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از طرف هالل احمر صورت گرفت؛

»حاج حسین افتخاری« خیر برتر استان شد
وضعیــت ویــژه کرونایــی بهانــه ای شــده تا بــه ســراغ یکــی از خیــران مشــهور اســتان برویــم و بــا او گفتگوی 
بی تعارفی داشــته باشــیم حاج حســین افتخاری مالــک پمپ بنزیــن افتخاری و خیر مشــهور تبریزی اســت 
که تا به امروز چندین بار از شــبکه های اســتانی و ملی اقدامات خیرخواهانه وی منتشــر شده است و اخیرا 
هم از طــرف هالل احمــر به عنوان خیــر برتر کشــوری معرفــی و لوح تقدیــر به وی اعطا شــد افتخــاری برترین 

خیر در استان آذربایجان شــرقی به اعالم هالل احمر است.
وی که چندین ســال اســت با هــالل احمــر اســتان همــکاری دارد و در چندیــن مــورد کمک های ویــژه ای به 
هالل احمر داشته اســت که می توان به کمک های ویژه حاشــیه نشینان تبریز و شــیرخوارگاه هالل احمر و 

برخی روستاهای آســیب دیده در زلزله ها اشاره کرد.

استفاده از توانمندی 
تولید کنندگان با اصالح 

خ ارز نر
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مسئول پروژه های اقتصاد مقاومتی:

اقتصــاد  تســهیالت  اعطــای 
مقاومتی به 3 پروژه گردشگری 

 رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:
ارتقــای  در  دادســتان ها  نقــش   

جایــگاه قضایــی اســتان محــوری 
است

رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان خبر داد؛

ح ملــی  ثبــت نــام ۲۹3۸ نفــر در طــر
توسعه مشاغل خانگی
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3

: استاندار
حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست

نماینده میانه در مجلس خبر داد؛

اختصاص ۲۵ هزار میلیارد ریال
 برای ساخت کارخانه  دوم فوالد میانه

ح کرد؛ مدیرعامل شرکت فوالد مهر سهندمطر

2

تجلیل از منتخبان و کارگران شرکت 
صنایع غذایی شیرین وطن

مدیر عامل شرکت صنایع غذایی شیرین وطن، در مراسم تجلیل از برگزیدگان 

و منتخبان این شرکت گفت: امروز روز بسیار مهم و ماندگاری برای گروه شرکت 
صنایع غذایی شیرین وطن اســت، چرا که این شرکت از بدو تاسیس تاکنون 
با هدف گذاری های مشخص، در حوزه های مختلف تولید ، فروش ، صادرات و 
حضور در بازارهای جهانی روبه پیشرفت بوده و اکنون این مجموعه تولیدی در 

حال جذب 1000 نفر نیروی جدید برای واحدهای در حال توسعه می باشد.
آقای مهندس جلیل وطندوســت با اهدای لوح و پاداش، از مدیــران و کارگران 

نمونه واحدهای تولید و فنی تجلیل نمود.
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تاژ
رپر



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

معاون میراث فرهنگــی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری آذربایجان شــرقی از 
اجرای مراحل نهایی مرمت عمارت امیر ارشد ورزقان، خبر داد.

علیرضا قوچی در خصوص روند آماده ســازی این عمــارت تاریخی، گفت: مرمت و ســاماندهی این 
عمارت برای بهره برداری از آن در قالب هتلینگ و افزایش ظرفیت اقامتگاه های سنتی شهرستان 

ورزقان، انجام می شود.

وی افــزود: این طرح توســط تعاونی دهیــاران خاروانا به نمایندگــی از دهیاران شهرســتان ورزقان با 
نظارت معاونت میراث فرهنگی استان در حال اجراست. معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی 
از اجرای مراحــل نهایی مرمت این عمــارت تاریخی خبــر داد و گفت: در آخرین مرحله ازســاماندهی 
عمارت امیر ارشد اقداماتی نظیر سفیدکاری، نازک کاری، رنگ کاری، نصبیات و تجهیز هتل در حال 
اجراســت و طی ماه های آینده بــه بهره بــرداری خواهد رســید. به گــزارش اداره کل میــراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، قوچی بیان کرد: خانه امیر ارشــد مربوط به دوره قاجار 
اســت و در شهرســتان ورزقان، روســتای اوخارا )آبخواره( واقع شــده، این ســاختمان سنگی که به 
"داش عمارت" مشــهور اســت، کاخ امیر ارشــد قراجه داغــی بــوده و از بناهای زیبا و منحصــر به فرد 
شهرستان ورزقان به شمار می رود؛ خانه تاریخی امیر ارشد نماد شــجاعت مردم ورزقان است و در 

تاریخ 1 آذر 1۳۷۸ با شماره ثبت ۲۵۲۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

اجرای مراحل نهایی مرمت عمارت» امیر ارشد« ورزقان
سه شنبه   30   دی  1399    شماره 5857

آگهی مزایده 
فروش یک واحد خدماتی در برج شمس و سه واحد سرقفلی مغازه در برج میالد

شــهردار سراب در نظر دارد به استناد بند اول مصوبه شماره  398  مورخه 
99/08/10  شورای محترم اسال می  شهر سراب  تعداد یک  واحد خدماتی 
واقع در طبقه مجتمع پزشکی شمس و سرقفلی سه واحد تجاری واقع در 
طبقه اول برج میالد را به صورت نقدی و از طریق مزایده کتبی با شــرایط 

ذیل واگذار نماید.
الف( مشخصات واحدها:

1- واحد خدماتی شماره 208 واقع در طبقه دوم مجتمع پزشکی شمس به مسافت 71/5 متر 
مربع از قرار هر متر مربع 100/000/000 ریال جمعا به مبلغ 7/150/000/000

2-   مغازه شماره 247 واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت 19/18 متر مربع به مبلغ کل 
7/672/000/000 ریال

3-  مغازه شماره 223 واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت 17/11 متر مربع به مبلغ کل 
8/555/000/000  ریال

4-  مغازه شماره 223 واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت 14/43 متر مربع به مبلغ کل 
7/936/500/000  ریال

شرایط مزایده:

1-  متقاضیان بایســتی 5% قیمت پایه جای غرفه پیشنهادی را به عنوان سپرده به حساب 

سپرده شماره 20111133678183  شهرداری نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شــعبه سراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت 
سربســته از تاریخ  نشــر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز تا آخر وقت اداری 99/11/7  به 

دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- واحد خدماتی و واحد های تجاری فاقد پارکینگ می باشد.
3-  شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .

4-  به تقاضاهای مخدوش، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5-  هزینه متعلقه ) نشرآگهی، دارائی، و دفترخانه و .. ( به عهده برنده مزایده  خواهد بود.

6-  شــرکت کنندگان موظف اند شماره غرفه را بر روی پاکت پیشنهادی خود قید نمایند و 
پیشنهاد خود را تا آخر وقت اداری روزسه شنبه  مورخ 99/11/7 به دبیرخانه شهرداری سراب 

تحویل دهند.
7-  ســپرده نفرات اول تا ســوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد ودرصورت 

انصراف هریک ازبرندگان سپرده آن برنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8-  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به دایره فنی و شهرسازی یا واحد  درآمد مراجعه 
و یا با شماره تلفن های 68- 43228167 تماس حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.

   محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

مرحله دوم  ) نوبت دوم(

شهرداری سراب  در نظر دارد به استناد بند دوم مصوبه شماره 410 مورخه 1399/10/15   شورای اسالمی  شهر سراب بهره برداری 
و نگهداری جایگاه سی ان جی  میدان میوه و تره بار و پشت ترمینال را به شرکت های واجد شرایط  و دارای صالحیت به مدت یکسال 

واگذار نماید.

مبلغ مزایده ساالنه  برای دو موضوعردیف

جایگاه تره بار  و پشت ترمینال

مبلغ مزایده ماهانه برای  دو 

جایگاه  تره  بار   ترمینال

مبلغ 5 درصد سپرده 

شرکت در مزایده

مدت اجاره 

) ماه( 

12 ماه     شمسی 90/000/000 ریال150/000/000 ریال1/800/000/000  ریالاجاره جایگاه های سی ان جی تره بار و پشت ترمینال1

1- موضوع مزایده: بهره برداری از جایگاه های سی ان جی تره بار وپشت ترمینال
2- محل انجام مزایده: شهر سراب

3- مدت انجام مزایده:12ماه شمسی)شروع قرارداد از تاریخ ابالغ قرارداد لغایت 12ماه(
4-پیشنهادات باید حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشار دومین آگهی  و تا آخر وقت اداری سه شنبه مورخه  99/11/7 به نشانی سراب خیابان قدس شمالی ساختمان شهرداری 

دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
5- مبلغ ونوع سپرده شرکت در مزایده: پیشنهاد دهندگان بایدمبلغ سپرده شرکت در مزایده قید شده در جدول باالرا به شماره حساب

1123678183- 2011 بنــام شــهرداری ســراب نزد بانک قرض الحســنه مهرایران شــعبه ســراب واریز و فیــش واریزی و پابــه همان مبلغ ضمانت نامــه بانکی)که 
از تاریخ بازگشــایی پاکت باید به مدت ســه ماه مهلت داشــته باشــد(  را درپاکت تضمین )پاکت الف( وپیشــنهادات فنی ومدارک مربوطه وســوابق کاری و شرایط مزایده 
 واســناد ارزیابــی را در) پاکــت ب( و قیمــت پیشــنهادی خود را مطابق برگ پیشــنهاد قیمــت در )پاکــت ج( ومجموعه رادر پاکت مناســب ومهرشــده تحویل نمایند.

6- سایر جزئیات در شرایط واسناد ارزیابی درج شده است.
 7- ســپرده نفرات دوم و ســوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مســترد نخواهد شــد در صورت انصراف هرکدام به ترتیب ســپرده آنها به نفع شــهرداری ضبط خواهد شــد.
8- بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.                      

9-  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشترو دریافت شرایط مزایده به سازمان مدیریت  حمل و نقل شهرداری سراب مراجعه و یا با شماره تلفن های 43211680-041تماس 
حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.                                                                                         محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

شــهرداری ســراب در نظر دارد بر اساس بند دوم مجوز شماره 405 مورخه 1399/09/29 شــورای محترم اسالمی شهرسراب نسبت به فروش چوب و ضایعات حاصل از 
هرس درختان سطح شهربا شرایط ذیل اقدام نمایید:

1- شرکت کنندگان بایستی مبلغ سپرده ) 15/000/000 ریال برای چوب و 12/000/000 ریال برای ضایعات، با دو فیش مجزا ( جهت شرکت در مزایده به شماره حساب 
20111123688183 به نام شــهرداری ســراب نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز و با در دست داشتن فیش های مربوطه ) دو فیش ( در روز مزایده حاضر باشند.

2-  قیمت پایه چوب ازقرارهرتن 9/000/000 ریال و برای ضایعات چوب از قرار هر تن 7/000/000 ریال می باشــد.
3-  مزایده راس ســاعت 10 صبح مورخ 1399/11/20 در محل گلخانه شــهرداری داخل ساختمان آتش نشانی جنب برج های دو قلوی بهاران انجام خواهد شد .

4-  برندگان مزایده حداکثر ظرف مدت 48 ساعت فرصت دارند نسبت به واریز کل بهای تعیین شده به صورت نقدی اقدام نمایند . درغیراینصورت سپرده به نفع شهرداری 
ضبط خواهد گردید و با نفر بعدی معامله خواهد شد.

5-  پرداخت کلیه هزینه های مزایده شــامل هزینه چاپ آگهی، انتشار و ... به عهده برنده مزایده می باشد.
6-  ســپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.

7-  شــرکت کنندگان می توانند جهت بازدید از مورد مزایده فوق، همه روزه به جز ایام تعطیل در ســاعات اداری جهت هماهنگی به واحد فضای سبز مراجعه نمایند .
8-  محل تحویل کاال در محل های دپو و فروش اســت و کلیه هزینه های حمل و نقل به عهده برنده مزایده می باشد .

9-  شــهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
10-  اعــالم قیمــت برای ضایعات و چوب به صورت مجزا خواهد بود و برای هریک از برنده مجزا تعیین خواهد شــد و کلیه شــرایط اعالمی برای هریک از برندگان و 

شرکت کنندگان صادق می باشد.                                                                                                                            
                                                                                                                                  محمدرضا علیپور آزاد - شــهردار ســراب

آگهی مزایده جایگاه CNG    تره بار و پشــت ترمینال) مرحله اول( » نوبت دوم«

آگهــی مزایده حضوری                             ) مرحله اول( » نوبت دوم«
فروش چوب و ضایعات چوب حاصل از هرس درختان سطح شهر

ح ملــی  ثبــت نــام ۲۹3۸ نفــر در طــر
توسعه مشاغل خانگی

رئیــس ســازمان جهاددانشــگاهی آذربایجــان شــرقی 
ح ملی توســعه  گفــت: تاکنــون، ۲۹۳۸ نفر در ســامانه طر

مشاغل خانگی در سطح استان ثبت نام کرده اند.
توســعه  ملــی  ح  طــر خصــوص  در  محســنی،  جعفــر 
مشــاغلی خانگی که بــا همــکاری اداره کل تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی و ســازمان جهاددانشــگاهی اســتان اجرا 
می شــود، یادآور شــد: زنــان خانــه دار، دانش آموختگان 
دانشــگاه ها، جوانــان و ســایر فعــاالن اســتان از جملــه 
ح هســتند؛ بــرای ثبت نــام در  گروه هــای هــدف ایــن طــر
ح ملی توسعه مشاغل خانگی نیاز به مهارت خاصی  طر
نبــوده و آموزش هــای کاربــردی، افــراد را با هدف کســب 
مهارت هــا و رســاندن محصوالتشــان بــه بــازار، هدایت 

می کند.
وی بــا بیــان این که تمــام هم اســتانی های واجد شــرایط 
ح ملــی توســعه  می تواننــد نســبت بــه ثبــت نــام در طــر
مشــاغل خانگــی اقــدام کننــد، گفــت: عالقه منــدان 
 WWW.INHB.IR می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی
ح ملی توسعه مشاغل خانگی  نسبت به ثبت نام در طر

ثبت نام کرده و شغل مورد نیازشان را انتخاب کنند.
وی خاطرنشان کرد: متقاضیان پس از کسب آموزش ها 
با اتصال به پیشران ها و ایجاد بازارچه ها و نمایشگاه ها 
به ســمت خود اشــتغالی حرکت می کنند، اگــر متقاضی 
ح بیــش از ۳000 نفر باشــد، می توان از  ثبت نام در این طر

ظرفیت سایر استان ها نیز استفاده کرد.
محســنی با اشــاره به این کــه متقاضیان پس از کســب 
توانمنــدی الزم، رهــا نخواهنــد شــد، اظهــار کــرد: ایــن 
افــراد تــا زمــان بــه فــروش رســیدن محصــول، حمایــت 
می شــوند، محصــوالت تولیــد شــده در ســامانه های 
خریــد و فروش اینترنتی که به روز هســتند، تبلیغ شــده 
و قابل فروش حتی به مشــتریان خارجی نیز هستند، از 
این رو نگــران ورود تولیدکننــدگان به بازار و به مشــکل 
برخوردنشان در فروش محصوالت نیستیم. وی متذکر 
شد: حمایت ها تا توانمندســازی و اشتغال پایدار ادامه 
خواهد داشــت، ســپس می توان از تســهیالت هشــت 
میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای توسعه مشاغل 

خانگی، بهره مند شد.

خبر

شهرســتان هریــس کــه بــام آذربایجــان نامیــده 
در  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  در  می شــود 
 ، تبریــز ســراب،  شهرســتان های  همســایگی 
زقــان و بســتان آباد،  بــا قرارگرفتــن در  ، ور اهــر
ارتفاعات کوه های قوشــه داغ و مجاورت سبالن 
و تلخــه رود، آب و هوایــی نیمــه خشــک و ســرد 
دارد و  عــالوه بر شــهرت جهانــی در زمینه فرش، 
زمین هــای کشــاورزی آن بــه دلیــل قرارگیــری در 
دامنه ارتفاعــات و بهره مندی از خــاک جلگه ای، 
10 هکتــاری  بســیار حاصلخیــز  اســت. گلخانــه 
ح هــای شــاخص  ســبزی و صیفــی جــات  از طر
منطقــه هریس اســت کــه  اخیــرا بــا حمایت 440 
میلیارد ریالی بانک کشــاورزی استان آذربایجان 

شرقی به بهره برداری رسیده است.
زی  کشــاور بانــک  وابــط عمومــی  ر گــزارش  بــه 

تولیــدی  ح  طــر شــرقی،  آذربایجــان  اســتان 
محصــوالت ســبزی و صیفــی جــات بــه همــت 
برادران نظــرزاده و با حمایــت 440 میلیــارد ریالی 
 ۲۵ بــه مســاحت  زمینــی  زی، در کشــاور بانــک 
هکتــار بــا ســالن های سرپوشــیده به مســاحت  

100هــزار مترمربــع ،باهــدف تولیــد ســاالنه ۳۲00 
تن گوجــه فرنگی صادراتی احداث شــده و زمینه 
اشــتغال را بــرای ۷0 نفر به طــور مســتقیم فراهم 

کرده است.
ح صرفــه جویــی در مصــرف آب،  ویژگــی ایــن طــر

ج از فصل،صرفه جویــی  تولیــد محصــول در خــار
نهاده هــای  و  ژی  انــر از  بهینــه  واســتفاده 
 ، زی و خــاک، اشــتغال ثابــت و پایــدار کشــاور

کاهش هزینه ها و ارزآوری آن است.  
براســاس ایــن گــزارش، ایــن واحــد تولیــدی در 
۹ســالن 11هزار متر مربعی بــا ارتفــاع  6.۵ متر و با 
پوشــش دیوارهــای پلــی کربنات دوالیــه ۸ میلی 
متری به صورت ســازه فلــزی مدل اســپانیایی با 
بســتر خاکی و پوشــش پلی اتیلن احداث شــده 

است.
این گــزارش می افزاید: کل ســرمایه گــذاری برای 
ح  بالــغ بــر ۷۵0 میلیــارد ریــال اســت که  ایــن طــر
یــال آن توســط تســهیالت بانــك  440 میلیــارد ر
کشــاورزی، از محــل اعتبــار بنــد الــف تبصــره 1۸ 

برای مدت 6سال  تامین شده است.

رگداشــت  بز ســتاد  اجرایــی  دبیــر 
برگــزاری  از  خیابانــی  محمــد  شــیخ 
کارگاه ادبــی نــگارش رمــان تاریخــی 
محمــد  شــیخ  شــهید  یــت  محور بــا 

خیابانی خبر داد.
حجــت االســالم الیــاس ابراهیمــی بــا 
، افــزود: ایــن کارگاه  اعــالم ایــن خبــر
ادبــی با حضــور حمیدرضا شــاه آبادی 
و نوجوانــان و مربیان مراکــز فرهنگی 
و هنــری برگــزار شــده و شــاه آبــادی 
نویســنده سرشــناس ادبیات کودک 
ویژگی هــای  مــورد  در  نوجــوان  و 
ارائــه  بــه  یخــی  تار رمــان  نــگارش 

سخنرانی خواهد پرداخت.
وی ادامــه داد: آشــنایی نوجوانــان 
و مربیــان بــا نحــوه نــگارش رمــان و 

داســتان با محوریت شــخصیت های 
تاریخــی بــه ویژه شــیخ شــهید محمد 
خیابانی از مهم تریــن اهداف برگزاری 

این کارگاه آموزشی، ادبی است.
وی، خوانش و نقد و بررســی تعدادی 
ثــار ادبــی نوجوانان در مورد شــیخ  از آ
شــهید را از دیگــر برنامه هــای ایــن 
نشســت ادبی بیان کرد و افزود: این 
کارگاه روز سه شنبه ۳0 دی از ساعت 
1۵ و ۳0 دقیقــه در تــاالر خاقانــی اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی برگــزار 

می شود.
بــه نقــل از ســتاد بزرگداشــت شــیخ 
االســالم  حجــت  خیابانــی،  محمــد 
مدیــر  از  تقدیــر  ضمــن  ابراهیمــی 
ورش  پــر کانــون  مســئوالن  و  کل 

بــه  نوجوانــان  و  کــودکان  فکــری 
دلیــل همــکاری گــرم و صمیمــی بــا 
شــهید  شــیخ  رگداشــت  بز ســتاد 
محمــد خیابانــی، افــزود: علــی بینش 
فکــری  ورش  پــر کانــون  مدیــرکل 
مســئولیت  نوجوانــان،  و  کــودکان 
ســتاد  نوجــوان  و  کــودک  کمیتــه 
بــر عهــده داشــته و  را  رگداشــت  بز
کمیتــه کــودک و نوجــوان در راســتای 
ز  مبــار ایــن  شــخصیت  معرفــی 
بیدارگــر بــرای نوجوانــان برنامه هــا 
و فعالیت هــای متعــددی در حــال 
قصــه  کتــاب  تولیــد  کــه  دارد  اجــرا 
نوجــوان و انتشــار فراخــوان هنــری و 
ادبــی بــرای نوجوانــان از جملــه ایــن 

فعالیت هاست.

ح تولیدی محصوالت سبزی و صیفی جات؛ حمایت 440 میلیارد ریالی بانک کشاورزی از طر

 بانک کشاورزی، حامی تولید و کارآفرینان 
خبر

استاندار:
حضور دانش آموزان در مدارس 

اجباری نیست

 استاندار آذربایجان شرقی گفت: هیچ اجبار و الزامی 
به حضور دانش آموزان در مدارس دولتی و خصوصی 

وجود ندارد.
 محمدرضا پورمحمدی در ستاد استانی مدیریت و 
مقابله با کرونا، با اشاره به وضعیت قابل قبول رعایت 
نیز  و  کسبه  و  اصناف  مردم،  سوی  از  شیوه نامه ها 
کارکنان ادارات، گفت: انتظار از کسانی که مراسم و 
آئین های مذهبی را برگزار می کنند بیشتر است. وی با 
اشاره به روند مدیریت بیماری کرونا در کشور و استان، 
گفت: کاهش چشمگیر آمار مبتالیان و فوتی های ناشی 
از کرونا، خوشحال کننده است و نشان می دهد که 
روند بیماری به سمت مدیریت و بهبود پیش می رود.
 با ادامه این روند و با در نظر گرفتن 

ً
وی افزود: مطمئنا

نگرانی ها، می توانیم بیماری را کنترل کنیم. پورمحمدی با 
تأکید بر استمرار جدی رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و فاصله اجتماعی، گفت: در مقطع فعلی آن چه بیش از 
تشکیل اجتماعات موجب نگرانی است، عادی انگاری 
وضعیت است.وی اضافه کرد: باید بدانیم که مسأله 
کرونا هنوز حل نشده است و با وجود روند امیدوارکننده 
مدیریت بیماری کرونا در کشور و استان، در یک حالت 
شکننده قرار داریم که در صورت کمترین بی احتیاطی 
و عادی انگاری، احتمال بازگشت به دوران اوج بیماری 

وجود دارد.
و  مجریان  از  همچنین  شرقی  آذربایجان  استاندار 
ح محله محور شهید حاج قاسم  دست اندرکاران طر
سلیمانی برای مقابله با شیوع کرونا قدردانی کرد و گفت: 
در هفته های اخیر، فرمانداری ها و شهرداری ها به صورت 
جدی پای کار آمده اند و نارسایی های احتمالی نیز با 

همکاری دستگاه های مسئول باید رفع شود./مهر

برگزاری کارگاه ادبی نگارش رمان تاریخی با محوریت »شیخ محمد خیابانی«



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

کشف ۸۱ دستگاه ماینر قاچاق در مراغه
  جانشــین فرمانده انتظامی آذربایجان شــرقی از کشف ۸1 دستگاه 

ماینر قاچاق در مراغه خبر داد.
ســردار علــی محمــدی در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر اظهار کــرد: در 
ع ماینــر و اســتفاده غیرمجاز  پی کســب خبری مبنــی بر وجــود مــزار
 ، از دســتگاه های اســتخراج ارز دیجیتال در ســه کارگاه حاشیه شهر

گاهی قرار  موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار مامــوران پلیــس آ
گاهــی به همــراه ماموران اداره  گرفت. وی افــزود: مامــوران پلیس آ
بــرق پــس از هماهنگی هــای الزم قضایــی، در ســه عملیــات مجــزا از 
کارگاه هــای شناســایی شــده، ۸1 دســتگاه ماینــر قاچــاق را کشــف 

کردند.

به نقل از مرکز اطالع رســانی پلیس اســتان، وی با اشــاره بــه این که 
کارشناســان، ارزش ریالــی دســتگاه های کشــف شــده را 10 میلیــارد 
و ۳00 میلیــون ریــال اعــالم کرده انــد، بیــان کــرد: مالــکان کارگاه های 
ونــده متشــکله، بــه مراجــع قضائــی معرفــی  مذکــور بــه همــراه پر

شدند.

سه شنبه   30   دی  1399    شماره 5857

اقتصــاد  تســهیالت  اعطــای 
مقاومتی به 3 پروژه گردشگری

مســئول پروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و جهــش 
از  شــرقی  آذربایجــان  فرهنگــی  میــراث   تولیــد 
اعطــای تســهیالت اقتصــاد مقاومتــی به ســه پروژه 

گردشگری استان، خبر داد.
احــد قهرمانــی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: بــه دنبــال 
جهــش  و  مقاومتــی  اقتصــاد  جلســات  برگــزاری 
تولیــد اســتان، پرونــده پنــج پــروژه گردشــگری برای 
دریافت تســهیالت مورد بررسی قرار گرفت و اعطای 

تسهیالت به سه پروژه بزرگ به تصویب رسید.
 به گزارش روابط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری آذربایجان شــرقی، وی، 
هدف از اعطای تســهیالت ویژه مالی از سوی دولت 
به پروژه های گردشگری را کمک به بخش خصوصی 
و حمایــت از توســعه ســرمایه گذاری هــا در حــوزه 
گردشــگری عنــوان و بیان کرد: در راســتای تســهیل 
روند اجرایی و پیشــبرد اهداف توســعه گردشــگری 
اســتان تســهیالت اقتصــاد مقاومتــی به ســه پروژه 
مجتمــع تجــاری گردشــگری هلیــا، هتــل پنج ســتاره 
تبریــز پــاالس و آبگــرم تاپتاپــان آذرشــهر تخصیــص 
یافــت. مســئول پروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی و 
جهــش تولیــد میراث فرهنگــی آذربایجــان شــرقی با 
بیــان این کــه مجموعه بــزرگ هلیــا یکــی از بزرگترین 
پروژه هــای گردشــگری اســتان اســت، ادامــه داد: 
مجتمع هلیــا متشــکل از بخش هــای تجــاری، پارک 
آبی، رســتوران و هتل پنج ســتاره اســت که با تامین 
اعتبــار از محــل تســهیالت اقتصــاد مقاومتــی بــه 
مبلــغ ۲0 میلیــارد تومان بخــش عمــده ای از آن مورد 
بهره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت و کــه بــرای ۵00 نفر 
به صورت مســتقیم فرصت اشــتغال فراهم خواهد 

شد.

خبر

مدیــر صنایــع تبدیلی و غذایی ســازمان 
شــرقی  آذربایجــان  کشــاورزی  جهــاد 
بخــش  ســردخانه   1۳۳ فعالیــت  از 

کشاورزی در استان خبر داد.
ایاز برنو   با بیان این که سردخانه ها یکی 
از مهم تریــن زیرســاخت های توســعه 
پایدار در اقتصاد کشــاورزی و نخستین 
حلقه زنجیــره صنایع تبدیلی محســوب 
می شــوند، گفــت: بــدون وجــود ایــن 
ایجــاد  و  کشــاورزی  توســعه  بخــش، 

امنیت غذایی غیر ممکن خواهد بود.
تعــداد  افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ســردخانه های اســتان طــی ســالجاری، 
گفت: تا کنــون، 1۲0 ســردخانه در بخش 
کشــاورزی اســتان فعالیــت می کــرد، اما 
طــی ماه هــای گذشــته، ســردخانه های 
اضافــه  ظرفیــت  ایــن  بــه  جدیــدی 

شــده اند، چرا که در این راســتا بــرای ۲00 
ســردخانه جدیــد مجــوز احــداث صــادر 
شــده اســت که اگــر این اقــدام مهــم به 
مرحلــه اجرایــی و بهــره بــرداری برســد، 
یــک  بــه  اســتان  ســردخانه ای  تــوان 

میلیون تن خواهد رسید.
 1۳ وی بــا اشــاره بــه بهــره بــرداری از 

ســردخانه جدید طــی ماه های گذشــته، 
افزود: تعــدادی از ســردخانه های دارای 
مجوز نیز در مرحله ســاخت قــرار دارند؛ 
کشــاورزی  بخــش  در  ســرمایه گذاری 
و احــداث ســردخانه ها، باعــث ایجــاد 
اقتصــاد  ســطح  ارتقــای  و  اشــتغال 

کشاورزی در منطقه خواهد بود.

ســردخانه های  فعلــی  ظرفیــت  برنــو، 
اســتان را بیــش از 40۸ هــزار تــن عنــوان 
کــرد و گفــت: اســتان هنــوز تــا رســیدن 
به وضعیــت مطلــوب در حــوزه ظرفیت 
ســردخانه ای، با توجه بــه این کــه یکی از 
 ، مراکــز بســته بنــدی و صــادرات کشــور
بــه خصــوص در حوزه خشــکبار اســت، 

فاصله زیادی دارد.
وی متذکر شــد: البته اکنــون آذربایجان 
شــرقی یکــی از قطب های مهــم ظرفیت 
محســوب  نیــز  کشــور  در  ســردخانه 
می شــود، و از حیــث تعــداد ســردخانه، 
در جایگاهــی پــس از آذربایجــان غربی و 
تهــران و در رتبه ســوم کشــور قــرار دارد، 
اما باید تالش کرد تا تعداد ســردخانه ها 
با توجــه بــه ظرفیت بــاالی اســتان، ارتقا 

یابد.

وی در تشریح وضعیت شهرستان های 
آذربایجــان شــرقی از نظــر بهــره منــدی 
از ســردخانه، گفــت: بــا توجه بــه این که 
اســتان  ســیب  تولیــد  قطــب  مراغــه، 
اســت، بیشــترین میزان ســردخانه را با 
۵۹ واحد و ظرفیت تولید 141 هزار تن در 

استان دار است.
مدیــر صنایــع تبدیلی و غذایی ســازمان 
شــرقی  آذربایجــان  کشــاورزی  جهــاد 
افــزود: شهرســتان  تبریــز بــا دارا بــودن 
 ۲6 از  بیــش  ظرفیــت  و  ســردخانه   1۲
هــزار تــن در رتبــه دوم آمار ســردخانه ای 
شهرســتان های  و  دارد  قــرار  اســتان 
میانه و شبســتر نیــز هر کدام بــا 11واحد 
ســردخانه و ظرفیتی بالغ بــر 4۹ هزار تن 
و ۳6.۵ هــزار تن جزو مناطق پیشــتاز در 

امر سردخانه ای هستند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان  خبر داد؛

فعالیت ۱33 سردخانه کشاورزی در آذربایجان شرقی
خبر

ارتقای  در  دادستان ها  نقش 
محوری  استان  قضایی  جایگاه 

است

 رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: نقش 
دادستان ها در ارتقای جایگاه و تحقق اهداف عالی 

دستگاه قضایی بسیار محوری و تعیین است.
دادستان های  با  نشست  در  اللهی  خلیل  موسی 
ترین  اساسی  از  یکی  استان  قضایی  حوزه های 
اولویت های دستگا قضایی را در کنار مردم بودن 
بیان کرد و افزود: دادستان ها در خط مقدم حرکت در 
راستای اهداف دستگاه قضایی هستند و عملکرد 
آنها بیشترین تاثیر را در ارتقای جایگاه استان در 

حوزه های قضایی دارد.
را همکاری،   وی اولویت نخست دستگاه قضایی 
تعامل و همفکری با تمام دستگاه های اجرایی و 
ادارات مختلف برشمرد و در عین حال افزود: البته 
هر  در  قضایی  دستگاه  استقالل  و  جایگاه  باید 

شرایطی حفظ شود.
تالش  دلیل  به  امروز  داشت:  اظهار  اللهی  خلیل 
همکاران قضایی و اداری جایگاه مجموعه دادگستری 
دیگر  بین  در  عملکرد  لحاظ  به  شرقی  آذربایجان 
استان ها جزو رتبه های برتر قرار دارد که این موضوع 
با توجه به وسعت استان آذربایجان شرقی بسیار 

مطلوب و مناسب است.
وی با تاکید بر این که مبارزه با فساد و حمایت از تولید 
و رعایت کرامت انسان ها از اساسی ترین موضوعات 
و اهداف قوه قضائیه است، اضافه کرد: با توجه به 
تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه در خصوص حفظ 
کرامت انسان ها، این موضوع باید در اولویت قرار 
گیرد چرا که با رعایت این مساله بسیاری از مشکالت 

نیز رفع می شود.

 نماینده مردم میانه در مجلس شــورای اســالمی 
از اختصــاص ۹0 میلیــون یــورو معــادل ۲۵ هــزار 
میلیارد ریــال برای ســاخت کارخانــه دوم فوالد در 

این شهرستان خبر داد.
مهــدی اســماعیلی در نشســت خبــری در جمــع 
بــا  افــزود:  اصحــاب رســانه شهرســتان میانــه 
، شاهد برطرف شدن  موانع  تخصیص این اعتبار
پیش روی ایــن مجموعه بزرگ صنعتــی خواهیم 

بود.
وی بــه بررســی و مطالعــه فــاز احیــاء کارخانــه 
فــوالد میانــه و کســب مجــوز از هیــات دولــت و 
موافقت هــای محیط زیســتی و همچنیــن طراحی 
و جانمایی اشاره و خاطرنشــان کرد: موارد مذکور 
طــی نامــه ای بــه اطــالع وزیــر صنعــت، معــدن و 

تجارت رسیده است.
اســماعیلی با اشــاره بــه متوقــف ماندن فــاز دوم 

این کارخانــه )تولید آهــن اســفنجی(  و همچنین 
نیمــه تمام مانــدن فــاز ســوم آن )واحــد ذوب( به 
رغم گذشــت ۲0 ســال از آغاز بــه کار گــروه صنعتی 
فــوالد آذربایجــان، افــزود: در راســتای جبــران این 
عقــب ماندگی هــا و نیاز شــدید واحــد ذوب میانه 
بــه آهــن اســفنجی تاســیس کارخانــه دوم احیــاء 
از محــل مــازاد فاینانــس مجتمــع فــوالد میانه در 
اولویــت قــرار گرفته اســت. وی در بخــش دیگری 
از ســخنان خود به مشــکل آنتن دهی و مخابراتی 
در ۹6 روســتای شهرســتان اشــاره کــرد و گفت: با 
پیگیری هــای انجــام شــده، ۲۲ دکل مخابراتــی در 

نقاط مختلف شهرستان نصب خواهد شد.
اســماعیلی همچنیــن از اجــرای فیبــر نــوری در 
شهرســتان خبــر داد و افــزود: در راســتای رفــع 
مشــکل مخابراتــی در روســتاها،  ۹ حلقــه کابــل 
بــه طــول ۲0 کیلومتــر بــرای شهرســتان اختصاص 

یافته است.
نماینده مردم میانه در مجلس شــورای اســالمی 
بــا ارائــه گزارشــی از عملکــرد هفــت ماهه خــود در 
ایــن مجلــس، افــزود: در ایــن مــدت موضوعــات 
عــدم دسترســی 1۲0 روســتای شهرســتان از 400 
روســتا بــه راه مناســب،  چهــار خطه شــدن محور 
میانه - سرچم و تبدیل ترکمانچای به فرمانداری 

را پیگیری کردم.
اســماعیلی تامیــن 100 میلیــارد ریــال تجهیــزات 
آموزشــی بــرای آمــوزش و پــرورش شهرســتان، 
تامیــن ۲0 میلیــارد ریــال بــرای اســتخر چمــران، 
100 میلیــارد ریــال بــرای مجتمــع زینبیــه، پیگیــری 
پیگیــری  پزشــکی،  علــوم  دانشــکده  ع  موضــو
مســائل دانشــکده فنــی و حرفــه ای را از دیگــر 

اقداماتش در این مدت برشمرد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه نقش 

خبرنگاران در جامعه اشاره کرد و گفت: هر فردی 
که به اعتالی نظام، زنده نگه داشــتن یاد و خاطره 
شهدا و امام راحل کمک کرده و در مسیر کاهش 
مشکالت کشور گام برداشــته همانند رزمنده ای 
جــان بــر کــف در صحنــه اســت و خبرنــگاران جزو 

این افراد هستند.
ایــن نماینــده مجلــس اضافــه کــرد: انعــکاس 
گــوش  بــه  رســاندن درد جامعــه  واقعیت هــا، 
مســئوالن، کمــک بــه رفــع مســائل، کمــک بــه 
ارتقای شــان و منزلت مردم و جامعه، وادار کردن 
مدیــران و مســئوالن بــه تــالش و حرکــت بیشــتر 
، هــم افزایــی،  بــرای توســعه و پیشــرفت بیشــتر
همراهی و هماهنگی بیشــتر با مسئوالن از دیگر 
وظایف خطیر خبرنگاران اســت که اگر به درســتی 
ایفــا شــود شــاهد اعتــالی هر چــه بیشــتر نظــام و 

کشور خواهیم بود./ایرنا

آذربایجان شــرقی از مناطــق غنــی معدنــی در 
کشــور به شــمار می رود، بــه طــوری که بــه گفته 
ایــن اســتان در  کارشناســان حــوزه معــدن، 
چهــارراه متالــورژی دنیــا قــرار گرفتــه و کمربنــد 
آن عبــور  آســیای صغیــر از  لــپ- هیمالیــا و  آ
می کند. تاکنون از 6۸ نوع مــواد معدنی موجود 
ع مــاده معدنــی در  ۵۲ نــو ، وجــود  در کشــور
اســت.  شــده  شناســایی  شــرقی  آذربایجــان 
براســاس آمارهــا، بیــش از 6۵0 واحــد معــدن 
در آذربایجــان شــرقی وجــود دارد کــه 411 مــورد 
ع  نــو  10 آن فعــال اســت؛ همچنیــن حداقــل 
ح  ماده معدنی این اســتان در ســطح ملــی مطر
اســت کــه کانی هــای فلــزی بســیار گرانبهایــی 
چــون مولیبــدن، طــال، مــس و نفلین ســینیت 
از آن جملــه انــد. آذربایجان شــرقی را از نظــر 
ع معــادن فلــزی، رنگین کمانــی از معــادن  تنــو
توصیف کرده اند، زیرا این اســتان بــا ۸ میلیارد 
تــن ذخیــره معدنــی، رتبــه نخســت کشــور را 

داراست. 
در این بین اهر و ورزقــان جایگاه ویژه ای دارند 
از آن روی کــه بخــش مهمــی از ایــن معــادن را 
در خــود جــای داده انــد. برداشــت غیرمجــاز 
یــان« شهرســتان  »اندر از معــدن  خــاك طــال 
ورزقــان در آذربایجــان شــرقی در ماه هــای اخیر 
بازتــاب گســترده ای در افــکار عمومــی داشــته 
اســت به گونــه ای کــه رســانه ها از آن بــا عنوان 
»تــاراج« یاد مــی کنند. مســائل زیســت محیطی 

لودگی هــای به وجــود آمــده از قبیل  وجنجــال آ
ســهل انگاری در اســتخراج  هــم مزیــد بــر علت 
شــد تــا نهایتــا و بعــد از کشــمکش های فراوان 

رای به تعطیلی دادند.
 گویــا تــاراج منابــع معدنــی آذربایجــان تمامــی 
نــدارد و ایــن بــار دشــتور از توابــع اهــر محــل 
جدیــد مانــور خواهد بــود. منطقــه ای کــه از نظر 
و  وحشــی  پرنــدگان  زادگاه  محیطــی  یســت  ز
دارای طبیعــت و مراتــع بکــر و فــوق العــاده ای 
یافــت.  را  آن  نظیــر  بتــوان  کمتــر  کــه  اســت 
منطقــه ای کــه محــل تالقــی ســه رودخانــه قــره 

سو، مشــگین چایی و اهر چایی می باشد. 
کیفیــت  بــا  برنــج  هزارتــن  چندیــن  ســاالنه 
اعــال در ایــن منطقــه تولیــد می شــود. امــا در 
تــش دارد و  زمینــه دامــداری هــم دســتی بــر آ
آمــار دام و طیــور آن در مقایســه بــا وســعت و 
میــزان نفــوس شــگفت آور اســت. بــه دلیــل 
باغــداری نیــز بــاز میــزان تولیــد محصوالتــی از 
جمله ســیب، هلو در نوع خود کم نظیر اســت. 
داشــتن عقبــه تاریخــی را بایــد به محاســن این 
حوزه اضافه کرد از آن جهت که قلعه ارشــق که 
آن را متعلق به شــاپور دوم دانســته اند، دقیقا 
مشــرف بــه ایــن منطقــه اســت و متاســفانه 
معــدن طالی آن نیــز دقیقــا در بخش باســتانی 
آن کــه به تپه هــای ایزماران مشــهور اســت قرار 

دارد.
بــا  رابطــه  در  کننــده ای  نگــران  اخبــار  اخیــرا   

اعطای مجــوز اکتشــاف در این منطقه شــنیده 
یســت  ز مالحظــات  دلیــل  بــه  کــه  می شــود 

محیطی و باســتانی نیاز به تامل بسیار دارد.
 چنانچه این شــنیده ها واقعیت داشــته باشد 
و از آن روی کــه اســتخراج طــال عمدتا با ســیانور 
صــورت می گیرد، غریــب نیســت اگر ادعــا کنیم 
که فاز دوم اندریان در حال شــکل گیری اســت 
و البتــه کــه عواقــب آن بر عهده کســانی اســت 
که در این اتفاق نگــران کننده دخیل بوده اند.

جنگل هــای  درختــان  تــاراج  از  بعــد  این کــه   
طــالی  معــادن  بــردن  یغمــا  بــه  و  ارســباران 
اندریان این بار نوبت به اهر و دشــتور رســیده 
از نــکات قابــل توجهــی اســت کــه هوشــیاری 

مســئوالن منطقه را می طلبد.
دلیــل  بــه  کــه  بودیــم  شــاهد  مــا  همــه   
سهل انگاری شــرکت های بهره برداری کننده و 
نشــت ســیانور چه آســیب هایی که در اندریان 
خ نــداد. همــه مــا تلفــات احشــام و مضــرات  ر
انســانی حاصل از این نشــت را به چشــم دیده 
و می بینیــم. دیــر نیســت کــه اخبــار مربــوط بــه 
مشــکالت زیســت محیطــی آن چالــش آفریــن 
ع بایــد کــرد و  شــود. عــالج واقعــه قبــل از وقــو
لــذا تــا کلنگــی بــر زمیــن نخــورده و اکتشــافی 
صــورت نگرفتــه مــا پیشــاپیش نگرانی هــای 
جدی خود را در ایــن رابطه به گوش مســئوالن 
می رسانیم، باشــد که گوش شــنوایی بوده و تا 

خ نداده پیشــگیری شود.   فاجعه ای ر

اختصاص ۲۵ هزار میلیارد ریال برای ساخت کارخانه دوم فوالد میانه

آذربایجان شرقی با ۸ میلیارد تن ذخیره معدنی رتبه نخست را دارد
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بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
از یار آشنا سخن آشنا شنید

ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن
کاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید

امام خمینی - ره

سه شنبه   30   دی  1399    شماره 5857

مدیر ستاد دیه استان خبر داد؛
آزادی 4۵ زندانــی جرائــم غیرعمد 

در آذربایجان شرقی
 مدیر ســتاد دیه آذربایجــان شــرقی از آزادی 4۵ زندانی 
جرائم غیرعمد و محکوم مالی از زندان های اســتان در 

ایام فاطمیه امسال خبر داد.
رسول تقی پور گفت: از این تعداد ۲0 نفر از زندان تبریز 
و مابقی از سایر زندان های اســتان بودند که همزمان 
با ایام ســوگواری حضرت فاطمه )ســالم اهلل علیها( به 

کانون گرم خانواده بازگشتند.
وی افــزود: مجمــوع مبلــغ بدهــی ایــن زندانیــان 1۹ 
میلیارد تومان بود که برای آزادی آنها 16 میلیارد تومان 
از طریق دادخواســت اعسار به تقســیط و یک میلیارد 
و 100 میلیــون تومــان نیــز بــه صــورت کمــک بالعــوض 
تأمین شد. تقی پور اضافه کرد: همچنین ۵00 میلیون 
تومان تســهیالت ویژه بــرای تأمین مبلــغ و آزادی این 
زندانیان تخصیص داده شــد. مدیر ســتاد دیه استان 
خاطرنشان کرد: یکی از این زندانیان بیش از 4.۵ سال 
در زندان بود که با کمک ویژه ۳00 میلیونی ستاد دیه، از 

پشت میله ها رهایی یافت./مهر

رانندگــی  حادثــه  در  کشــته   3
»بستان آباد  - سراب«

ســخنگوی اورژانس آذربایجان شــرقی از کشته شدن 
ســه نفر در حادثه رانندگی محور "بســتان آباد سراب"، 

خبر داد.
وحیــد شــادی نیا در تشــریح ایــن خبــر گفت: ســاعت 
۹:1۸ صبــح دوشــنبه، برخــورد شــدید خــودروی پرایــد 
با یک دســتگاه نیســان، حوالی دوزدوزان ســه کشــته 
و دو مصــدوم برجــای گذاشــت. وی افــزود: ضمــن 
تمــاس مردمی با مرکــز اورژانس و بر اســاس اطالعات 
رســیده دو دســتگاه آمبوالنــس روانــه محــل شــدند. 
وی گفــت: کارشناســان اعزامی پس از رســیدن بر ســر 
صحنه و بررســی وضعیت مصدومان، فوت سه نفر از 
سرنشــینان خودروی پراید شــامل دختر چهار ساله، 
خانم و آقای حدودا ۳۵ ســاله به دلیل شدت جراحات 

وارده را تائید کردند.  /ایسنا

خبر

     صادرات شرکت فوالد مهر سهند سال گذشته و با وجود تحریم های 
ظالمانــه، بیــش از ســی میلیــون دالر بــوده کــه ایــن دســتاورد حاصــل 
تــالش تیــم جــوان شــرکت در یــک دهــه گذشــته بــوده اســت و ایــن 
شــرکت توانســته در کشــورهای همســایه و بازارهای هدف دوردست 
محصــوالت فــوالد مهــر ســهند را بــه صــورت جامــع معرفــی نمایــد. در 
کنار ایــن موضــوع کیفیــت محصــوالت ایــن شــرکت قــدرت رقابــت با 
کشــورهای صاحــب نامــی همچــون ترکیــه را بــه خوبــی افزایــش داده 
اســت.   در ایــن خصــوص گفتگویــی انجــام داده ایــم بــا عبدالحســین 
محجــل امامــی ؛ مدیــر عامل شــرکت  فــوالد مهــر ســهند کــه در ادامه 

می خوانیم.
      در ســال جــاری کــه به نــام جهــش اقتصــادی نام گذاری شــده اســت 
تاکنون چه بخشــی از مشــکالت تولیدکنندگان برطرف شــده اســت؟ 
نقش سازمان  های حمایتی از تولید را در این خصوص چگونه ارزیابی 

می کنید؟

مشــکالت اساســی بــه قوت خــود باقــی اســت، امــا بــا توجه بــه اصالح 
دستورالعمل های گمرکی در ابتدای سال بساط دالل پروری و واسطه 
گری صادراتی که یکی از مشــکالت و موانع صادرات با محوریت رعایت 
حقوق مصرف کننده بود، برچیده شد و شرایط را برای ارتباط مستقیم 
و بــدون واســطه بــرای تولیدکننــدگان مهیــا ساخت.تســهیالت ویــژه 
بــرای تولیدکنندگان، پیش بینــی معافیت های مالیاتــی، کاهش زمان 
بازگشــت ســرمایه در بحــث عــودت ارزش افــزوده، ایجــاد مســیرهای 
مناسب برای حل مساله برگشــت ارز و کاهش بروکراسی و تشریفات 
پروسه های صادرات و بازگردانی ارز می تواند از طرف نهادهای حمایتی 

عرصه را برای فعالیت بهتر واحدهای تولیدی فراهم سازد.
ع ویروس و گســترش ویروس کرونا       در ســال اخیر و با توجه به شــیو
اصلی ترین مشــکل شــما در بخــش تولید شــامل چــه مــواردی بوده 

است؟
در شــرایط کنونــی و بــا مســدود بــودن مرزهــای بســیاری از کشــورهای 
جهــان بــه علــت شــیوع ویــروس کوویــد-1۹، محصــوالت فــوالدی 
محــدودی آن هــم از طریق مرزهای آبی و توســط کشــتی به چند کشــور 
محــدود صــادر می شــود. کشــورهای همســایه و ازجملــه مهم تریــن 
آنهــا بــه لحــاظ مبحــث صــادرات یعنــی عــراق کــه از جملــه بزرگ تریــن 
واردکننده هــای محصــوالت فــوالدی از کشــورمان بــود نیــز بــه خاطــر 
ناآرامی هــای داخلــی قبــل از شــیوع ویــروس و هم اکنــون نیــز بــه خاطر 

شیوع این بیماری، واردات از کشور ایران را بسیار محدود کرده است.
خ ارز در کشــور و با در نظــر گرفتن       باتوجــه به وجــود تحریم و رشــد نــر
عملکــرد صنایــع در دو ســال اخیر چشــم انــداز بخــش تولیــد صنایع 

پایین دستی فوالد را در کشور چگونه می بینید؟
، باید رویکرد تامین کنندگان به  با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور
عنوان صنایع باال دســتی تغییر یابد و همچنین تالش ها در زمینه رفع 

مشــکالت تامین مواد اولیه و بهبود زیرســاختی زنجیره تامین صنایع 
پاییــن دســتی بــه کار گرفتــه شــود تــا از پتانســیل بــاالی صنایــع پایین 
دســتی اســتفاده شــود. البته با در نظــر گرفتن مــوج جدیــد تحریم ها و 
نوســانات و ناپایداری های بازار ارز در ســال های اخیر بســیاری از تولید 
کنندگان در حوزه مقاطع پایانی متحمل یکســری خســارات شــدند که 
برخــی از این موارد ناشــی از ســوء مدیریــت یا بهتــر اســت بگویم عدم 
پیش بینی صحیح بوده است که شاید اگر به درستی مدیریت می شد 
نتیجــه کار متفاوت تــر نیز می بــود. البته با توجــه به ثبــات وضعیت در 
بازار ارز طی ماه های اخیر امید آن می رود که شــرایط تحریم و مشکالت 
ناشــی از آن به فرصتی برای رشــد و شــکوفایی در حوزه صادرات و حتی 
تولید تبدیل شــود و انتظار می رود مراجع نظارتی و تصمیم گیر در این 
زمینــه به اصل رجــوع به کارشــناس احتــرام گذاشــته و از خــرد صنفی و 
نظرات انجمن ها و اتحادیه هایی چون ســندیکای تولیدکنندگان لوله 

و پروفیل و انجمن تولیدکنندگان فوالد و ... استفاده کنند.
     بخشــی از تولیدکننــدگان معتقدنــد کــه باوجــود مشــکالت عدیــده 
اقتصادی، صنایع پایین دســتی در کشور رونق نســبی را شاهد بوده ، 

؟ تاثیر این رونق را موقتی می دانید یا پایدار
رونــق ایجاد شــده بیشــتر از جایــگاه ارزش ارزهــای خارجــی قابل بحث 
اســت و ســرکوبی که در ســالیان گذشــته با سیاســت های غلــط ایجاد 
شــده بود این پیام را مــی داد که تولید در داخل کشــور ســودآور نبوده 
و تمــام کاالهــا حتــی بــدون تکنولــوژی بــه صــورت واردات تامیــن مــی 
خ ارز می  توان این امید را داشــت که در کشــور  شــده اســت. با اصالح نر
از پتانســیل منابع و توانمنــدی تولیدکنندگان داخلی اســتفاده شــود 
و از یــک کشــور واردکننــده در تمامــی حوزه هــا بــه کشــور مشــخص 
صادرکننده در حوزه های قابل رقابت تبدیل شــود. پس در نتیجه می 

توان به پایداری این رونق امیدوار بود.

خبر

: رئیس دادگستری اهر
حمایت از تولید و اشتغال اولویت 

دستگاه قضایی است
رئیــس دادگســتری اهــر گفــت: حمایــت از تولید و 
اشــتغال از اولویت هــای دســتگاه قضایــی بوده و 
این نهاد بــا تمــام امکانــات از تمامی افــرادی که در 

این زمینه فعال هستند حمایت خواهد کرد.
جلســه  در  نظــری  محمدعلــی  حجــت  االســالم 
رفــع موانــع تولیــد در دســتگاه قضایــی بــا اشــاره 
بــه فعالیــت هفــت معــدن در حــوزه مــس و طــال 
بــا اشــتغالزایی نزدیــک بــه ۵۲0 نفــر در شهرســتان 
، افــزود: در معــادن فعــال مــس شهرســتان  اهــر
اهــر بیــش از ۸۲ میلیــون تــن ذخیــره قطعــی مــواد 
معدنی شناسایی شده و ساالنه به صورت اسمی 
در حــدود 6۳۵ هــزار تــن کنســانتره مــس تولیــد 

می شود.
وی خطــاب بــه فعــاالن حــوزه معــدن خاطرنشــان 
کــرد: مــالک دســتگاه قضــا در ایــن حــوزه، تولیــد و 
اشــتغال اســت و اخــذ پروانــه فعالیت معــادن به 

تنهایی کافی نیست.
، حمایــت از تولیــد را از  رئیــس دادگســتری اهــر
محورهای مهم ســند تحــول قضایی عنــوان کرد و 
افزود: بــر حســب ســند تحــول قضایی،  دســتگاه 
از  راســتا  ایــن  نیــز در  اهــر  قضایــی شهرســتان 
تولیدکنندگان و کســانی کــه اشــتغالزایی می کنند 

به طور کامل حمایت می کند.
نظری با اشــاره به این که هرگونه فعــل و ترک فعل 
از ســوی مدیــران تولید از ســوی دســتگاه قضایی 
قابــل تعقیــب اســت، گفــت: تاکنــون بــا تشــکیل 
جلســات مختلف توانســته ایم مشــکالت و موانع 
اساسی معادن را حل و فصل کنیم و از راکد شدن 

معادن جلوگیری شده است.
وی از ایجــاد شــعبات ویــژه بــه منظــور رفــع موانــع 
تولیــد در حوزه معادن در دادگســتری و دادســرای 
شهرســتان اهــر خبــر داد و بیــان کــرد: هــر مدیــر 
دولتی یا واحد تولیــدی که در امر تولید و اشــتغال 
خلــل یــا کوتاهــی کنــد بایــد منتظــر برخوردهــای 

دستگاه قضایی باشد.

قائم مقام شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
گفــت: از مجمــوع ۲ هــزار و ۷۲۷ روســتای ایــن 
اســتان یک هــزار و 4۳4 روســتا معــادل ۸0درصد 

زیر پوشش این شرکت قرار دارند.
 ابراهیــم عباســی در نشســت خبــری در جمــع 
خبرنگاران اظهــار کرد: پایش،کلرزنی و کلرســنجی 
روســتاهایی کــه زیــر پوشــش شــرکت نیســتند 

توسط آب  و فاضالب استان انجام می شود.
وی با بیان این که یکهزار و 11۷ منبع، چاه،  چشمه 

و آب هــای ســطحی در اختیــار شــرکت قــرار دارد و 
بــرای کل آب های اســتان شناســنامه تهیه شــده 
و بــه نقشــه های کیفــی رســیدیم افــزود: تعــداد 
چشــمه های در اختیــار 44۲ رشــته می باشــد و 
مجتمــع شــهید دهقــان آب هــای ســطحی را بــا 
ظرفیــت 1۳۵ کیلومتــر در ثانیــه تصفیــه می کنــد و 
تمام ملزومــات یــک تصفیه خانــه در آنهــا رعایت 
شــده اســت و مجتمع شــهید لشــکری نیــز پس 
از پایــش و نمونــه بــرداری آب  را در مخــازن توزیــع 

می کند.
عباســی ادامــه داد: از ۲.4 متــر مکعــب در ثانیــه و 
۸۳ میلیــون مترمکعــب آب اســتحصال شــده در 
سال،  ۵6 میلیون مترمکعب آب تحویل کنتور ها 

می شود.
ح های جدیــدی در  عباســی با اشــاره بــه این کــه طر
دســت اجراســت تــا تعــداد بیشــتری از جمعیــت 
روســتایی آذربایجــان شــرقی زیــر پوشــش آب و 
فاضالب اســتان قرار گیرد، گفت: 16 مجتمع بزرگ 

در دســت ســاخت اســت که 46 هزار نفــر را تحت 
پوشــش قــرار می دهــد. وی اظهــار کــرد: اولویــت 
شــرکت در حوزه هــا و مکان هایــی اســت کــه جزو 
حوضه های آبریز ســد ها هستند که فاضالب آنها 
در دســت اجراســت.  عباســی ادامــه داد: به علت 
کیفیت پایین، آب 1۲ روســتا در سمت غربی تبریز 
از منابــع آب زیرزمینــی تامیــن می شــود و تصفیــه 
خانــه شــهر آبــش احمــد نیز بــه طــور مســتمر ۹6 

روستا را زیر پوشش قرار داده است.  

وضعیــت ویــژه کرونایــی بهانه ای شــده تا به ســراغ 
یکی از خیران مشهور اســتان برویم و با او گفتگوی 
بی تعارفــی داشــته باشــیم حــاج حســین افتخــاری 
مالک پمــپ بنزین افتخــاری و خیر مشــهور تبریزی 
اســت کــه تــا بــه امــروز چندیــن بــار از شــبکه های 
اســتانی و ملــی اقدامــات خیرخواهانــه وی منتشــر 
شــده اســت و اخیــرا هــم از طــرف هــالل احمــر بــه 
عنوان خیر برتر کشــوری معرفی و لــوح تقدیر به وی 
اعطا شــد افتخاری برترین خیر در استان آذربایجان 

شرقی به اعالم هالل احمر است.
وی کــه چندین ســال اســت بــا هــالل احمر اســتان 
کمک هــای  مــورد  چندیــن  در  و  دارد  همــکاری 
ویــژه ای به هــالل احمــر داشــته اســت که مــی توان 
و  تبریــز  نشــینان  حاشــیه  ویــژه  کمک هــای  بــه 
شــیرخوارگاه هالل احمر و برخی روســتاهای آسیب 

دیده در زلزله ها اشاره کرد.
از  بــا تشــکر  از وی  افتخــاری در مراســم تجلیــل 
مدیرعامــل هــالل احمــر جنــاب آقــای دکتــر حمیــد 
حســین پور و مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
هالل احمر جناب آقای حاج آقــا عبدالحمید واعظی 
عنــوان کــرد: همــه بداننــد هیچ عالقــه ای بــه حضور 
در شــورای شــهر نــدارم و بــه هیــچ عنــوان کاندیــدا 

نخواهم شد.
حال مــا می خواهیم ابعــاد دیگــری از اقدامات وی را 
جهت ترویج احســان و بخشــش و فرهنگسازی در 

این خصوص منتشر کنیم.
حــاج حســین افتخــاری زاده منطقــه طالقانــی در 
شــهر تبریــز اســت و خانــه پــدری خــود را تبدیــل به 
حســینیه نمــوده کــه حســینیه 14 معصــوم مرحوم 
حــاج خلیل افتخــاری یکی از حســینیه های مشــهور 
گوناگــون  حــوادث  در  و  اســت  طالقانــی  منطقــه 
بــه میــدان میآیــد و در واقــع مــرد میــدان اســت و 
دوســتان و اطرافیــان او وی را رفیق روزهای ســخت 
مــی داننــد حــاج حســین افتخــاری در بحــران اخیــر 
کرونــا 1۷ کارتــن لبــاس مخصــوص درجــه یــک ویژه 
کادر درمانی به بیمارستان ســینا، ۵000 بسته کمک 
معیشــتی به افــراد نیازمنــد، 1۲000 بســته بهداشــتی 
بــرگ زریــن دیگــری بــه افتخــارات خانــدان افتخاری 

افزود
در خون و ذات ما کمک و احسان وجود دارد

با نــگاه بــه پیشــینه و خانــواده ایــن خیر تبریــزی به 
نیکی می دانیم که احســان و نیکوکاری در خون وی 

جریان دارد گرچه مردم ســوال دارند تــا بدانند علت 
ایــن همه احســان و نیکــوکاری افتخاری چیســت و 
چرا بایــد از جیــب خــودش این چنیــن برای شــهر و 
کشور فداکاری کند اما پاســخ حاج حسین افتخاری 
جالب اســت او می گوید: من فقط مــی توانم بگویم 
کــه مرحــوم پدربزرگــم حــاج کاظــم افتخــاری در رژیم 
ســابق چنــد زمیــن رایــگان بــه مدرســه اهــدا کــرده 
اســت و پدرم حــاج خلیــل افتخــاری خیــر بنــام تبریز 
بود و بعد از فــوت مرحوم پدرم من ایــن کار را انجام 
می دهــم، در خون و ذات مــا کمک و احســان وجود 
دارد و اینگونــه بزرگ شــده ایم یــک بار پــدرم به من 
گفــت کــه پــول هــر آدمــی بــرای امــور خیــر قســمت 
نمی شــودو یک جمله هم به آنهایی که دارای ثروت 
هســتند در تبریــز می گویــم یــک بــار امتحــان کنیــد 
این لذتــی که در احســان و بخشــش وجــود دارد در 
هیچ چیز نیســت و علت رســانه ای کردن این موارد 
برای این اســت که فرهنگســازی شــود و بقیه افراد 

ثروتمند هم به هم نوعان خود کمک کنند.
 او اضافــه می کنــد: برخی ها دوســت دارنــد بروند در 
اروپا خوشــگذرانی بکننــد، من هم دوســت دارم به 
مردم احسان کنم، دوســت دارم به خلیل آباد بروم 
به آخــر مــاراالن و طالقانــی و بیســت متری بــروم، در 
کنار کــودکان ماالزینال باشــم و این لذتی اســت که 

نصیب من می شود
دارایی و مالیات را بموقع پرداخت می کنم

حاج حســین افتخــاری تعهــد خاصی بــرای پرداخت 
بــه موقــع مالیــات و دارایــی دارد او می گویــد: مــن 
دارایــی و مالیــات را بــه موقــع پرداخــت می کنــم. 
نمی دانــم چــرا همیشــه مالیــات اضافی برایــم وضع 
می کنند هر موقع درخواســت وام می کنم اســتعالم 

بدهی من به مالیات و دارایی  صفر است 
بیش از بیست ماه در جبهه بوده ام

این رزمنده ۸ ســال دفاع مقدس خاطرات شنیدنی 
از جهبــه و جنــگ دارد: مــن ســال 66 آخــر بــه جبهه 
رفتم به صــورت داوطلــب و بســیجی رفتــم و قبل از 
آن هم چند بار رفتم چون ســنم کم بــود برگرداندند 
اما طبق ســابقه پرونده ۲0 مــاه و 16 روز جبهه دارم و 
بیشــتر در پاتک هــا حضــور داشــتم مثال پل حســن 
در بانه و ماوت که االن در خاک عراق هســت مانده 

ام .
من در گردان حببیب بــودم فرمانده گردان حاج آقا 
مطلــق بود کــه االن ســردار هســت گروهان ســه که 

ج قلیزاده هســت و از آن  فرمانــده گروهان آقای فــر
وقت دوست هستیم 

بنــده از جوانــی در پایگاه بســیج بــوده ام و دوســال 
قبل بنــده را فرمانــده پایــگاه معرفی کردنــد و حکم 
مــن را هــم زدنــد امــا بــه خاطــر مشــغله های کاری 
نتوانســتم قبــول کنــم. مــن در محله خودمــان آخر 
طالقانــی مســجد امــام موســی ابــن جعفــر )ع( هــم 
رئیــس انجمــن هســتم و هــم رئیــس هیــات امنا و 
رئیــس هیــات زنجیرزنان هم هســتم چــون مرحوم 
پــدرم رئیــس آنجــا بــود و بعــد از ایشــان بنــده را بــه 
عنــوان رئیــس انتخــاب کردنــد و نوکــر دســته شــاه 
حســین گویــان حضــرت علــی اکبــر محلــه طالقانــی 
هســتم. چون در جوانی خیلــی زرنــگ و جنگی بودم 
در خط مقــدم جبهه من را بــه جلوتریــن کمین خط، 
نگهبان می گذاشــتند و حتــی یک بار عقب نشــینی 

شــد، وســایل را جمع کردند تــا به عقــب برونــد و ما 
چــون در جلوتریــن کمیــن بودیــم از یادشــان رفتــه 
بودیم و جا مانده بودیم نزدیک ســحر بــود که برای 
کاری برگشتند و من ایســت دادم بعد متوجه شده 

اند که ما آنجا  در خاک عراق جا مانده بودیم 
سالمت مردم برای ما خیلی مهم است

گرچه امســال برخــی افراد اصرار داشــتند که دســته 
عــزاداری برپا شــود اما ســالمت مردم برای مــا خیلی 
مهــم اســت و تاکیــد رهبــر انقــالب بــر ایــن موضوع 
باعــث شــد تــا مــا بجــای برقــراری دســته عــزاداری 
چندین برابر هزینــه این کار را صرف امــور خیر کرده 

و این موضوع را فرهنگسازی کنیم
نه کاندیدای مجلس شدم، 

نه کاندیدای شورا می شوم
چنــد وقــت پیــش مــی گفتنــد بــرای حــاج حســین 

افتخاری برای مجلس شــورای اســالمی می آید، االن 
هــم می گوینــد بــرای شــورای شــهر کاندیــدا خواهد 
شــد اما من نه کاندیدای شورا می شــوم نه مجلس 
چــون احتیاجــی ندارم مــن احتیاجــی به مســئولیت 
نــدارم بــرای مــن خیلــی مســئولیت ها پیشــنهاد 
کردنــد کــه قبــول نکــردم چــون احتیاجــی نــدارم اما 
اگــر ایــن مســئولیت ها را به برخــی مســئوالن فعلی 
امــا  پیشــنهاد می کردنــد درجــا قبــول می کردنــد 
مــن قبــول نکــردم و اصــل خــود را کتمــان نکــردم و 
نمی کنــم من اهــل محله طالقانــی تبریز هســتم و از 

اول هم در بین مردم هستم.
نه وام کم بهره گرفته ام، نه یک متر زمین

بــرای مــن نظــام جمهــوری اســالمی نــه تاکنــون وام 
کم بهره داده انــد و نه یک متــر زمین ایــن را چندبار 
گفتــم و باز می گویم و نــه از رانتی اســتفاده کرده ام و 

رو  ســفید هســتم و در ماجــرای کرونــا چنــد میلیــارد 
ج کــردم از جیب خــودم نه نهــادی به مــن کمک  خــر
کــرد نــه کــس دیگــری و مــن بــه نهادهــا هــم کمــک 
می کنم بــرای کمیتــه امداد و هــالل احمــر کمک می 
کنم بــرای بســیج هنرمنــدان کمــک کــرده ام و باالی 

پانصد بسته معیشتی اهدا نمود ه ام .
التماس می کنم که به خانواده شهدا کمک کنم

حــاج حســین افتخــاری، افتخــار می کنــد کــه خــادم 
خانــواده شهداســت او می گویــد: بــه تعــدادی از 
خانــواده محتــرم مدافعــان حــرم هــم خیلــی کمــک 
کرده ام و در مواقع مختلــف از آنها خواهش می کنم 
و التماس مــی کنم که اجــازه بدهید مــن کمک کنم 
و بــه شــهرداری و بقیــه جاهــا نرویــد و دســتبوس 

خانواده شهدا هستم.

۸0درصد روستاهای آذربایجان شرقی، زیر پوشش شبکه آب و فاضالب

از طرف هالل احمر صورت گرفت؛
تاژ»حاج حسین افتخاری« خیر برتر استان شد
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خ ارز استفاده از توانمندی تولید کنندگان با اصالح نر


