایرانزاد افزود: طاها مزروقی به عنوان تهیه کننده 
واحسان مقدم به عنوان مدیر تولید در این کار ما 

را همراهی می کنند.
در   ۱۴۰۰ آذر   2۰ از  این نمایش  گفت:  وی همچنین 
فرهنگی  موسسه   ( تبریز  مستقل  تئاتر  سالن 

الف( بر روی صحنه خواهد رفت.
* دچار جشنواره زدگی شده ایم

سخنان  از  دیگری  بخش  در  بنام  ایرانزاد  نازیا 

و  فرهنگی  متولیان  اقدامات  به  اشاره  با  خود 
هنری در راستای حمایت از گروه های هنری گفت: 
از  این که  علیرغم  فرهنگی  متولیان  متاسفانه 
هستند  گاه  آ هنری  مختلف  اصناف  مشکات 
برگزاری  حال  در  فقط  مشکات  این  رفع  جای  به 
از  دردی  هیچ  که  جشنواره ای  هستند  جشنواره 
دچار  گفت  می توان  و  نمی کند  دوا  هنری  جامعه 

جشنواره زدگی شده ایم.
وظیفه  هنری  گروه های  از  حمایت  افزود:  وی 
متولیان  اما  است  هنری  و  فرهنگی  متولیان 
و  می کنند  بسنده  جشنواره   برگزاری  به  تنها  امر 

عاقه ای به رسیدگی به مشکات ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که مشکلی در تامین 
محل تمرین و سالن اجرا داشته اند یا خیر گفت: 
خوشبختانه با وجود تئاتر مستقل تبریز مشکلی 
این  گفت  می توان  و  نداشته ایم  مورد  این  در 
است  بخشیده  تئاتر  به  دوباره  جانی  مجموعه 
دلیل  مستقل  مجموعه های  وجود  نظرم  به  اما  
کلی  صورت  به  دولتی  مجموعه های  که  نمی شود 
تعطیل شوند. چرا که این وظیفه اداره کل ارشاد 
صورت  به  اجرا  و  تمرین  محل  که  است  اسامی 
به  نیاز  که  گروه هایی  از  برخی  اختیار  در  رایگان 

حمایت دارند قرار دهد.
درباره  زمزمه هایی  اخیرا  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
می شود  شنیده  تئاتر  دولتی  سالن  تنها  واگذاری 

که به نظرم به ضرر تئاتر تبریز تمام خواهد شد.

* حال تئاتر تبریز خوب نیست
کرونا  پاندمی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ایرانزاد 
چه تاثیری بر خانواده تئاتر گذاشت گفت: پاندمی 
کرونا مانند همه صنف ها به صنف ما هم آسیب 
زد و باعث وقفه ای طوالنی در تمرین و اجراها شد 
اما عاوه بر تاثیر کرونا بر تئاتر به نظر من حال تئاتر 
تبریز خیلی خوب نیست. چرا که ما شاهد هستیم 
که پیشکسوتان تئاتر ما دیگر در صحنه ها دیده 
تحصیاتی  یا  تجربه  هیچ  که  کسانی  و  نمی شوند 
این  وارد  می توانند  راحتی  به  ندارند  زمینه  این  در 
تئاتر  پیشکسوتان  سراغ  کسی  و  شوند  حرفه 
نمی رود. در ادامه این نشست محمد پورعبداهلل 
با  گفت  شلتون  فرانکی  نقش  بازیگر  فرشباف 
از  شلتون  فرانکی  گفت:  خود  نقش  به  اشاره 
اما  است  متفاوت  خیلی  من  حقیقی  شخصیت 
به  را  خودم  ام  کرده  سعی  کارگردان  کمک  با  من 

این نقش نزدیک کنم. 
خالق و صدا پیشه کاراکتر عروسکی خلیل بحران  
به  جانبخشی  و  تئاتر  بازیگری  تفاوت های  درباره 
یک کاراکتر عروسکی گفت: قطعا این دو ژانر کاما 
متفاوتی هستند و من حس و حال های مختلفی 
کار  اما  می کنم  تجربه  نقش  دو  این  اجرای  در  را 
و  متفاوت  آثاری  که  کارگردانی  با  همکاری  و  تئاتر 
از  و  بود  نظرم  مد  همواره  میدهند  ارائه  نقص  کم 
این بابت خوشحالم که توانستم در کنار این گروه 

باشم.

نشست خبری نمایش  »فنز « برگزار شد

قدردانی  با  تبریز  جمعه  امام  و  آذربایجان شرقی  در  فقیه  ولی  نماینده 
این  گسترش  بر  تاکید  با  و  پرورش  و  آموزش  دینی  فعالیت های  از 
اقدامات، گفت: باید اقدامات حوزه تعلیم و تربیت در راستای ترغیب 

دانش آموزان به امور دینی باشد.
در  هاشم  آل   محمدعلی  سید  االسام  حجت  جام جم  گزارش  به 
نشستی با مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش اظهار 
در  فعالیت هایی  دینی  معارف  و  قرانی  فعالیت های  حوزه  در  کرد: 
قدر  این  کشور  جای  هیچ  در  که  است  شده  انجام  پرورش  و  آموزش 

مستمع ندارند.
و  آموزش  حوزه  به  را  انگیزه  با  و  باسلیقه  افراد  اگر  این که  بیان  با  وی 
افزود:  می شود،  حاصل  مفیدی  نتایج  قطع  طور  به  بفرستیم  پرورش 
باید  و  است  دین  فراگرفتن  برای  فرصتی  قرآنی  و  نماز  فعالیت های 

اقدامات در راستای ترغیب دانش آموزان به امور دینی باشد.
امام جمعه تبریز تاکید کرد: مسئولیت دستگاه تعلیم و تربیت بسیار 
مهم است و باید افراد با صاحیت را برای تربیت دانش آموزان انتخاب 

کنیم.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش نیز گفت: در حوزه قران 
که  است  انجام  حال  در  کشور  در  الگویی  کار  یک  نماز  و  بیت  اهل  و 
ناشی از نگاه تربیتی و تعلیمی مسئوالن برای دانش آموزان و نوجوانان 

می باشد.
و  قران  مسابقات  برگزاری  دالیل  از  یکی  کرد:  اظهار  باقری  میکائیل 
عترت در آذربایجان شرقی این هست که استان برای عملکرد و سبقه 

فعالیت ها، در کل کشور الگو سازی شود.
با  دیدار  این  در  نیز  شرقی  آذربایجان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
پنجمین  و  آموزی  دانش  نماز  سراسری  اجاس  این که  به  اشاره 
در  کشور  دارالقرآن  مراکز  سرایی  مدیحه  و  همخوانی  مسابقات  دوره 
آموزش و  از  تبریز برگزار می شود، اظهار کرد: در استان فصل جدیدی 
ایجاد شده است و مسابقات قرانی  تربیت در دل مدارس  و  پرورش 
 به طور قطع تاثیر زیادی در فرهنگ سازی برای فرزندان استان خواهد

 داشت.

جعفر پاشایی خاطرنشان کرد: نهضت نمازخانه سازی در ۱۶2 مدرسه 
استان ایجاد شده است که بیشتر آنها مردمی هستند.

و  آموزش  وزارت  نماز  و  عترت  قرآن،  مدیرکل  حضور  با  همچنین 
دانش  نماز  و  عترت  قرآن،  مسابقات  دوره  چهلمین  پوستر  پرورش، 

آموزان سراسر کشور در تبریز رونمایی شد.

: امام جمعه تبریز

ترغیب دانش آموزان به  امور دینی

نمایش »جدال در آفرینش« به نویسندگی و کارگردانی یعقوب اکبری و تهیه کنندگی مهران 
صادقی، یازدهم دی امسال در تاالر وحدت دانشگاه تبریز به روی صحنه می رود.

در نمایش »جدال در آفرینش« که بر اساس مستندات تاریخی نوشته شده، از قبل از هبوط 
شیطان تا ظهور امام زمان )عج( و چگونگی حضور و نقش این دیدگاه در زندگی انسان ها، 
نمایش داده می شود.  در این نمایش ۶۰ نفر  از بازیگران و عوامل اجرایی حضور دارند و اجرای 
آن از یازدهم تا شانزدهم دی طول می کشد. نمایش »جدال در آفرینش« پس از اجرا در تبریز 
در استان های دیگر و کشورهای همجوار چون ترکیه، ارمنستان، عراق و لبنان نیز به اجرا درمی 
آید. کارگران این نمایش در خصوص آن گفت: این نمایش بر اساس مستندات تاریخی و با 

مشاوره دکتر پیمان عباسیان، کارشناس مذهبی نوشته شده است.
به گزارش جام جم یعقوب اکبری افزود: از آغاز خلقت تاکنون، جدال خیر و شر همواره وجود 
داشته و همین موجب بروز مصایب و مشکاتی در زندگی بشر شده است و این نمایش نگاه 
متفاوتی به این جدال است و صرفا نگاه مذهبی نیست. کارگردان این نمایش اظهار داشت: 
هدف اصلی این نمایش آن است که از طریق هنر نشان دهیم، انسان هدفمند آفریده شده 
و به حال خود رها نشده و شیطان هم که دشمن دیرینه و قسم خورده انسان است، در تمام 
مراحل زندگی او حضور داشته و درصدد آن است که با انسان آشکارا و پنهان دشمنی کند. 

وی گفت: متفاوت ترین گریم و طراحی صحنه و لباس را در استان برای این نمایش داریم و  
سعی کرده ایم یک کار فرامرزی و بین المللی داشته باشیم. مشاور تهیه و تولید این نمایش 
نیز با بیان این که حوزه فرهنگ و هنر بستری برای درآمدزایی و فرهنگ سازی در مقوله های 
اجتماعی است،  خواستار توجه بیشتر متولیان فرهنگی و هنری به این حوزه از فرهنگ شد. 
بهنام محمدی افزود: امروزه با حمایت از چنین برنامه هایی هم شرکت ها می توانند از فرصت 
به وجود آمده استفاده کنند و هم مسئوالن حوزه فرهنگ با ارزآوری از این گذر موجب ایجاد 
بسترهای مناسب جامعه شوند. وی اظهار داشت: فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان هنوز 
به این باور نرسیده اند که در فعالیت های فرهنگی و هنری نیز می توان درآمدزایی و در فضای 
اجتماع تحول ایجاد کرد. وی گفت: در این شرایط کرونایی که تولید کم شده است، کارخانجات 
می توانند با وارد کردن بخشی از بودجه فرهنگی شان به این بخش، با تبلیغات به زبان هنر 
خوب،  طرح های  جامعه  این  در  افزود:  وی  برگردند.  تولید  چرخه  به  دوباره  شدن  یادآوری  و 
استعداد و پتانسیل به وفور وجود دارد ولی متاسفانه بودجه ای وجود ندارد. این نمایش از 

یازدهم دی در تاالر وحدت دانشگاه تبریز در آستانه ایام فاطمیه به روی صحنه می رود. 

نمایش »جدال در آفرینش« در تبریز به روی صحنه می رود 
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ح جهش مسکن  ثبت  نام 122 هزار نفر در آذربایجان شرقی در طر

از  آذربایجان شرقی   معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
ح جهش مسکن خبر داد. ثبت  نام ۱22 هزار نفر در استان در طر

، در گفت وگوی خبری، گفت:  به گزارش جام جم مهدی اسحقی نژاد، ۱5 آذر
شهر  دو  همراه  به  استان  شهر   ۳۱ در  مسکن  متقاضی  افراد،  تعداد  این 

جدید سهند و شهریار استان هستند.

شرقی  آذربایجان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  معاون   
جهش  ح  طر مسکن  ساخت  جهت  اراضی  برخی  مناطق،  این  در  افزود: 
مسکن شناسایی شده و مناطق دیگری نیز در حال مطالعه و مشخص 
شدن اراضی هستند.  معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
ح ملی که از تاریخ 2۸ مهر امسال  آذربایجان شرقی ادامه داد: ثبت نام در طر

آغاز شده بود، تاکنون دو بار تمدید شده و تا آخر آذر مهلت ثبت نام وجود 
دارد. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی 
گفت: بر اساس اعام وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان در طول دی پایش 
اطاع  متقاضیان  به  پیامک  طریق  از  ثبت نام  روند  تداوم  جهت  نتایج  و 

رسانی خواهد.

آذربایجان شرقی گفت:  رئیس سازمان جهادکشاورزی 
کیلوگرم  آذربایجان شرقی ۷.5  در  ماهی  مصرف  سرانه 
سازی،  آگاه  سازی،  فرهنگ  با  میزان  این  که  است 
فعالیت های ترویجی پرورش ماهی در استان ها نسبت 

به سال های گذشته افزایش چشمگیری یافته است.
افتتاح  مراسم  در  فتحی  اکبر  جام جم  گزارش  به 
ایران اظهار کرد: رشد  نخستین واحد فیش باگت در 
توسعه  و  آبزیان  عرضه  مراکز  فروشگاه ها،  برابری   2۰۰
عامل  آذربایجان شرقی  در  آبزیان  ویژه  رستوران های 
افزایش سرانه مصرف ماهی در این استان بوده است. 
به  آبزیان  طبخ  ویژه  رستوران های  افزایش  افزود:  وی 
طبخ  اولویت  با  غذاخوری  واحد   ۱۰۰ تاسیس  مورد،   25
ماهی، در شهرستان های تبریز، میانه، جلفا، مراغه، اهر، 
آباد و سراب و ایجاد واحدهای  مرند، شبستر، بستان 
فراوری به ظرفیت پنج هزار تن در سال در چهار دهه 
آذربایجان  در  مصرفی  آبزی  توسعه  عوامل  از  گذشته 

شرقی بوده است.

وی همچنین با بیان این که میزان مصرف آب در بخش 
شیات در مقایسه با سایر بخش های کشاورزی بسیار 
شامل  استان  آبی  منابع  در  داد:  ادامه  است،  ناچیز 
تولید  جهت  زیادی  ظرفیت های  دریاچه ها،  و  سدها 
نیز  قفس  در  ماهی  پرورش  در  و  دارد  وجود  آبزیان 
هیچگونه آبی مصرف نمی شود و این صنعت به لحاظ 

منابع آبی به صرفه است. 
با  آذربایجان شرقی  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
اشاره به برنامه ریزی های انجام شده جهت اختصاص 
آبزی پروری در استان گفت:  آب چاه های کشاورزی به 
را به صورت خرد در  آبزی پروری  این موضوع می تواند 
استان های غیرساحلی توسعه دهد و پروتئین آبزیان را 
در دورترین نقاط استان که امکان دسترسی به ماهی را 

ندارند برای استفاده مردم فراهم کند.
شرقی  آذربایجان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
منتخب  برند  رستوران  این که  اشاره  با  همچنین 
سازمان شیات ایران در دو سال گذشته به آذربایجان 

شرقی اختصاص یافته است، ادامه داد: طبخ تخصصی 
و ویژه آبزیان در تبریز، در سطح کشور بی سابقه بوده 
و حتی در استان های ساحلی کشورمان، رستورانی که 
در این وسعت که منحصر به طبخ و سرو ماهی بپردازد 

وجود ندارد.
ظرفیت های  از  شرقی  آذربایجان  این که  بیان  با  فتحی 
بسیار خوبی به لحاظ تولید و صادرات در حوزه شیات، 
شیاتی  فرآورده های  و  صیادی  صید،  پروری،  آبزی 
می تواند  شیاتی  ظرفیت های  افزود:  است،  برخوردار 
و  کشور  برای  توجهی  قابل  ارزآوری  و  تولید  اشتغال، 

استان داشته باشد.
وی یکی از راه های افزایش مصرف ماهی را تنوع بخشی 
و  سالم  محصول  این  با  مختلف  غذاهای  تهیه  در 
سازی های  فرهنگ  خاطر  به  افزود:  و  دانست  مغذی 
استان  در  ماهی  مصرف  افزایش  شاهد  شده  انجام 
هستیم.  فتحی با بیان این که نوع تغذیه، تأثیر مهمی 
در سامت انسان دارد، افزود: گروهی از مواد غذایی که 
تأثیر مهمی در سامت انسان و پیشگیری از بیماری ها 

دارند، ماهی و آبزیان هستند. 
وی با بیان این که یکی از راه های افزایش مصرف ماهی 
تنوع بخشی در تهیه غذاهای مختلف با این محصول 
سالم و مغذی است، گفت: با توجه به اهمیت مصرف 
بسیار  جامعه  افراد  سامت  ارتقاء  در  آبزیان  و  ماهی 
رستوران  واحد   ۱۰ تاکنون  اساس  این  بر  است،  موثر 
آبزیان در شهر تبریز راه اندازی  انحصاری طبخ ماهی و 

شده است. 
در  را  رستوران ها  این  هستیم  درصدد  افزود:  وی 
استان و در مسیرهایی که گردشگران در آن مسیرها 
و جاده ها در تردد می باشند، راه اندازی کنیم تا بتوانند از 
این رستوران ها بهره مند شوند و به این طریق فرهنگ 

استفاده از آبزیان در جامعه باب شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان:

 مصرف ماهی در آذربایجان شرقی
 افزایش یافته است

گفت:  شرقی  آذربایجان  دادگستری  کل  رئیس 
قبال  در  خود  قانونی  تکالیف  به  باید  سازمان ها 

جامعه معلوالن عمل کنند.
در  خود  تکالیف  به  سازمان ها  عمل  ضرورت 
سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  معلوالنبه  قبال 
در  الهی  خلیل  موسی  شرقی،  آذربایجان  مرکز 
به  استان  روشندالن  جامعه  اعضای  با  نشست 
مناسبت هفته معلوالن، با تأکید بر تسهیل ارائه 
خدمات برای جامعه روشندالن، اظهار داشت: بر 
اساس کنوانسیون ها که در حکم قانون هستند 
معلوالن  جامعه  برای  حقوقی  جامع،  قانون  و 
بر  خصوص  این  در  تکالیفی  و  شده  مشخص 
انجام  باید  که  شده  گذاشته  سازمان ها  عهده 

دهند.
از  قشر  این  شهروندی  حقوق  با  رابطه  در  وی   
این  نیاز  مورد  خدمات  از  بخشی  افزود:  جامعه 

عزیزان در حیطه وظایف شهرداری است که باید 
احصاء، اولویت بندی و محقق شود.

دادگستری  کل  رئیس  جام جم:  گزارش  به 
آذربایجان شرقی با تأکید بر تسهیل ارائه خدمات 
داد:  ادامه  استان،  معلوالن  جامعه  به  قضایی 
دفاتر  به  مراجعه  در  معلولیت  کارت  داشتن 
هزینه های  صرف  به  نیازی  و  بوده  کافی  قضایی 
اضافی برای اخذ معرفی نامه های مختلف نیست 
خدمات  شده  ارائه  مدارک  اساس  بر  بایستی  و 

مناسب ارائه شود.
در  شرقی  آذربایجان  دادگستری  کل  رئیس   
ارائه خدمات در سازمان اسناد رسمی  خصوص 
برای قشر روشندالن استان، بیان کرد: در راستای 
سوءاستفاده های  و  بی حرمتی  از  پیشگیری 
ارائه  روند  در  باید  روشندالن،  قشر  از  احتمالی 
روشندالن  که  شود  ایجاد  شرایطی  خدمات، 

این  از  بتوانند  خود،  معتمد  افراد  همراهی  با 
خدمات بهره مند شوند.

خلیل الهی در خصوص موضوع اشتغال جامعه 
روشندالن و بهره  مندی از ظرفیت های این قشر 
جامعه  برای  اشتغال  ایجاد  راستای  در  گفت: 
مشخص  وظایفی  مختلف  قوانین  در  معلوالن 
ظرفیت  از  می توان  رابطه  این  در  که  شده 
واحدهای تولیدی و صنعتی استان بهره مند شد.  
اشاره  با  آذربایجان شرقی  کل دادگستری  رئیس 
روشندالن  جامعه  به  خدمت  ارائه  توسعه  به 
بیان کرد: به منظور توسعه ارائه خدمات به این 
گویا  کتاب های  تولید  مثال  برای  جامعه  از  قشر 
مورد نیاز روشندالن می توان از ظرفیت »خدمات 
رایگان جایگزین حبس« بهره مند شد که در این 
خصوص خدمات مورد نیاز و دارای اولویت احصا 

و بر اساس آن عمل شود.

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی اعالم کرد:

ضرورت عمل سازمان ها به تکالیف خود در قبال معلوالن

انتصــاب شایســته حضرتعالــی را بــه ایــن ســمت در دولــت 
ســیزدهم کــه بیانگر تعهد و روحیه مردمــی وخدمتگزاری 
جنابعالــی در صحنه هــای مختلــف خدمــت صادقانــه بــه 
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران اســت صمیمانــه 
تبریــک عــرض مــی نمایــم توفیقــات روزافــزون وســربلندی 
شــما را در ســایه توجهــات حضــرت ولــی عصــر )عــج( ودر 
پرتــو رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری مدظلــه العالــی از 

درگاه خداونــد متعــال مســالت دارم

برادر ارجمند جناب آقای تراب محمدی برادر ارجمند جناب آقای تراب محمدی 

پرست محترم معاونت سیاسی  پرست محترم معاونت سیاسی سر سر
، امنیتی و اجتماعی استانداری ، امنیتی و اجتماعی استانداری 

آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی 

حاج حسین افتخاری رئیس هیات حاج حسین افتخاری رئیس هیات 
کشتی پهلوانی وزورخانه های کالنشهر کشتی پهلوانی وزورخانه های کالنشهر 

یز وحومه یز وحومهتبر تبر

آذربایجان شرقی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اذربایجان  شرقی با اشاره به ظرفیت های باالی معدنی استان گفت: استان 
ما بیش از ۰۰۴ معدن فعال و رتبه اول ذخایر معدنی کشور را به خود اختصاص 

داده است.
به گزارش جام جم مهرانگیز رحمانی ضمن تاکید بر غنای بسیار باالی استان در 
زمینه معادن گفت: آذربایجان شرقی با توجه به مجموعه عوامل زمین شناسی 
خدادادی دارای ظرفیت های بسیار باالی معدنی است و طبق اعام وزارت صمت، 

جایگاه نخست ذخایر معدنی را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان این که از ۸۶ نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور 25 نوع ماده 
معدنی در استان وجود دارد و از این حیث تنوع معدنی قابل توجهی در منطقه 
داریم، افزود: معادن فلزی نظیر مس، طا، منگنز و آهن، معادن غیر فلزی نظیر 
کائولن و سیلیس و معادن مرتبط با مصالح ساختمانی مانند سنگ گچ، سنگ 
در  موجود  مهم  معدنی  مواد  جمله  از  وماسه  شن  و  تزئینی  سنگ های  الشه، 
استان هستند. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و 
از  از وجود ۰2۸ معدن شناسایی شده و فعالیت بیش  آذربایجان شرقی  تجارت 
نصفی از این معادن در استان خبر داد و گفت: ۰۴ معدن فلزی شناسایی شده 
در استان داریم که از این تعداد برای ۳۳ معدن پروانه بهره برداری و برای هفت 
کرد: به موازات این ۰۴ معدن  کشف صادر شده است. وی بیان  گواهی  معدن 
فلزی حدود ۰۸ پروانه اکتشاف معادن فلزی نیز به بخش خصوصی واگذار شده 
شد.  خواهد  برداری  بهره  پروانه  به  منتهی  کار  روند  پیشرفت  با  نهایت  در  که 
رحمانی، معادن، منابع طبیعی و محیط زیست را دارای اهمیت بسیار باال و جزو 
انفال برشمرد و گفت: طبق ماده ۴2 قانون معدن تکالیف هر دستگاه مشخص 
شده و طبیعتا ایجاد تعادل بین بخش ها در حل و فصل مشکات و مسائل 

حوزه معادن و صنایع معدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان:

آذربایجان شــرقی دارای رتبه اول ذخایر معدنی 
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       021-44233۵11
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:9-   041-3۵۵7928۵

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

عـــاشق دوست ز رنـــــگش پيداست         
 بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پيداست
نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن 

ایــــن سخن، از دل سنگش پيداست

چهارشنبه    17 آذر    1400   شماره 6099

امام خمینی )ره(

تجلیل از شرکت پاالیش نفت تبریز به عنوان واحد نمونه صنعت و معدن

هر  تاسیسات  راهبردی ترین  از  یکی  پاالیشگاه ها 
کشور می باشند که نقش زیادی در افزایش تولید 
دارنــد.  کشور  بــرای  ثــروت  خلق  و  داخلی  ناخالص 
اساس  پاالیشی،  صنایع  گفت،  می توان  واقــع  در 
و بنیان همه صنایع کشورند، چرا که بدون انرژی 
در  بخشی  هیچ  پاالیشگاه ها،  توسط  شده  تولید 
بــود.  نخواهد  تولید  و  فعالیت  بــه  قــادر  صنعت 
نقش پاالیشگاه ها در تامین مستمر انرژی کشور، 
لزوم توجه ویژه به این بخش استراتژیک را بیش 

از پیش می کند. شرکت پاالیش نفت تبریز یکی از 
شرکت های موفق پاالیشگاهی در کشور است، که 
با فعالیت شبانه روزی ، همراه با توجه به مسایل 
محیط زیــســتــی تــوانــســتــه انــد، نــقــش اســاســی در 
آذربایجان شرقی و کشور ایفا  تامین انرژی استان 

نماید.
 ١٣٥٣ ســــال  در  ــز  ــری ــب ت ــت  ــف ن پـــاالیـــش  شـــرکـــت 
شرکت  تــوســط  و  طــراحــی   UOP شــرکــت  تــوســط 
هکتار   ٢٠٠ وسعت  به  زمینی  در    Snamprogetti

جنوب غربی شهر تبریز احداث گردید. این شرکت 
هــزار    ۸۰ اسمی  ظرفیت  بــا   ۱۳5۶ ســال  بهمن  در 
بشکه در روز راه اندازى شد و با تاش متخصصان 
آن به ۱۱۰هزار  داخلی در سال ۱۳۷۱ ظرفیت اسمی 

بشکه در روز افزایش یافت.
بــر اســـاس ســیــاســت هــای جــاری  در ســال ۱۳۷۷ 
وزارت نفت، ساختار سازمانی این مجتمع پاالیشی 
عنوان  تحت  و  شرکتی  قــالــب  در  و  یافته  تغییر 

شرکت پاالیش نفت تبریز به کار خود ادامه داد.

این شرکت در سال ١٣٨٧ به سهامی عام تبدیل 
گردید و دو سال بعد در راستای سیاست های کلی 
از سوى مقام معظم رهبرى و اجرای اصل  اباغی 
۴۴  قانون اساسی در سازمان بورس و اوراق بهادار 
تبریز  نفت  پاالیش  شرکت  شــد.  پذیرش  کشور 
هم اکنون سهم حدود ٧ درصدی از توان تصفیه 
و  داده  اختصاص  خــود  به  را  کشور  کل  نفت خام 
شمال غرب  مــوردنــیــاز  سوخت  از  بخشی  تأمین 

کشور شامل استان هاى آذربایجان شرقی، 

آذربایجان غربی، زنجان و کردستان را بر عهده دارد. 
نفت خام مورد نیاز شرکت به میزان ۱۱۰ هزار بشکه 
خط  توسط  کشور  جنوب  نفتی  میادین  از  روز  در 

لوله تأمین می شود. 
ــاالیــش نــفــت تــبــریــز با  خــوراک، پ تأمین 

مــورد  پتروپاالیشی  فـــرآورده هـــای  عرضه  و  تولید 
از  یکی  روز  کیفی  استانداردهای  با  مشتریان  نیاز 
تاش  و  است  زمینه  این  در  پیشرو  شرکت های 
و  کسب  سیستمی  و  پایدار  توسعه  با  تا  می کند 
کار از طریق مدیریت زنجیزه تأمین، معماری برند 
و ارتقای کیفی محصوالت با تأکید بر توان مندی ها 
برتر  شرکت  ده  از  یکی  به  داخلی  پتانسیل های  و 

پتروپاالیشی آسیا با اعتبار جهانی تبدیل شود.
تامین  در  تبریز  نفت  پاالیش  درخشان  عملکرد 
و  تولید   ، کشور غــرب  شمال  بــرای  ــرژی  ان مستمر 
عرضه محصوالت متنوع پتروپاالیشی، اتکا به توان 
زیست  مسایل  بــه  توجه  و  داخــلــی  متخصصان 
ح های  طر ــرای  اج و  محصوالت  تولید  در  محیطی 
ایــن واحـــد پاالیشی به  تــا  تــوســعــه ای سبب شــد 
عنوان واحد نمونه صنعت و معدن انتخاب شده 
یازدهم  در  مناسبت  همین  به  که  مراسمی  در  و 
آذر در مرکز همایش های بین المللی خاوران تبریز 
برگزار گردید، از مدیرعامل این مجموعه، غامرضا 

ج تجلیل و قدردانی شود. باقری دیز

پرتاژ ر
 

ین وطن  ین وطن مدیرعامل محترم هلدینگ شیر مدیرعامل محترم هلدینگ شیر

ین  انتخاب مجموعه  کارخانجات تولیدی شیر
وطن به عنوان واحد نمونه صنعتی )غذایی( 

یک عرض نموده و دوام  در سال ۱۴۰۰ را تبر
توفیقات روزافزون حضرتعالی را از درگاه 

یم. خداوند منان مسئلت دار

برادر ارجمند برادر ارجمند 

جناب آقای دکتر خلیل وطن دوست جناب آقای دکتر خلیل وطن دوست 

حاج حسین افتخاری رئیس هیات کشتی حاج حسین افتخاری رئیس هیات کشتی 
یز وحومه یز وحومهپهلوانی وزورخانه های کالنشهر تبر پهلوانی وزورخانه های کالنشهر تبر


