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آذربایجان شرقی

سهم ۴.۵ درصدی آذربايجان شرقی از صادرات بخش کشاورزی کشور
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در  بازنشستگان 

پایین  آذربایجان شرقی 
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حل مشکل پوشش تلفن 
همراه و اینترنت آزاد راه 

تی _سهند در هفته آ یز تبر
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مدیرکل تامین اجتماعی استان: 

فرماندار اسکو خبر داد:

مدیرکل مدیريت بحران استانداری 
خبر داد؛ ح تبادل  پروژه های تکمیل طر

تحاد ملی به بهره برداری رسید  و  ا
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بــه  آذربایجــان شــرقی در پیامــی  اســتاندار 
، از جامعــه  مناســبت روز جهانــی کار و کارگــر
خ هــای صنعــت و تولید  کارگــران اســتان که چرخــش چر

در گرو تالش آنهاست، قدردانی کرد.
ح است: متن پیام محمدرضا پورمحمدی به این شــر

، فرصتی بــرای تکریم از  11 اردیبهشــت، روز جهانــی کارگــر
مقام و منزلت کارگران زحمت کش اســت ...

چند روزی از خبر تاسف بار فقدان مادر عزیزتان نگذشته بود که مشیّت الهی چنین مقد ّر گردید که برادر گرامیتان از آن خانواده 
محترم به رحمت خدا بپیوندد که این مصیبت برای جنابعالی و خانواده محترمتان و دوستان و آشنایان بسیار تاسف بار بوده، 
این ضایعه بزرگ را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای سفرکرده ها، رحمت الهی و 

برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمائیم.

اِنَّاِلَ َواِنَّااِلَیِْه َراِجُعْوَن

مصطفي قصاب عبدالهي-  شرکت فرآورده های گوشتی بشارت

خبر تأسف بار فقدان برادر بزرگوار جنابعالی و مادر عزیزتان ، ما را داغدار کرد. مصیبت وارده را به شما و خانواده 
محترم آن عزیزان  از دست رفته، صمیمانه تسلیت می گوییم و از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت الهی 

و برای  حضرتعالی  و عموم بازماندگان صبرجمیل مسئلت می داریم.

اِنَّاِلَ َواِنَّااِلَیِْه َراِجُعْوَن

شرکت نخل سبز صبحی ) رحیق - صبحی (

خبر تأســف بار فقدان برادر بزرگوار جنابعالی و مادر عزیزتان ، ما را داغدار کرد. مصیبت وارده را به شما 
و خانواده محترم آن عزیزان  از دست رفته، صمیمانه تســلیت می گوییم و از درگاه خداوند متعال برای 

درگذشتگان رحمت الهی و برای  حضرتعالی  و عموم بازماندگان صبرجمیل مسئلت می داریم.

اِنَّاِلَ َواِنَّااِلَیِْه َراِجُعْوَن

علی فوالدی -  مدیر عامل بنیاد بتن آذرابادگان)منطقه شمالغرب کشور(

جناب آقای  دکتریونس ژائله
   ریاست  محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

جناب آقای  دکتریونس ژائله
   ریاست  محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

جناب آقای دکتر یونس ژائله
   ریاست  محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

سیدرضا منافی آذر 
مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان آذربایجان شرقی

بازگشت همه به سوی اوست

خبر تأســف بار فقدان برادر بزرگوار جنابعالی، ما را داغدار کرد. مصیبت وارده را به شما و خانواده 
محترم آن عزیز از دســت رفته، صمیمانه تسلیت می گوییم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان 

رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

جناب آاقی دکتر یونس ژائله
ریاست  محترم ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی تبرزی



رئیس دانشگاه علوم پزشکی:
آذربايجان  در  نفر  هزار   ۴۵

شرقی واکسینه شدند

به  تا  گفت:  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
امروز حدود ۴۵ هزار نفر در آذربایجان شرقی علیه 

کرونا واکسینه شدند.
اینکه  بیان  با  صومی  محمدحسین  دکتر   
دارد  ادامه  استان  در  کرونا  عیله  واکسیناسیون 
 ۸۰ باالی  سالمند  جمعیت  نفر  هزار   ۷۰ وجود  از 
سال در استان خبرداد و افزود: همه سالمندان 
کرونا  علیه  خانه ها  کنج  تا  روستاها  دورترین  از 
اینکه  به  اشاره  با  وی  می شوند.  واکسینه 
واکسیناسیون در تمامی شهرستان های استان 
در حال انجام است،  افزود: روزانه در حدود ۳ هزار 
نفر جمعیت سالمند باالی ۸۰ سال در استان به 
مراکز تزریق واکسن مراجعه می کنند. دکتر صومی 
و  سراب  های  شهرستان  آمار  اینکه  به  اشاره  با 
مراغه جدا از دانشگاه علوم پزشکی تبریز است، 
تحت  سال   ۸۰ باالی  سالمند  جمعیت  افزود: 
هزار   ۶۳ حدود  در  دانشگاه  این  واکسیناسیون 
 نفر می باشد که تا کنون ۸ هزار و ۵۰۰ نفر واکسینه
 شده اند. وی همچنین با تبریک روز معلم اظهار 
معلمان  تمامی  ماه  اردیبهشت   1۲ فردا  کرد: 
با  ظهر   1۲ ساعت  از  سال   ۸۰ باالی  بازنشسته 
مراجعه به مراکز واکسیناسیون اقدام به دریافت 
وضعیت  خصوص  در  صومی  کنند.  واکسن 
بیمار   ۵۲۲ و  هزار  یک  گفت:  استان،  در  بیماری 
بستری  استان  های  بیمارستان  در  کرونایی 
هستند که از این تعداد ۳۲۴ بیمار در بخش های 

ویژه بستری هستند.

يکشنبه   12   اردیبهشت  1۴00   شماره ۵928

فرماندار اسکو گفت: با پیگیری های به عمل آمده مشکل پوشش تلفن 
همراه و اینترنت آزاد راه تبریز_سهند با احداث یک سایت جدید همراه اول 

مرتفع در هفته آتی خواهد شد.
بابک رضی منش در حاشیه بازدید از یک سایت جدید همراه اول، با بیان 
این که حل مشکل پوشش تلفن همراه و اینترنت آزاد راه تبریز سهند در 

راستای رفاه حال شهروندان و رفع دغدعه دستگاه های امدادی و ارتقای 
امنیت این محور با جدیت پیگیری شد، افزود: این پروژه با همت اداره کل 
مخابرات استان با هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در مراحل پایانی ساخت 

قرار دارد و تا اواسط هفته آینده به بهره برداری خواهد رسید.
متر   ۵۴ ارتفاع  با  و  پایه  سه  نوع  از  مخابراتی  دکل  این  این که  بیان  با  وی 

از نوع فول تکنولوژی مجهز  ساخته می شود، ادامه داد: تجهیزات سایت 
به نسل های سه و چهار دیتا )۳G و ۴G ( هستند.

وی ابراز امیدواری کرد با راه اندازی این سایت بیش از ۹۰ درصد آزاد راه تبریز 
سهند تحت پوشش مخابراتی قرار گیرد که بسیار باالتر از استانداردهای 

محورهای آزاد راهی است.
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ضمیمه رايگان روزنامه د  ر آذربايجان شرقی

فرماندار اسکو خبر داد
تی _سهند در هفته آ حل مشکل پوشش تلفن همراه و اينترنت آزاد راه تبریز

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

ــران  ــ ــارگ ــ ــث ــ ای ــاد شـــهـــیـــد و امـــــــور  ــیـ ــنـ مـــدیـــرکـــل بـ
آذربایجان شرقی از اختصاص 1۰۰۰ دوز واکسن کرونا 
خبر  استان  شهدای  والدین  واکسیناسیون  برای 

داد.
خانواده های  با  دیدار  حاشیه  در  پورحسن  عباس 
ح  ــر از اجــــرای »طــر مــعــظــم شــهــدا و جــانــبــازان اهـ
آذربایجان شرقی خبر داد، گفت: ما به  سپاس« در 
معظم  والدین  با  تا  داریــم  وظیفه  خادمان  عنوان 
شــهــدا و جــانــبــازان بــرویــم و از روحــیــه انــقــالبــی و 

جهادی این عزیزان انرژی مثبت بگیریم.
ــران  ــ ــارگ ــ ــث ــ ای ــاد شـــهـــیـــد و امـــــــور  ــیـ ــنـ مـــدیـــرکـــل بـ
شهدا  والدین  به  خدمت رسانی  آذربایجان شرقی، 
امور  و  بنیاد شهید  اولویت های  را جزو  ایثارگران  و 
ــزود: تقدیر و قــدردانــی  کــرد و افـ ایــثــارگــران عــنــوان 
و  جــانــبــازان  درمــانــی  امـــور  پیگیری  و  ایــثــارگــران  از 
ایثارگران از اصلی ترین برنامه اداره کل بنیاد شهید 

آذربایجان شرقی در سال 1۴۰۰ است.

ایثارگران  و  شهدا  والــدیــن  واکسیناسیون  از  وی 
آذربایجان شرقی با اختصاص یک هزار دوز واکسن 
کرونا در مرحله اول خبر داد، یادآور شد: همچنین 
در سال جاری یکسری برنامه های فرهنگی نیز برای 

خانواده های شهدا و ایثارگران تدوین کرده ایم.
مطهر  گــلــزار  مسقف سازی  بــا  رابــطــه  در  پورحسن 
وظیفه   

ً
عــمــدتــا شهید  بنیاد  گــفــت:  اهــر  شــهــدای 

مرمت و یک سان سازی گلزار شهدا را بر عهده دارد 

آذربایجان شرقی برای مسقف سازی  و بنیاد شهید 
بــرای  ایـــن رو  از  نـــدارد  کافی  اعــتــبــارات  گــلــزار شهدا 
مسئوالن  همت  بــه  شــهــدا  گــلــزار  مــســقــف ســازی 
نیازمند  اهــر  شــهــرداری  هــمــراهــی  بــا  شهرستانی 

است.
ــران  ــ ــارگ ــ ــث ــ ای ــاد شـــهـــیـــد و امـــــــور  ــیـ ــنـ مـــدیـــرکـــل بـ
مسقف سازی  مطالبه ی  تحقق  آذربایجان شرقی؛ 
مسئوالن  همراهی  به  منوط  را  اهــر  شهدای  گلزار 

شهرستانی دانست.
آذربایجان  ایثارگران  امــور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
شرقی در این دیدارها که احمد محرم زاده نماینده 
مجلس  در  هریس  و  اهــر  شهرستان های  مــردم 
خانواده های  با  داشت  حضور  نیز  اسالمی  شورای 
»عباس  ــری«،  اه خجسته  »کریم  شهیدان  معظم 
ــظــرزاده« و جانباز ســرافــراز  ن بــابــایــی«، »ســردارعــلــی 
آجــری  مــقــدس صـــادق  ــال دفـــاع  دوران هشت س

مالقات و از مقام و منزلت واالی آن ها تجلیل کرد.

اختصاص يک هزار دوز واکسن کرونا برای واکسیناسیون 
والدین شهدای استان

فرمانــدار هشــترود : وضعیت 
کننــده  نگــران  شهرســتان  در 

است

 فرماندار هشترود با اشاره به وضعیت کرونایی 
نگران کننده شهرستان گفت: کمتر از ۶۰ درصد 
مــردم پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت مــی 

کنند.
امیــن امینیــان روز جمعــه در یــک گفــت و گوی 
خبــری افــزود: بــر اســاس آمارهــای ارائــه شــده ، 
وضعیت شهرســتان به لحــاظ بیمــاری و مرگ و 
میــر کرونایی چندان مناســب نیســت، هر چند 

رنگ آن نارنجی می باشد.
وی، تداوم این وضعیت را بســیار نگــران کننده 
دانست و گفت: بررســی های انجام شده نشان 
می دهــد کــه متاســفانه کمتــر از ۶۰ درصــد مردم 
پروتکل هــا را رعایت می کننــد در حالیکه جهت 
کنتــرل بیمــاری بایــد ۹۰ درصــد پروتــکل هــا باید 
رعایت شود. وی تاکید کرد : ســویه هندی کرونا  
نیز وارد کشــور شــده که میزان ابتال و مرگ و میر 
بیشــتری نســبت بــه ســویه انگلیســی دارد لــذا 

باید توجه بیشتری داشته باشیم.
وی ادامــه داد: نظــارات بــر اجــرا و عمــل بــه 
مصوبات ستاد مقابله با باید کامال سختگیرانه 

باشد و برابر قانون با متخلفان برخورد شود.
وی تعــداد کل مــوارد مبتــالی مثبــت کرونــا در 
هشــترود را تاکنون ۲ هزار و ۴۶1 نفــر اعالم کرد و 
گفت : تعــداد موارد مبتــالی مرد یک هــزار و ۲۶1 
نفر و مابقی زن هستند، ضمن اینکه از مجموع 
مبتالیــان یــک هــزار و ۴۸ نفــر شــهری و مابقــی 

روستایی می باشند. 
بــه  گفــت: ورود خودروهــای غیــر بومــی  وی 
شهرســتان هشــترود ممنــوع و جریمــه آن یک 

میلیون تومان می باشد.

 رئیس اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی مراغه گفت: هــم اکنون ۳۵ هزار 
و ۵۵1  نفر از کارگران و خانواده های آنان در این شهرستان زیر پوشش 

بیمه اجباری قرار دارند.
پرویز حبیبی افزود: ســال گذشــته 1۵ هزار و ۴۷ نفر از کارگــران به همراه 
حدود ۲۰ هزار نفــر از اعضــای خانواده هــای آنان زیر پوشــش بیمه های 

اجباری قرار داشته اند.
وی ادامه داد: در راستای حمایت از کارگران، در طول سال گذشته بیمه 
تکمیلی برای ســه هزار نفر از این قشر تالشــگر با حمایت کارفرمایان و 

واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان برقرار شد.
وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده در بخــش امور اجتماعــی و رفاهی 
کارگران گفت: در طول یک ســال اخیــر آموزش های اجتماعــی از جمله 
تحکیم خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای خانواده های 

کارگران این شهرستان برگزار شده است.
وی بــا اشــاره بــه نظــارت هــای انجــام شــده در بخــش بازرســی کار در 

واحدهای تولیدی این شهرســتان گفت: در این راســتا و در طول سال 
گذشــته یک هــزار و ۷۶۵ مــورد بازرســی از واحدهای تولیــدی و صنعتی 
و خدماتی این شهرســتان انجامشــده که این میزان نســبت به ســال 

پیش از آن ۶.۲ درصد افزایش یافته است.
وی افــزود: همچنیــن در زمینــه بررســی حــوادث ناشــی از کار، ۵۷ مــورد 
حادثه در حین کار توسط بازرســان این اداره بررســی و کارشناسی شده 

است.
وی ادامه داد: در بخش روابط کار نیز با توجه به راه اندازی سامانه جامع 
روابط کار، تمامی ابالغ های فیزیکی به صورت الکترونیکی انجام شده و 

هرگونه دادخواست یا ابالغ احکام از این طریق انجام می شود.
وی اضافــه کــرد: در ایــن راســتا نیــز در طــول ســال گذشــته، ۵۰۵ مــورد 
شــکایت در این ســامانه به ثبت رســیده که ۳1۹ مورد از آنهــا به صورت 

بدوی و 1۸۶ مورد آن نیز به صورت شکایت تجدید نظری بوده است.
وی افــزود: میــزان شــکایت هــای بــه ثبــت رســیده از ســوی کارگــران در 

سامانه جامع روابط کار در این شهرستان نسبت به سال گذشته ۲۸.۵ 
درصد کاهــش یافته که نشــان دهنده کاهــش شــکایت از کارفرمایان 

واحدهای تولیدی و صنعتی است.
وی ادامــه داد: همچنین  در این مــدت1۴ نفر از کارگران نخبه و تالشــگر 
این شهرســتان شناســایی شــده اند که ۲ نفــر از آنان موفق به کســب 
رتبــه برتــر اســتانی شــدند.  وی با اشــاره بــه وجــود ۵۶ تشــکل و انجمن 
صنفی کارگری در این شهرســتان ادامه داد: هم اکنون 11 هزار و ۵۸۳ نفر 
از کارگــران در ایــن انجمن ها عضویت داشــته و نظارت بــر فعالیت این 
تشــکل ها به صورت مســتمر توســط اداره تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
انجام می شــود. رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مراغه با اشاره به 
جایگاه کارگــران در جامعه گفــت: کارگران به عنوان محورهای توســعه، 
همواره منشا تحوالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده اند و از این رو 
پایداری کارگاه های تولیدی و اقتصادی، مهم ترین راهبرد برای حمایت 

از کارگران و اشتغال خواهد بود.

صنعت فوالد آذربایجان شــرقی به عنوان بزرگ ترین 
قطــب تولیــد ایــن محصــول در بخــش خصوصــی 
کشور، در سال های اخیر رشد جهشی داشته است، 
به گونه ای که صادرات ساالنه آن اکنون به بیش از 1۰۰ 

میلیون دالر می رسد.
در شــرایطی که آذربایجان شرقی تا اواســط دهه 1۳۸۰ 
از ســرمایه گــذاری دولتــی در بخــش راهبــردی فوالد 
محروم بود، اهتمــام باالی بخش خصوصــی با تکیه 
بر تجربه زیسته در بخش های دیگر صنعت، باعث 
شــد کــه تعــداد واحدهــای تولیــد فــوالد این خطــه از 
تعداد انگشتان دست تا یک دهه قبل به بیش از 1۵ 

واحد در سال گذشته افزایش یابد.  
بررســی آمــار و ارقــام منتشــر شــده نشــان مــی دهد 
که آذربایجــان شــرقی در بخش فوالد از نظر ســرمایه 
گــذاری شــرکت هــای خصوصــی در رتبــه نخســت 
کشــوری قرار دارد و در این حوزه ۵۰ هزار میلیارد ریال 
توسط بخش های مختلف در سطح استان سرمایه 

گذاری شده است.
آذربایجــان شــرقی بعــد از اصفهــان و خوزســتان کــه 
اغلــب واحدهــای تولید فــوالد آنهــا دولتی هســتند، 
رتبه ســوم در تولید فوالد کشــور را دارد که ۸۵ درصد 
این تولیدات نیز توســط بخش خصوصــی انجام می 

شود.
این استان با فرآوری سالیانه ۵.۵ میلیون تن فوالد، 
۲۴ درصــد مجموع تولیــد این محصــول پرکاربــرد در 
ایران را تولید و به بازار مصرف داخلی و خارجی عرضه 

می کند.
صنعت فوالد آذربایجان شــرقی عالوه بــر تامین نیاز 
داخلــی و صــادرات، از منظــر اشــتغالزایی بــرای قشــر 
جوان و تحصیلکرده نیز حایز اهمیت است به گونه 
ای که افزون بر پنــج هزار نفر در صنایع فوالد اســتان 

مشغول هستند.
توســعه صنعــت فــوالد آذربایجــان شــرقی از حــدود 
1۵ ســال پیــش کلید خــورد و بــه تدریــج این خطــه از 
کشــورمان به یکــی از قطــب های مهــم تولیــد فوالد 

تبدیل شد.
نکته مهــم و قابــل توجــه در خصوص صنایــع فوالد 
آذربایجــان شــرقی، حضــور قاطع بخــش خصوصی و 
سرمایه گذاری آن برای ایجاد واحدهای جدید در این 
حوزه می باشد به گونه ای که می توان گفت صنعت 
، الگوی موفقی از مشــارکت بخش  فوالد در این دیار

خصوصی در ایجاد و توسعه صنعتی است.
هر چند واحدهای تولیــد فوالد در آذربایجان شــرقی 
در شــرایط تحریــم هــای ضدایرانــی غــرب، بــه دنبــال 

توســعه بــرای ایجــاد ثبــات در بــازار ایــن محصــول 
پرمصــرف هســتند،  امــا فعــاالن این حــوزه امــروز در 
حالی بــا مشــکل اجبــار تامیــن مــواد اولیــه از بورس 
مواجه هســتند کــه ۹۰ درصد تولیــد نــورد در انحصار 
فــوالد مبارکــه اصفهــان اســت و خریــد آن از طریــق 
بــورس دو تا ســه ماه زمــان مــی برد؛ طــی ایــن فرآیند 
طوالنــی زمانــی در حــوزه تولیــد اگــر به ورشکســتگی 
واحد تولیــدی منجر نشــود، حداقــل به ضــرر و زیان 
مالی چشمگیر آن و عقب افتاده از رقبا در بازار لحظه 

ای می شود.
معرفی به اداره کل تعزیرات حکومتی برای تشــکیل 
پرونده تخلــف به دلیل عدم عرضــه محصول نهایی 
در بــورس، از دیگــر مشــکالت پیــش روی صنعــت 
فــوالد آذربایجــان شــرقی اســت، در حالــی کــه ایــن 
تصمیم بدون توجــه بــه الزامــات و محدودیت های 
محلی هر استان و با در نظر گرفتن نسخه واحد برای 
کل کشور، توسط ســازمان حمایت از مصرف کننده 
با استناد به مصوبات ســتاد تنظیم بازار اتخاذ شده 

است.   
فعاالن صنعت فوالد آذربایجان شــرقی می گویند در 
شــرایطی که بنگاه های صنعتی و واحدهای تولیدی 
در شــرایط اقتصادی کرونا زده با انبوهی از مشکالت 
مواجه هستند، سازمان های باالدستی اگر قوانین و 
مقرراتی را در راستای تسهیل فعالیت آنها اتخاذ نمی 
کننــد،  حداقــل با مصوبــات غیرواقــع بینانــه، فضای 

دشوار کسب و کار را سخت تر از این نکنند.
گردش مالی صنعت فوالد آذربایجان شرقی ۲۰ 

هزار میلیارد تومان است
صنعت فوالد آذربایجان شرقی، به عنوان یکی از سه 
استان نخســت ایران در تولید فوالد، ســاالنه ۲۰ هزار 

میلیارد تومان گردش مالی دارد.
به گــزارش ایرنــا، آذربایجان شــرقی، اولین اســتان در 
ایران اســت که انجمن تخصصــی فــوالد را به صورت 
استانی در کشور راه اندازی کرده و فعالیت رسمی آن 
از حدود ســه ســال پیش در قالب ۹ واحــد و کارخانه 

تولیدی آغاز شده است.
رییــس انجمــن تولیــد کننــدگان فــوالد آذربایجــان 
شــرقی با اعالم این مطلــب به ایرنا گفــت: هم اکنون 
حدود 1۵ واحــد تولیدی با ۴ هــزار و ۵۰۰ نفر اشــتغال 
زایــی مســتقیم در صنعــت فــوالد آذربایجان شــرقی 
فعال است که با حمایت های همه جانبه مسووالن 
دولتی و همچنین اتاق بازرگانی تبریز امکان توسعه 

همه جانبه این صنعت در استان مهیا می شود.
کریــم رحیمــی بــا اشــاره بــه اهمیت ایــن صنعــت در 

توســعه اقتصــادی و صنعتــی آذربایجــان از رییــس 
اتــاق بازرگانــی تبریز درخواســت کــرد تــا در خصوص 
حل مســائل و مشــکالت این حوزه مثل مشکالت 
مربوط به گمرک، بوروکراسی زاید اداری، حمل و نقل، 
محیط زیست و تهیه مواد خام مورد نیاز، فعاالن این 

حوزه را کمک کند.
تکمیل زنجیره تولیــد راهبرد صنعت فــوالد در 

آذربایجان شرقی است
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
آذربایجــان شــرقی با تاکیــد بر تکمیــل زنجیــره ارزش 
مجموعــه هــای تولیــد گفــت: در صنعــت فــوالد نیر 

راهبرد اساسی استان تکمیل زنجیره تولید است.
حبیب امیــن زاده با اشــاره بــه ظرفیت هــای فوالدی 
اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت: در آینــده نزدیــک 
خبرهــای خوبــی را در حــوزه فــوالد اســتان خواهیــم 
شــنید. وی بــا اشــاره بــه اینکــه هماهنگــی و اهتمام 
الزم بــرای حــل و فصــل مشــکالت صنعــت و معدن 
وجــود دارد،  اضافــه کــرد:  بــا فراهــم کــردن الزامــات 
محیطــی  زیســت  لحــاظ  از  تولیــدی  هــای  ح  طــر
و فرآینــد تولیــد درصــدد تــداوم فعالیــت واحدهــا و 
ایجاد بســتر مناســب برای آغاز فعالیت هــای جدید 
هســتیم. رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
آذربایجان شــرقی اضافــه کرد: ایــن اســتان بزرگترین 
تولید کننده مقاطع فوالدی در کشــور است و از این 

فرصت باید برای توسعه صادرات استفاده کرد.
امیــن زاده افــزود: اهمیــت تولیــد در شــرایط کنونــی 
بیش از گذشته روشــن تر می شود و تسهیل تولید 
و رونــق تجــارت فرامــرزی از برنامــه هــای اولویــت دار 

صنایع استان محسوب می شود.
وی حداقل خام فروشــی در محصوالت تولید داخل 
و صادراتی را حیاتی دانست و گفت: آذربایجان شرقی 
بزرگتریــن تولیــد کننــده مقاطــع فــوالدی در کشــور 

اســت که از این فرصــت باید برای توســعه صــادرات 
استفاده کرد.

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
آذربایجان شــرقی بــا اشــاره بــه اهمیــت و ظرفیــت 
بسیار باالی صنعت فوالد اســتان در ایجاد اشتغال 
و ارزآوری، گفــت: با رونق صنعت فــوالد صادرات یک 
میلیــارد دالری محصوالت فــوالدی در ســال جهش 

تولید هدف گذاری شده است.
وی اظهــار کــرد: چالــش هــای پیــش روی صنایــع 
فوالدی و توانمندی هــا و ظرفیت هــای تولیدی این 
حوزه در جلســات ادواری با انجمن فــوالد آذربایجان 
شرقی همواره مورد بحث و بررســی قرار می گیرد و بر 
این اساس مســائل مربوط به رفع موانع تولید و رفع 
مشکالت صنایع فوالدی و تبدیلی به صورت منظم 

بویژه در سال جهش تولید پیگیری می شود.
امین زاده بر حمایت از ظرفیت بســیار باالی سرمایه 
گــذاران بخــش خصوصــی در صنایــع فــوالدی تأکید 
کرد و گفــت: صنایع فــوالدی جزو صنایع پیشــگام و 
برتر استان در سال جهش تولید می باشد و با توجه 
بــه ضــرورت عملیاتی شــدن جهــش تولیــد و میزان 
رشــدی که داشــته ایــم، در ســال جــاری با تمــام توان 
برای افزایش ظرفیت تولید حرکــت خواهیم کرد و در 
همین راســتا صادرات یــک میلیــارد دالری در صنایع 

فوالدی پیش بینی شده است.
وی گفت: ســازمان صمت اســتان، در ســال جهش 
تولید بــا برنامه هــای محوری ابالغــی برای رفــع موانع 
تولید حرکــت خواهد کــرد و به همین منظــور تأمین 
مــواد اولیــه واحدهــای صنعتــی و تــداوم تولیــد در 

دستور کار قرار دارد.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
آذربایجان شــرقی اظهار کرد: براساس دستورالعمل 
هــای قانونــی و طبــق میــزان ظرفیــت تولیــد، پیگیــر 

اختصاص سهمیه ها خواهیم بود.
وی همچنیــن در خصــوص تخصیص ارز بــرای خرید 
ماشــین آالت و تجهیــز واحدهــای صنعتی گفــت: از 
طریــق هماهنگی هــای به عمــل آمــده ایــن وزارت با 
بانک مرکزی، واحدهای صنعتی به منظور تخصیص 
ارز مورد نیاز باید اطالعات تولیدی خود را در ســامانه 

بارگذاری کنند.
امیــن زاده بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان در خصــوص 
تولید فوالد خام به اشــباع رســیده اســت؛ اعالم کرد: 
ســرمایه گذاری های جدید باید معطــوف به تکمیل 

زنجیره تولید فوالد شود.
وی  اظهارکرد: به دلیل محدودیت منابع آب بایستی 
ســرمایه گــذاران ایــن بخــش بــه ســرمایه گــذاری در 

تأمین نیازهای اولیه صنایع فوالدی مبادرت کنند.
آهن اســفنجی حلقه مفقوده فــوالد آذربایجان 

شرقی است
اســتانداری  اقتصــادی  امــور  معــاون هماهنگــی 
آذربایجــان شــرقی نیــز بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان از 
قطب های مهم تولید فوالد در کشــور است، گفت: 
آهن اسفنجی حلقه مفقوده این صنعت معدنی در 
اســتان اســت. علی جهانگیری، به فعلیت رساندن 
معــادن را از اولویــت هــا خوانــد و اضافــه کــرد: بایــد 
مباحث موجود و موانع معادن بویژه معادن مرتبط 
با صنعت فوالد را مرتفع ســازیم تا اســتان و کشــور را 
بهره مند ساخته و به اشتغال مورد نیاز دست یابیم. 
وی فوالد را یکی از بخش های ســرمایه گذاری شــده 
بویژه از ســوی بخش خصوصــی در اســتان عنوان و 
اظهــار امیــدواری کرد فاز ســه و توســعه فــوالد میانه 
نیز تا نیمه اول ســال 1۴۰۰ در جهــت افزایش تولید و 

اشتغال به بهره برداری برسد.
جهانگیــری توســعه آهــن اســفنجی را ســبب رفــع 
تامین مواد اولیــه و کمک به واحدهــای دیگر خواند 
و گفت: آهــن اســفنجی از حلقه های مفقــوده فوالد 
ح توســعه این واحد  اســتان اســت که امیدواریم طر

جوابگوی نیاز استان باشد.
در  آذربایجــان«  « فــوالد  کارخانــه  از  نمایــی 

شهرستان میانه 
تولید فوالد آذربایجان از ۳۳۵ هزار تن گذشت

مدیر عامل شــرکت فوالد آذربایجان گفت: در ســال 
گذشــته بیــش از ۳۴۰ هــزار تــن محصول میلگــرد در 

این مجموعه تولید و به بازار عرضه شده است.
هــا،   تحریــم  اینکــه  بیــان  بــا  محمــودی  علیرضــا 
محدودیــت هــای کرونایــی،  کمبــود گاز و قطعی یک 
ماهه برق بــر روند تولید در ســال جــاری اثرگــذار بود، 

اضافه کــرد: بــه رغــم ایــن مســائل در تولید امســال 
نسبت به سال گذشــته چندان عقب نیستیم و به 
درآمــد ۲۵ هزار میلیــارد ریالی از فــروش محصوالت تا 

بهمن ماه رسیدیم.
وی خاطرنشــان کرد: تولید ۱۲ ماهه ســال ۱۳۹۸ 

این شرکت ۳۶۵ هزار و ۴۱۹ تن بود.  
محمــودی بــا اشــاره بــه فعالیــت مجتمــع فــوالد 
آذربایجــان از ۲۰ ســال پیــش، میلگــرد تولیــدی ایــن 
شرکت را جزو استاندارد ترین محصول در کل کشور 

دانست.
وی بــا بیــان اینکــه مجتمــع فــوالد آذربایجــان بــا دارا 
بودن ایــزو 1۴۰۰۰ محیط زیســت؛ ۴۷۳ کارمند رســمی 
و با تولیــد یــک محصــول بــزرگ و اســتاندارد در بــازار 
بــزرگ فــوالد کشــور مــی تــازد، افــزود: 1۰۰ درصــد افراد 
بازنشســته در ســال آتی مربوط به واحد بهره برداری 
و تولیــد هســتند و بایــد در ایــن راســتا و بــرای جذب 
نیروهای متخصــص؛ فنی و جــوان تمهیداتــی اتخاذ 
شود. محمودی ارائه آموزش ضمن خدمت را اصلی 
مهم و اساســی برای چابک تر کردن بدنه تشکیالت 
مجتمــع عنــوان و تاکیــد کــرد: برنامــه ی ســاالنه مــا 
آموزش پنــج هزار ســاعته در ســال اســت که بــا ارائه 
آمــوزش هــای الزم می تــوان بــر کارایی هر چه بیشــتر 

افراد افزود.
مدیــر عامــل فــوالد آذربایجــان بــه قابلیــت تولیــد 
محصــوالت دیگــری چــون نبشــی؛ ســپری؛ تســمه؛ 
میلگرد ۸ و غیــره در این مجتمع اشــاره کــرد و گفت: 
تولید میلگــرد آلیاژی و کــم آلیاژی برای ســاخت پیچ 
و مهــره در دســت تحقیــق و برنامــه ریــزی اســت و 
امیدواریم با تولیــد میلگرد ۸ نیز به اهــداف بزرگتری 
برســیم. وی تحریــم را عامــل اصلــی وقفــه در بهــره 
بــرداری از فــاز توســعه ایــن مجموعــه عنــوان کــرد و 
گفت: بــا راه انــدازی واحد ذوب ایــن مجتمع تکمیل 
و فعالیت ســه مجموعه در کنار هــم نیازمند فضای 

بیشتری هستیم که در حال پیگیری است.
محمودی بــا اعالم اینکه اســفند ماه ســال گذشــته 
اولین محموله صادراتی این شرکت به میزان یکهزار 
تن به گمرگ ارســال شــد، گفت: مصمم به صادرات 
محصــوالت بــه بازارهــای هــدف از جمله کشــورهای 
همســایه، عــراق، ترکیــه، افغانســتان، آذربایجــان، 
ح فـوالد آذربایجــان در سـال  ارمنستان هستیم. طـر
1۳۶۸ کلنــک زنــی و در اواخـــر ســال 1۳۷۶ عملیــات 
نصب ماشین آالت آن و تولید آزمایشی ایـن مجتمع 
در هفتــه دولــت ســـال 1۳۷۹ بــه صــورت " راه انــدازی 

سرد" آغاز شد.

بیش از 3۵هزار نفر از کارگران مراغه زیر پوشش بیمه هستند

صادرات 100 میلیون دالری فوالد آذربايجان شرقی
پرتاژ ر

 



خ ها سومین ایرانی صعودکننده؛ سر
صعود تراکتور به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا قطعی شد

صعود تراکتور به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا قطعی شد
کنار  در  ایران  نماینده  سومین  عنوان  به  تراکتور  فوتبال  تیم 
آسیا  قهرمانان  لیگ  بعدی  مرحله  راهی  پرسپولیس  و  استقالل 

شد.

شاگردان رسول خطیبی از گروه خود در لیگ قهرمانان آسیا صعود 
کردند. با توجه به نتایج رقم خورده در گروه A تیم تراکتور به مرحله 
مسابقات  این  اول  گروه  در  یافت.  راه  آسیا  قهرمانان  لیگ  حذفی 
تیم فوتبال الهالل دو بر صفر به شباب امارات باخت تا این نتیجه 

باعث صعود تیم تراکتور تبریز شود. پیش از این تیم های استقالل 
و پرسپولیس صعود خود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان را قطعی 
مسابقات  دور  از  که  است  ایران  نماینده  تنها  فوالد  بودند.  کرده 

حذف شد و به مرحله بعد صعود نکرد. / مهر
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اجتماعی
اقتصادی

خبر

خبر

خبر

خبر

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزي آذربایجان شــرقي با 
بیــان این کــه ســهم صــادرات محصــوالت کشــاورزي 
اســتان طي چندین ســال گذشــته برابــر ۴.۵ درصد از 
کل صــادرات بخــش کشــاورزي کشــور اســت، گفت: 
میزان صادرات کشــاورزي اســتان در ســال ۹۹، بالغ بر 

۲۸۰ میلیون دالر تخمین زده مي شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــي ســازمان جهادکشــاورزي 
اســتان، مهندس اکبر فتحي در گفتگو بــا خبرنگاران 
در خصــوص آخریــن وضعیــت صــادرات محصوالت 
کشــاورزي در ســال ۹۹، اظهــار کــرد: میــزان صــادرات 
محصوالت کشاورزي کشور در سال گذشته برابر ۶.۲ 
میلیــارد دالر بوده که نســبت به مدت مشــابه ســال 

قبل، از افزایش شش درصدي برخوردار است.
وي با بیان این که میزان بهبود تراز تجاري محصوالت 
کشــاورزي ســال ۹۹ نســبت بــه ســال قبــل برابــر 1.۸ 
میلیــارد دالر اســت، افــزود: صــادرات محصــوالت 
، 1۸ درصد از کل میزان صادرات غیر  کشــاورزي کشــور
نفتي را شامل مي شود و بر اساس برآوردها نیز سهم 
صــادرات محصــوالت کشــاورزي آذربایجــان شــرقي از 

صادرات غیر نفتي استان بالغ بر ۲۰ درصد است.
وي در خصــوص عمــده اقــالم کشــاورزي صادراتــي 
اســتان، تشــریح کرد: محصوالت زیر بخــش باغباني 

حدود ۶۶ درصد از صادرات بخش کشاورزي استان را 
به خود اختصاص داده که شامل انگور خشک شده 

با بیش از ۶۰ هزارتن کشمش و ارزآوري بالغ بر 1.۳ دالر 
به ازاي هر کیلوگرم مي شود.

مهنــدس فتحــي افــزود: محصــول صادراتــي دیگــر 
بخش باغي اســتان، ســیب درختي اســت که بــا بهره 
ح "بازار بــه ازاي بازار" صــادرات آن در  گیري از اجراي طــر
سطح کشور از رقم خوبي برخورداري بوده و به سطح 

۸۸۴ هزارتن رسیده است.
وي متذکر شــد: بــا توجه بــه این کــه آذربایجان شــرقي 
از نظــر تولیــد ســیب درختــي رتبــه دوم را در بیــن 
اســتان هاي  کشــور دارا اســت و کیفیــت ســیب این 
اســتان در مقایســه بــا میانگیــن کشــوري وضعیــت 
بهتــري دارد، بیــش از 1۵ درصــد ســیب صــادر شــده 

کشور از تولیدات این استان انجام مي گیرد.
وي بــا بیــان این که ســهم صــادرات زیــر بخــش دام و 
طیور اســتان معادل 1۴ درصد از کل صــادرات بخش 
کشــاورزي اســت، ادامــه داد: صــادرات بخــش دام و 

غ و... مي شود. طیور شامل شیر، پنیر، دوغ، تخم مر
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزي آذربایجــان شــرقي 
افــزود: بخش صنایــع تبدیلي اســتان نیز با صــادرات 
محصوالتــي چــون رب گوجــه فرنگــي، آب  میــوه و... 
ســهم 1۶ درصــدي و زیــر بخــش زراعــت بــا صــادرات 
، ســیب زمینــي، کاهو، کلــم و ...  محصوالتي چون پیاز
ســهم چهار درصدي از کل صادرات کشاورزي استان 

را دارند.

مهمترین این پروژه ها، پل مهندس اشرف نیا است که با ۹۳ متر طول 
عرشــه به موازات پل کابلی احداث شــده و خودروهای خروجــی از جاده 

ائل گلی را به بلوار استاد شهریار و کمربند میانی هدایت می کند.
بــر ایــن اســاس خودروهــای خروجــی از جــاده ائل گلــی که مقصدشــان 
ادامه حرکت به سمت چایکنار یا کمربندی میانی است، از مقابل هتل 
شهریار وارد این مسیر شــده و پس از عبور از روی پل، از سمت راست 
به طــرف کمربنــد میانی و از ســمت چــپ به طــرف بلوار اســتاد شــهریار 
ادامه مســیر می دهند. این پل کاهــش قابل توجه بــار ترافیکی بر روی 

پل کابلی را موجب خواهد شد.                                                                                                
ح تبادل اتحاد ملی شامل پل شادروان  مجموعه پروژه های تکمیل طر
ح تعریض و اجرای  مهندس اشرف نیا، دو رمپ شمالی جنوبی و سه طر
مسیر دسترسی اســت که بهره برداری از آن ها، نقش بســیار موثری در 
روان سازی و تبادل ترافیک در مسیرهای خروجی و ورودی به جاده ائل 
گلی، بلوار توانیر، بلوار استاد شهریار، کمربند میانی و دروازه تهران ایفاء 

خواهد کرد.                                                                                                                 
ح تبــادل اتحــاد ملــی دارای یــک رمپ  مجموعــه پروژه هــای تکمیــل طر
شــمالی اســت. این رمپ خودروهای خروجی از بلوار توانیر را در مســیر 
برگشــت، نرســیده به پل کابلی و از مقابــل زندان مرکــزی تبریز بــه بلوار 

( هدایت می کند.   استاد شهریار )چایکنار
ح تبــادل اتحــاد ملــی دارای یــک رمپ  مجموعــه پروژه هــای تکمیــل طر
جنوبی اســت که 1۰۰ متر طول و 1۶ متــر عــرض دارد. خودروهای خروجی 
از بلوار توانیر که قصد ورود به جاده ائل گلی را دارند، پس از عبور از روی 
پل کابلی و در همان ابتدای کمربندی میانی از ســمت راست وارد رمپ 
جنوبــی شــده و در ادامــه پس از طــی مســیر در مجــاورت خط یــک قطار 
، از مقابل هتل شــهریار در مســیر رفت جاده ائل گلی قرار  شــهری تبریز

می گیرند.
ح تبــادل اتحاد ملی بــه طــول 1۲۲۰ متر  مجموعه پــروژه هــای تکمیل طــر
احداث مسیر و ۷۲۰ میلیارد ریال هزینه، همزمان با سالروز استقرار نهاد 

شوراها تقدیم شهروندان عزیز شد.
یم : ۴۳ پروژه آماده افتتاح دار یز شهردار تبر

شــهردار تبریز گفت: ۴۳ پــروژه تأثیرگــذار شــهری در حوزه های مختلف 
ترافیک، فضای ســبز، مسیرگشــایی و ... آماده افتتاح اســت که تا پایان 

شورای پنجم به بهره برداری می رسد.
ج  شــهین باهر پیش از ظهــر امــروز در آیین بهره بــرداری از مجموعه   ایر
ح تبادل  ح تبــادل اتحاد ملــی اظهار داشــت: طــر پروژه هــای تکمیل طــر
اتحاد ملی، پروژه ای است که سال ۸۶ ناقص اجرا شده بود و امروز برای 

تکمیل آن، ده ها برابر احداث پل کابلی هزینه شده است. 
ح تبادل اتحاد ملی، تملــک و احداث رمپ  او افــزود: در ادامه تکمیل طر

شمال شرقی نیز در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
شــهردار تبریز با اشــاره به احــداث و نامگــذاری پل مهندس اشــرف نیا 
اعالم کرد: پل مهندس اشــرف نیا به پــاس قدردانــی از زحمات چندین 
ح  ساله آن مرحوم، به نام ایشــان نامگذاری شد، چرا که پایه گذار این طر

نیز خودشان بودند.
یزی و اصالح امور نقطه قوت دوره پنجم شــورای اسالمی  برنامه ر

شهر است
رئیس شورای اسالمی شهر تبریز گفت: در دوره فعلی مدیریت شهری 
کارهای خوبی در بحث برنامه ریزی داشــته ایم و چشــم انداز 1۲ ســاله و 

برنامه پنج ساله که تمامی احکام آن تصویب شده، تدوین شده است.
، شــهرام دبیری در جریان افتتاح مجموعه پروژه های  به گزارش شهریار
ح تبــادل اتحــاد ملی ضمــن تبریــک روز شــوراها اظهــار کرد:  تکمیل طــر

شــوراها نهادهای مدنــی هســتند کــه در جامعه توســعه یافتــه و مردم 
ح کرده اند و طی پنج دوره، سیر تکاملی داشته و به  ســاالری دینی را مطر
خوبی در شــهرهای مختلف نهادینه شــده اند. مردم با انتخاب اعضای 
ح و مشارکت می  شــورا، نظر خود را در مورد مســائل مختلف شــهر مطر

کنند.
او ادامه داد: در دوره فعلی مدیریت شــهری نیز کارهــای خوبی در بحث 
برنامــه ریزی داشــته ایــم و چشــم انــداز 1۲ ســاله و برنامــه پنج ســاله که 
تمامی احکام آن تصویب شده، تدوین شده است و بودجه ریزی نیز بر 
اســاس آن انجام می شــود. این کار به صورت علمی و کارشناسی انجام 

شده و در آینده هم ادامه خواهد یافت.
رئیس شورای شهر تبریز عنوان کرد: در زمینه اصالح کارهای شهرداری 
و شفافیت، در دوره فعلی کارهای خوبی انجام شــده است و اکثر پروژه 
ها با مناقصه عمومی برگزار می شود تا مردم در جریان برگزاری مناقصه 

ها و اجرای پروژه ها قرار بگیرند.
یــز تــوان، همــت، اراده و تخصــص الزم بــرای اجــرای  شــهرداری تبر

پروژه های بزرگ دارد
معــاون فنــی و عمرانــی اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: حل اساســی 
معضــالت ترافیکــی و تکمیل پــروژه هــای ناقص یکــی از دســتاوردهای 
مدیریت شــهری بوده و شــهرداری تبریز تــوان، همــت، اراده و تخصص 

الزم برای اجرای پروژه های بزرگ دارد.
جــواد رحمتــی در حاشــیه آییــن بهره بــرداری از مجموعــه پروژه هــای 
ح تبــادل اتحاد ملــی اظهــار داشــت: مــا در ایــن منطقه یک  تکمیــل طــر
ســری مشــکالت ترافیکی داشــتیم، از جملــه  حرکت هایی کــه در اجرای 
پروژه هــای قبلــی ناقــص باقــی مانــده بــود و نیــاز بــه حــل اساســی ایــن 

معضالت ترافیکی داشتیم.
معاون فنی و عمرانی استاندار آذربایجان شــرقی تأکید کرد: برای همین 
این مســیر طراحــی و  کار اجرایی آن تســریع یافــت و  پیش بینــی ما این 
اســت که با بهره بــرداری از این مجموعه پــروژه، این مشــکالت نیز حل 

می شود.
یز در حوزه های مختلف بی نظیر است خدمات شهرداری تبر

، آذرشــهر و اســکو در مجلــس شــورای اســالمی  نماینــده مــردم تبریــز
خدمات شهرداری تبریز در حوزه های مختلف را بی نظیر خواند.

علیرضا منادی امروز در آیین بهره برداری از مجموعه پروژه های تکمیل 
ح تبادل اتحاد ملی اظهار کرد: در این شــرایط نامطلوب اقتصادی و با  طر
توجه به افزایش یکباره قیمــت انواع مصالح، اجرای پــروژه های عمرانی 

کار بزرگی است که شهرداری تبریز آن را انجام می دهد.
او بــا قدردانی از شــهرداری تبریز یادآور شــد: مجموعه ای کــه زندگی را در 
شــهرها تشــکیل می دهد، اکوسیســتم نام دارد که اجــرای چنین پروژه 

های ترافیکی در ارتقا اکوسیستم شهری تاثیر بسزایی دارد.
او در بخش دیگری از صحبت های خود اعالم کرد: با توجه به پیشرفت 
های کشــور عزیزمــان به ویــژه در حــوزه علمی، امــروز می تــوان گفت که 

کشور ما، یک کشور توسعه یافته است.
ح تبــادل اتحــاد ملی را  منادی احــداث مجموعه پــروژه هــای تکمیل طر
قدردانی شایسته از عضو فقید شــورای شهر تبریز، مهندس اشرف نیا 

عنوان کرد.
ح تبــادل اتحــاد ملی  یــادآور می شــود مجموعه پــروژه هــای تکمیــل طر
به طول 1۲۲۰ متــر احــداث مســیر و ۷۲۰ میلیارد ریــال هزینــه، همزمان با 

سالروز استقرار نهاد شوراها تقدیم شهروندان عزیز شد.

ح تبادل و اتحاد ملی  پروژه های تکمیل طر
به بهره برداری رسید

 رئیــس دانشــگاه مراغــه گفــت: پــس از دریافــت نامــه مربــوط بــه 
توقــف پذیــرش دانشــجو در رشــته های علــوم پایــه و فنی مهندســی، 
ح و پس از مشــورت با  موضــوع را بالفاصله در شــورای دانشــگاه مطــر
دانشگاهیان، نظرهای کارشناسی و اعتراض های محلی در این زمینه 

را به وزارت علوم اعالم کرده ایم.
»محمدعلی لطف الهی یقیــن« در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشــاره به 
اینکه این تصمیم در راســتای اجرای نقشــه جامع علمی کشــور اتخاذ 
شــده، افزود: رونوشــت نامه ارســالی به وزارت متبــوع نیز بــه فرماندار 
شهرســتان ویژه مراغــه و نماینــده مردم در مجلس شــورای اســالمی 

ارسال شد.
وی اضافه کرد: عالوه بــر نماینده فعلی مردم فهیــم مراغه در مجلس 
شورای اسالمی، نماینده سابق مراغه و عجب شــیر که در وزارت علوم 

اشــتغال داشــته و در جریــان پیشــرفت های روزافــزون دانشــگاه قرار 
دارد نیز پیگیر موضوع اســت تا هم بازتاب اجتماعی این تصمیم را به 
مســئوالن امر برســانند و هــم ظرفیت های دانشــگاه و شهرســتان را 

ح کنند. مطر
وی همچنین بــا تاکید بر اینکــه وزارت علوم بــه هیچ وجه با ایشــان در 
این زمینه مشــورت نکــرده، ادامــه داد: نماینده محترم مــردم مراغه و 
عجب شــیر به امید خدا طی هفته جاری با وزیر علوم دیدار خواهد کرد 

تا اعتراض مردم و مسئوالن شهرستان به این تصمیم را ابالغ کند.
وی ضمــن ابراز امیدواری نســبت بــه تجدیدنظــر در این زمینــه، اظهار 
داشــت: دانشــکده های فنــی مهندســی و علــوم پایــه دارای جمعیت 
دانشجویی قابل توجهی است و اگر طبق مصوبه جدید شورای ستاد 
راهبــردی اجرای نقشــه جامع کشــور، مجــوز پذیرش دانشــجو در این 

رشــته ها برای دانشگاه مراغه لغو  شــود، این دانشــگاه دچار مشکل 
خواهد شد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه خوشبختانه استقالل دانشگاه پابرجا 
بوده و سایه ادغام از سر آن برداشته شده است، اظهار داشت: مردم 
مراغه نیز دفاع از توســعه روزافزون این دانشگاه را حق خود می دانند 
اما امیدواریم تا زمان حصول نتیجه و خاتمه پیگیری های مســئوالن، 

صبر و حوصله کنند.
به گزارش ایرنــا نگاهی به تاریخچه شــکل گیری این دانشــگاه نشــان 
می دهد که در ســال 1۳۶۶ آموزشــکده کشــاورزی مراغه تاسیس شد 
و یک سال بعد به دانشــکده کشــاورزی ارتقا یافت؛ این دانشکده در 
سال 1۳۸۴ به مجتمع آموزش عالی و در سال 1۳۸۸ به دانشگاه مراغه 

ارتقا یافت.

رییس دانشگاه مراغه:
اعتراض ها به توقف پذیرش در برخی رشته های دانشگاه را اعالم کرديم

وقتی اعماق زمین برای همیشه 
پوسیده می شود...

محیطی  علوم  و  ریزی  برنامه  دانشکده  استاد 
آتی  انداز  چشم  این که  بیان  با  تبریز  دانشگاه 
کشور وقوع پدیده های فرونشستی است، گفت: 
وقتی طبیعت یک سرزمین نشست، دیگر با هیچ 
سازه ای نمی توان آن را بازگرداند، چون برای همیشه 

از اعماق زمین پوسیده می شود.
بهروز ساری صراف، با اشاره به پدیده خشکسالی 
و کاهش بارندگی ها و افت میزان آب پشت سدها، 
گفت: وقوع خشکسالی در بخش کشاورزی و افت 
آب های زیرزمینی، ما را با موضوعی به نام فروچاله ها 
و یا دشت های فرونشستی مواجه می کند که باید 
اگر  که  چرا  کنیم،  نگاه  مسئله  این  به  جدیت  با 
خدای نکرده دشت های فرونشستی که در همدان 
آذربایجان و اطراف  و شیراز رخ داده اند در منطقه 
دریاچه ارومیه اتفاق بیفتد، با یک خطر بزرگ و کوچ 

میلیون ها نفر از مردم روبه رو خواهیم بود.
وی با اشاره به سخنرانی های صریح رئیس سازمان 
اگر  این که  بر  کشور مبنی  حفاظت محیط زیست 
نفر  میلیون   14 باید  شود،  خشک  ارومیه  دریاچه 
اساس  بر  گفت:  کنند،  ترک  را  آذربایجان  منطقه 
اوضاع  مسئوالن  و  مردم  اگر  استنادات،  این 
زیست محیط خود را جدی نگیرند، آینده ای برای 
نسل آتی نخواهند گذاشت و اکنون موضوع فقط 
با بیان این که پدیده  یا نبودن” است. وی  “بودن 
آذربایجان شرقی نیز دیده  فروچاله در برخی نقاط 
شده است ولی فعال وسعت چندان زیادی ندارد، 
شکل  به  مربوط  مورفولوژی  یک  فروچاله  افزود: 
که دریاچه ها چاله های  زمین است. همان طوری 
فرونشستی هستند و آب ها از کوه ها به طرف این 
چاه ها سرازیر شده و این چاله های بزرگ را با آب 
پر می کنند، در دل دشت هایی چون دشت تبریز، 
میاندوآب، آذرشهر و ... نیز در اثر برداشت بی رویه 
سفره های  در  خالی  چاه های  زیرزمینی،  آب های 
زیرزمینی به وجود می آیند که منجر به فرونشست 

دشت ها و سازه های زمین شناسی می شود.

استاندار آذربايجان شرقی:
ــه  ــف ــی ــال وظ ــ ــسـ ــ نـــــــام گـــــــذاری امـ
مشکالت  ــل  ح در  را  مــســئــوالن 

کارگران  سنگین تر کرده است

مناسبت  به  پیامی  در  شرقی  آذربایجان  استاندار 
روز جهانی کار و کارگر، از جامعه کارگران استان که 
تالش  گرو  در  تولید  و  صنعت  چرخ های  چرخش 

آنهاست، قدردانی کرد.
متن پیام محمدرضا پورمحمدی به این شرح است:

11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر، فرصتی برای تکریم 
که  است  زحمت کش  کارگران  منزلت  و  مقام  از 
چرخش دست و بازوی آنها باعث رشد وشکوفایی 

اقتصاد و توسعه و پیشرفت کشورها می شود.
عرصه ها  تمام  در  جامعه  توانمند  بازوان  کارگران، 
یک  پیشرفت های  همه  تردید  بدون  و  هستند 
کشور، بر بنیان کار، تالش و زحمت این قشر شریف 

و زحمتکش استوار است.
کارگران عزیز با ایثار و تالش مضاعف خود همواره 
و  داشته  نگه  حرکت  در  را  کشور  تولید  چرخ های 
تحریم های  و  اقتصادی  سخت  شرایط  در  ویژه  به 
اقتصادی  جنگ  سربازان  قامت  در  ناجوانمردانه، 
خوش درخشیده و سربلندی را برای ایران اسالمی 

به ارمغان آورده اند.
نام گذاری امسال به عنوان “تولید؛ پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها” از سوی رهبر معظم انقالب، وظیفه 
از بخش های تولیدی  را در حمایت  امر  مسئوالن 
و رفع موانع این بخش و حل مسائل و مشکالت 
جامعه کارگری سنگین تر کرده است و این موضوع 
مدیریت  اولویت های  صدر  در  جدی  صورت  به 
ارشد استان قرار دارد. اینجانب ضمن تبریک این 
روز به جامعه کارگران سخت کوش و ایثارگر استان 
و  خدماتی  تولیدی،  صنعتی،  واحدهای  همه  در 
صنفی، تالش ها و زحمات این عزیزان را که با تحمل 
سختی ها و مشکالت، چرخ تولید را در استان زنده 
نگه داشته اند ارج می نهم و سالمتی و بهروزی همه 
کارگران و خانواده های محترم آنها را از درگاه خداوند 

متعال مسألت دارم.

پیام تســلیت امــام جمعــه تبریز 
درپــی درگذشــت مرحــوم حــاج 

یوسف فغفوری

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی با صدور 
پیامــی درگذشــت معلــم قــرآن مرحــوم حــاج 

یوسف فغفوری را تسلیت گفت.
ح است: متن پیام به این شر

باسمه تعالی
بــا نهایــت تاســف و تاثــر خبــر درگذشــت معلــم 
قرآن و اخالق مرحوم آقای حاج یوسف فغفوری 

را دریافت کردم.
ایــن اســتاد بــا اخــالص در طــول عمــر بــا برکــت 
خــود در آســتان ملــک پاســبان ائمــه اطهــار )ع( 
و هیئات حســینی بــه تبییــن آموزه هــای دینی و 
اخالقی و تفســیر آیــات کالم اهلل مجیــد پرداخته 

است.
اینجانب فقــدان مرحــوم فغفــوری را بــه جامعه 
حســینی خطه آذربایجان، خانواده مکرم ایشان 
و همــه دوســتداران و بســتگان آن عزیــز ســفر 
کرده تســلیت عرض کــرده و در این مــاه رحمت 
الهــی بــرای آن مرحــوم از درگاه خداونــد منــان 
علودرجــات و حشــر بــا ائمــه معصومیــن )ع( و 
بــرای بازمانــدگان صبــر و اجــر جمیــل مســالت 

دارم.
سید محمدعلی آل هاشم

آذربایجــان شــرقی و ولــی فقیــه در   نماینــده 
 امام جمعه تبریز

/ ایسنا

مدیــرکل مدیريت بحــران اســتانداری 
خبر داد؛

ع ســیل و بــارش  احتمــال وقــو
تگرگ در آذربايجان شرقی

اســتانداری  بحــران  یــت  مدیر مدیــرکل 
ع  آذربایجان شــرقی نســبت بــه احتمــال وقــو
رگبــار بــاران و رعــد و بــرق و بــه تبــع آن ســیالبی 
مناطــق  در  ودخانه هــا  ر و  مســیل ها  شــدن 

مختلف استان هشدار داد.
ود  ود: بــا توجــه بــه ور محمدباقــر هنربــر افــز
ســامانه بارشــی شــدید از امــروز و ادامــه آن تــا 
بعد از ظهر دوشــنبه هفتــه آینده از مــردم عزیز 
درخواســت می شــود ضمــن اجتنــاب از اتــراق 
ودخانه هــا و مســیل ها، نســبت  در حاشــیه ر
بــه احتمــال آبگرفتگی معابر و ســیالبی شــدن 

مسیل ها و رودخانه ها هوشیار باشند.
توقــف  و  اتــراق  اســکان،  از  ممانعــت  وی، 
و  ودخانه هــا  ر یــم  حر و  حاشــیه   ، بســتر در 
مســیل ها و خــودداری از صعــود بــه ارتفاعــات 
دیگــر  از  را  کوهنــوردی  فعالیت هــای  و 
ضرورت هــای مواجهه با ســامانه بارشــی جدید 

در آذربایجان شرقی دانست.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری  همچنین 
دامــداران  نیــز  و  باغــداران  و  زان  کشــاور از 
بــرای  کــرد  درخواســت  شــرقی  آذربایجــان 
جلوگیــری از هر گونه اتفاق ناگوار ناشــی از رگبار 
بــاران، رعــد و بــرق و بــارش تگــرگ، توصیه های 

کارشناسان جهاد کشاورزی را جدید بگیرند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری  در ادامه، 
هــر گونه همــکاری مــردم بــا نیروهــای امدادی، 
راهداری هــا، پلیــس راهــور و پلیــس راه را در 

شرایط جوی نامساعد ضروری دانست. / مهر

سهم ۴.۵ درصدی آذربايجان شرقی 
از صادرات بخش کشاورزی کشور
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فخر است براى من، فقیِر تو شدن  
از خويش گسستن و اسیِر تو شدن

طــــــــــوفان زده بالى قهرت بودن  
يکتـــا هدفِ کمـــــان و تیر تو شدن

يکشنبه   12   اردیبهشت  1۴00   شماره ۵928

امام خمینی )ره(

“خشونت” صدرنشین آسیب های 
اجتماعی در آذربایجان شرقی

استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
آذربایجان شرقی گفت: شرایط استان در حوزه ی 
به طوریکه  نیست،  خوب  چندان  خشونت 
تحت  که  مواردی  در  استان  وضعیت  میانگین 
از  می شود،  تعریف  خشونت  مصادیق  عنوان 
میانگین کشوری باالتر بوده و در این راستا توسط 
مجموعه ها و دستگاه های دخیل در این موضوع 
جامع  سند  وضعیت،  موقع  به  تشخیص  با  و 
پیشگیری از خشونت تهیه و تدوین شده است.

آذربایجان  وضعیت  تشریح  در  شکوهی  بدر 
کرد:  اظهار  شرقی در خصوص موضوع خشونت 
در تبصره های ذیل ماده ۸۰ قانون برنامه ششم 
از  گیری  بهره  با  تا  است  مکلف  دولت  توسعه، 
کلیه ی ظرفیت  دستگاه ها سمت و سویی تعریف 
میزان  ششم  ساله  پنج  برنامه  پایان  تا  که  کند 
درصد   ۲۵ الی   ۲۰ را  اجتماعی  آسیب های  درصد 
کاهش دهد و ما نیز با تأسی از این ماده، سندی 
را در خصوص بحث مواجهه با خشونت در استان 

پیش بینی کردیم.
استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در رابطه با بحث 
علوم  دانشگاه   حضور  با  خشونت  و  خودکشی 
پزشکی تبریز، اداره کل بهزیستی و با استفاده از 
آسیب ها  این  کاهش  جهت  در  مردمی  ظرفیت 
اقداماتی انجام شد که نشان می دهد برای پاسخ 
گویی و مواجهه منطقی با دو موضوع خودکشی 
مسیر  و  برداشته ایم  موثری  گام های  خشونت  و 
طی شده و مجموعه اقدامات نتیجه بخش بوده 

است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان:
نســبت نیروی کار با بازنشســتگان در 

آذربايجان شرقی پایین است

مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: در حال 
خ و نســبت نیــروی کار به تعــداد بازنشســتگان  حاضر نــر
این استان پایین تر از میانگین کشــوری و استانداردهای 

معمول است.
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سمساری در جمع اعضای 
هیأت مدیره تشکل های بازنشستگی آذربایجان شرقی، 
نســبت کنونی نیــروی کار بــه بازنشســتگان در آذربایجان 
شــرقی را ۴.۳ اعالم و اضافه کرد: این میزان حداقل باید به 
نســبت ۷ کارگر شــاغل در برابر یک نفر بازنشســته برسد 
که تــا رســیدن به ایــن عــدد راه طوالنــی در پیش اســت که 
باید با اشتغال زایی و توسعه کارگاه های تولیدی برای رفع 
این معضل حرکت کــرد.  وی بــه نقش نیــروی کار در رونق 
تولید و چرخه اقتصادی کشور و استان اشاره کرد و افزود: 
امروز اگر حتی از ســرمایه مادی مناســب و فناوری های روز 
دنیا و آنچــه در بحث فضای مجــازی پیش آمــده، برخوردار 
باشــیم، باز بدون داشتن سرمایه انســانی نمی توان کاری 
از پیش بــرد و در حوزه های اقتصادی به موفقیت دســت 
یافت. سمســاری با بیان اینکه باید به نیــروی کار اهمیتی 
خاصی قائل شد، اظهار داشت: فراهم کردن بیمه و ایجاد 
امنیت شــغلی در قالب آن، یکی از مهم تریــن راهکارها در 
این زمینه اســت که بــه موجب آن بهــره وری و توســعه به 
خوبی صورت می گیرد و تأمین اجتماعی در این مسیر گام 
بر می دارد. وی به نقش مهم تشــکل های صنفــی در طرح 
و پیگیری مشــکالت کارگری اشــاره کــرد و گفت: بــا برپایی 
تجمعات غیرقانونی نمی توان به پیشــبرد و رفع مطالبات 
کاری صــورت دارد و البتــه تشــکل های بازنشســتگی 
آذربایجان شرقی با تدوین برنامه ای مناسب در این راستا 

حرکت می کنند.

ضمیمه رايگان روزنامه د  ر آذربايجان شرقی

خبرخبر

ســازمان  گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  معاونــت 
جهادکشــاورزی آذربایجــان شــرقی بــا بیــان این کــه 
و  کشــاورزی  محصــوالت  مانــده  پــس  زدن  آتــش 
بقایــای گیاهــی غیرقانونــی اســت، گفــت: بــا توجــه 
افزایــش  و  جــوی  نــزوالت  چشــمگیر  کاهــش  بــه 
احتمــال آتــش ســوزی های عمــدی و غیرعمــدی در 
ع و مراتــع اســتان، انجــام اقدامــات پیشــگیرانه  مــزار

و توجــه بــه هشــدارها ضــروری اســت.
بــا خبرنــگاران، گفــت:  گفت گــو  افــروز در  خ  ر علــی 
افزایــش  بــه فصــل تابســتان و  بــا نزدیــک شــدن 
احتمــال  گیاهــی،  پوشــش  شــدن  خشــک  و  دمــا 
ع  مــزار و  مراتــع  جنگل هــا،  در  ســوزی  آتــش  بــروز 
افزایــش می یابــد کــه در صــورت بــروز آن بــا تخریــب 
کاهــش  خــاک،  فرســایش  و  تخلخــل  و  ســاختار 
مــواد آلــی و میکــرو اورگانیســم ها و کاهــش بــازده 
ــر ســایر  ــا تاثیــرات منفــی ب چرخــه هیدرولوژیکــی و ب
بخش هــای اکوسیســتم ضمــن بــه خطــر انداختــن 
بــه  را  فراوانــی  خســارات   ، کشــور غذایــی  امنیــت 

محیــط زیســت و مــردم تحمیــل می کنــد.
وی بــا اشــاره بــه نامــه معاونــت دادســتان عمومــی 
و انقــالب مرکــز اســتان و دســتورالعمل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان، انجــام اقداماتــی در جهــت 
گاه  آمــوزش و فرهنــگ ســازی عمــوم مــردم و نیــز آ
ســازی کشــاورزان از خطــرات آتش ســوزی عمــدی 
و  دوم  کشــت  جهــت  شــده  برداشــت  ع  مــزار
اســتفاده از ظرفیــت صداوســیما و تهیــه بروشــور و 
تابلوهــای هشــداردهنده حــاوی قوانیــن مربــوط بــه 
برخــورد کیفــری بــا افــراد خاطــی را ضــروری دانســت.

وی از ممنوعیــت قانونــی ســوزاندن کاه و کلــش در 
ع خبــر داد و گفــت: براســاس قانــون ســوزاندن  مــزار
کاه و کلــش جــرم بــوده و مجازاتــی را بــه دنبــال دارد.

کشــاورزی،  جهــاد  ادارات  بــه  تکلیــف  از  افــروز  خ  ر
اتخــاذ  بــرای  بهداشــت  شــبکه  و  زیســت  محیــط 
آتــش  از  جلوگیــری  جهــت  پیشــگیرانه  اقدامــات 

بــودن  پیــش  در  بــه  توجــه  بــا  کلــش  و  کاه  زدن 
فصــل برداشــت غــالت در ســطح اســتان خبــر داد 
و گفــت: مضــرات ایــن عمــل در بلندمــدت کاهــش 
عملکــرد محصــول بــه دلیــل اثــرات نامطلــوب بــر 
کیفیــت خــاک بــا از بیــن بــردن مــواد مغــذی آن و 
ــر  افزایــش ضریــب آســیب پذیــری محصــول در براب
آفــات، بیماری هــا، ســرما و گرمــا بــه دلیــل کاهــش 
افزایــش  و  نفوذپذیــری  آلــی خــاک، کاهــش  مــواد 
مصــرف  رفتــن  بــاال  نتیجــه  در  و  خــاک  فرســایش 

پــی دارد. در  را  کودهــای شــیمیایی 
از  و  تلــف  باعــث  اقــدام  ایــن  این کــه  بیــان  بــا  وی 
و  خــاک  در  موجــود  زنــده  موجــودات  رفتــن  بیــن 
مجــاور  اراضــی  در  حریــق  وقــوع  خطــر  ایجــاد  نیــز 
از  بعــد  کشــاورزان  از  برخــی  افــزود:  می شــود، 
برداشــت محصــول اقــدام بــه آتــش زدن بقایــای بــر 
جــای مانــده از برداشــت محصــول می کننــد کــه ایــن 
ــی  ــی و آلودگ ــت عموم ــد بهداش ــل تهدی ــه دلی کار ب
بــه  متخلــف  افــراد  و  داشــته  قانونــی  پیگــرد  هــوا 

شــد. خواهنــد  معرفــی  قضایــی  مراجــع 
ســازمان  گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  معاونــت 

از  تــا  کــرد  توصیــه  کشــاورزان  بــه  جهادکشــاورزی 
جــو  و  گنــدم  برداشــت  از  بعــد  بقایــا  زدن  آتــش 
و  گنــدم  بازمانــده محصــول  زیــرا  کننــد  خــودداری 
جــو )کاه و کلــش( بــرای زمیــن مفیــد و نوعــی کــود و 

می شــود. محســوب  پوشــش 
ســازمان  گیاهــی  تولیــدات   بهبــود  معــاون 
جهادکشــاورزی اســتان افــزود: بــا آتــش زدن بقایای 
گنــدم و جــو عــالوه بــر فقیرتــر شــدن خــاک از نظــر 
مــواد آلــی، کاهــش حاصلخیــزی خــاک، از بیــن رفتــن 
، باعــث فشــردگی خــاک  حشــرات مفیــد و شــکارگر
در اثــر کاهــش درصــد مــواد آلــی و رطوبــت خــاک، 
کاهــش تبــادالت گازی خــاک و کاهــش جمعیــت 

می شــود. خــاک  میکروارگانیســم های  انــواع 
ســنتی  براســاس  کشــاورزان  این کــه  بیــان  بــا  وی 
شــدن  خشــک  بــا  همزمــان  مرســوم  امــا  اشــتباه 
پوشــش گیاهــی اقــدام بــه آتــش زدن آن در ســطح 
پوشــش  باقیمانــده  ســوزاندن  می کننــد،  ع  مــزار
گیاهــی در ســطح کشــتزارها از ســوی کشــاورزان بــه 
ویــژه گنــدم و جــوکاران را کار اشــتباهی دانســت و 
افــزود: همــه ایــن مــوارد در عمــل میــزان بــاروری 

خــاک مزرعــه را طــی چنــد ســال بعــدی بــه شــدت 
کاهــش می دهــد و هزینــه ای بــه مراتــب باالتــر بــه 

دارد. دنبــال 
ــا بیــان این کــه بقایــای گیاهــی نقــش اساســی  وی ب
فرســایش  کاهــش  کــه  دارد  گیاهــی  تولیــدات  در 
آبــی و بــادی، تامیــن مــواد غذایــی گیــاه، فعالیــت 
بــه عنــوان یــک مالــچ، کاهــش میــزان هــدر رفــت 
آب از خــاک و تعدیــل دمــای خــاک از جملــه مــوارد 
اســت، گفــت: آتــش زدن پــس مانــده محصــوالت 
در اراضــی کشــاورزی براســاس مــاده ۲۰ قانــون هوای 
جــزای  بــه  مرتکبــان  و  اســت  قانــون  خــالف  پــاک 
عــالوه  و  شــد  خواهنــد  محکــوم  حبــس  و  نقــدی 
بــر ایــن در بــر اســاس مــاده ۶۸۸ قانــون مجــازات 
اســالمی و مــاده دو و ۲۲ قانــون نحــوه جلوگیــری 
از  حفاظــت  قانــون   ۴۵ مــاده  و  هــوا  آلودگــی  از 
جنگل هــا و مراتــع آتــش زدن بقایــای گیاهــی جــرم 

می شــود. محســوب 
ســازمان  گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  معاونــت 
ادوات  تــا  خواســت  کشــاورزان  از  جهادکشــاورزی 
و  گاوآهــن   ، تراکتــور قبیــل  از  خــود  مکانیــزه 
بــه  احتمالــی  حریــق  کنتــرل  بــرای  را  ســمپاش ها 
صــورت آمــاده بــاش در دســترس داشــته باشــند.

گفتنــی اســت، قانــون هــوای پــاک شــامل ۳۴ مــاده 
و ۳۹ تبصــره، تیــر مــاه 1۳۹۶ بــه تصویــب مجلــس 
بــرای  از ســوی دولــت  شــورای اســالمی رســیده و 
ایــن   ۲۰ مــاده  براســاس  اســت.  شــده  ابــالغ  اجــرا 
زمین هــای  گیاهــی  بقایــای  ســوزاندن  قانــون، 
بــوده  ممنــوع  محصــول  برداشــت  از  پــس  زراعــی 
نقــدی درجــه  بــه جــزای  مــورد  و متخلــف حســب 
شــش موضــوع مــاده 1۹ قانــون مجــازات اســالمی 
محکــوم می شــود و وزارت جهــاد کشــاورزی مکلــف 
اســت مفــاد ایــن مــاده را بــه  طــرق مقتضــی بــه اطــالع 
بهــره  بــرداران بخــش  کشــاورزی، عشــایری و منابــع 

برســاند.  طبیعــی 

جناب آاقی  دکتر یونس ژائله
                                        ریاست محترم ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی تبرزی

کارخانه آرد سازی ستاره تبریز

خبر تأسف بار فقدان برادر بزرگوار جنابعالی  و مادر عزیزتان ، ما را داغدار کرد. مصیبت 
وارده را به شما و خانواده محترم آن عزیزان از دست رفته، صمیمانه تسلیت می گوییم 
و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر 

مسئلت می داریم.

اان هلل و اان الیه راجعون

بهروز فضل الهی
شرکت ترش کام مرند )ترش سون(

خبر تاسف بار فقدان برادر بزرگوار جنابعالی ، ما را داغدار کرد  مصیبت وارده را به شما 
و خانواده محترم ان عزیز از دست رفته ،صمیمانه تسلیت می گوییم  و از درگاه خداوند 

متعال برای ایشان رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم .

اان هلل و اان الیه راجعون
جناب آاقی  دکتر یونس ژائله

                                        ریاست محترم ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی تبرزی

تش زدن پسماند  محصوالت کشاورزی آ
 و بقايای گیاهی  غیرقانونی است


