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: مدیرعامل پاالیشگاه نفت تبریز
۱۵ میلیون یورو برای تامین برق فشار قوی پاالیشگاه تبریز هزینه می شود
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 فرمانده ســپاه امامت تبریز از پخت و توزیع 
غــذای گــرم بــه تعــداد ۵ هــزار پــرس در تبریز 
بیــن نیازمندان به مناســبت عیــد غدیر خبر 

داد.
بــه گــزارش جام جم ســرهنگ حســین پــور اســماعیل 
ضمن تبریک دهه امامت و والیــت، در توصیف واقعه 

غدیرخم، افزود...

فرمانده سپاه امامت تبریز خبرداد؛
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مدیرعامل خبر داد :

دستیابی به رشد ۲۲۷۳ درصدی سود خالص طی 4 سال گذشته در کلرپارس  وابسته به گروه شستا

2

 

ــورای هــمــاهــنــگــی تــبــلــیــغــات اســامــی  ــ ــ رئـــیـــس ش
آذربــایــجــان شــرقــی گــفــت: تعمیق فرهنگ انقاب 
اسامی و ایجاد بسترهای مناسب برای این هدف 

جزو رسالت های مهم این مجموعه است.
حجت االســـام میکائیل اسکندری بــه مناسبت 
ــرا رســیــدن ســالــروز تشکیل شـــورای هماهنگی  ف
ــاره به  تبلیغات اسامی در جمع خبرنگاران با اش
فــرمــان امـــام خمینی )ره( در 12 مـــرداد ســال 1۳۵۹ 
مبنی بر ایجاد این شورا، افــزود: شورای هماهنگی 
تبلیغات اسامی طی این سال ها و از بدو تاسیس 
تــاکــنــون در تمامی مناسبت های ملی و مذهبی 
سکاندار مراسمات بوده و کارنامه ای درخشان  و 

قابل قبول از حود بر جای گذاشته است.
وی اظهار کــرد: با توجه به بــروز برخی ناهماهنگی 
در ماه های اول پیروزی انقاب اسامی و احساس 
وظیفه اغــلــب نــهــادهــا، ســازمــان هــا و ادارات بــرای 

ــی و گسترش  ــام ــاب اس ــق ــت از ان ــراس حــفــظ و ح
فرهنگ انقابی در بین مردم، امام راحل برای از بین 
بــردن مــوازی کاری ها در این زمینه، اقــدام به ایجاد 
اسامی  تبلیغات  هماهنگی  ــورای  شـ تاسیس  و 
کــردنــد. اسکندری از شـــورای هماهنگی تبلیغات 
اسامی به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی نام 
ــزی، نــظــارت، و  ــذاری، بــرنــامــه ریـ ــرد کــه سیاست گــ ب
راهــبــری برنامه های سیاسی و انقابی را بر عهده 

دارد.
وی بــرگــزاری مراسم های مربوط به مناسبت های 
 ، مختلف از جمله 12 فروردین، 14 و 1۵ خرداد، ۷ تیر
، والدت حــضــرت فاطمه  ، 1۷ شــهــریــور ۸ شــهــریــور
، نیمه  )س( و هفته زن، 1۳ آبــان، عید سعید فطر
شعبان، ۹ دی و دهــه فجر انقاب اسامی  را جزو 
وظایف مهم شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی 
در طــی ســال بیان کــرد. اســکــنــدری ارائـــه الگوهای 
مناسب، تعمیق پیام انقاب اسامی در بین آحاد 
مــردم و زمینه ســازی بــرای حضور گسترده مــردم در 
مراسم های یــاد شــده را از دیگر رسالت های مهم 

شورای هماهنگی تبلیغات اسامی برشمرد.
وی افزایش مشارکت مردمی در مراسمات، تجدید 
ــی و تقویت  ــام ــاب اس ــق ــای ان ــان هـ ــا آرمـ مــیــثــاق ب
ج از کــشــور با  ــار ارزش هــــای انــقــاب در داخـــل و خـ
هماهنگی نــهــادهــای مسئول را از اهـــداف مهم 

شورای هماهنگی تلیغات اسامی دانست.
اســکــنــدری بــا بــیــان ایــن کــه تمامی وزارتــخــانــه هــا و 
ستاد کــل نیروهای مسلح اعــضــای اصلی شــورای 

هماهنگی تبلیغات اسامی را تشکیل می دهند، 
یادآور شد:  به موازات همین سازمان ها، ادارات کل 
استانی نیز در شورای هماهنگی تبلیغات اسامی 

مراکز استان ها عضو هستند.
ــر نــمــایــنــدگــی هــای  بـــه گــفــتــه وی در حــــال حـــاضـ
ــورای هماهنگی تبلیغات اســامــی آذربــایــجــان  شـ
گانه استان   21 تمامی شهرستان های  در  شرقی 
ــن مــجــمــوعــه کــه اغلب  فــعــال اســـت و رابـــطـــان ایـ
ــداری، فرهنگ و ارشـــاد اســامــی و سپاه  ــان ــرم از ف
شهرستان ها  در  را  استانی  برنامه های  هستند، 
برگزار می کنند. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسامی آذربایجان شرقی از تاسیس هیات اندیشه 
ورزان با مجوز تهران در این استان خبر داد و گفت: 
این هیات برای اولین بار در کشور ایجاد می شود 
که طی آن از استادان دانشگاه و حوزه برای کنکاش 
و بـــررســـی مــســئــولــیــت هــای شـــــورای هماهنگی 

تبلیغات اسامی بهره خواهیم گرفت.
اسکندری اضافه کرد: قرار است همین هیات در ۹ 
استان دیگر نیز ایجاد شود که امیدواریم آذربایجان 
شرقی با توجه به داشته های علمی و دانشگاهی 
خـــود هــمــچــون ســایــر عــرصــه هــا در ایـــن زمــیــنــه نیز 
پیش قـــراول شــود. وی اظــهــار داشـــت: بــر اســاس 
ــذاری و برنامه ریــزی هــای انــجــام شده  سیاست گـ
در شــورای هــای استانی، کمیته تولید محتوا برای 
مناسبت های ملی و مذهبی با پیوست فرهنگی در 
آذربایجان شرقی ایجاد می شود که مسئولیت آن 

بر عهده جهاد دانشگاهی استان می باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی:

تعمیق فرهنگ انقالبی رسالت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی است



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

دو شنبه   ۱۱  مرداد  ۱400   شماره 6000

از چهار مصدوم حادثه فوالد در  کار عجب شیر گفت: 2 نفر  رئیس اداره 
و  کوره  شیمیایی  انفعاالت  و  فعل  اثر  بر  گذشته  هفته  که  شیر  عجب 

پاشش مذاب دچار سوختگی شده بودند، جان باختند.
شدت  علت  به  که  نفر  دو  این  افزود:  فاح  ناصر  جام جم  گزارش  به 

سوختگی به بیمارستان سینای تبریز اعزام شده بودند، پس از چند روز 
بستری، روز گذشته در این بیمارستان دیده از جهان فرو بستند.

»منوچهر  و  اصل«  علی نژاد  »هادی  را  حادثه  این  جان باختگان  نام  وی 
ارتفاع  به  مذاب  مواد  حادثه  این  در  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  کیایی« 

دچار  را  کوره  اطراف  در  حاضر  کارگر  چهار  و  کرده  فوران  متر   1۵ حدود 
سوختگی کرده بود.

به گفته وی حال عمومی دو نفر دیگر که در این حادثه دچار سوختگی 
شده بودند، خوب است.

: رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی عجب شیر
2 نفر از مصدومان حادثه کارخانه فوالد در عجب شیر جان باختند

آذربایجان شرقی  بحران  مدیریت 
برق  و  رعد  و  رگبار  تشدید  دربــاره 

هشدار داد

ــران اســـتـــانـــداری  ــ ــح ــ ــت ب ــریـ ــدیـ ــل مـ ــرکـ ــدیـ  مـ
 ، آذربایجان شرقی نسبت به احتمال وقوع رگبار
رعــد و بــرق، بــاد شدید و بــارش تگرگ تا اواخــر 

یکشنبه این هفته در استان هشدار داد.
مردم  و  مسئول  نهادهای  از  هنربر  محمدباقر 
آذربــایــجــان شرقی درخــواســت کــرد تــا بــا توجه 
احتمال تشدید بارش های موسمی و به تبع آن 
رودخانه ها و مسیل ها و وقوع  سیابی شدن 
پیشگیرانه  اقــدامــات  ارتــفــاعــات،  در  آذرخـــش 
خسارت  گــونــه  هــر  وقـــوع  از  جلوگیری  بـــرای  را 

احتمالی مد نظر قرار دهند.  
وی تاکید کرد: عدم تردد در ارتفاعات و حاشیه 
رودخانه ها و مسیل ها به ویژه در ساعات بعد 
و  موقت  ســازه هــای  تحکیم  و  شــب  و  ظهر  از 
سست از دیگر توصیه های مهم است که باید 

مردم به آنها توجه کنند.  
سطح  ناگهانی  آمــدن  بــاال  احتمال  افـــزود:  وی 
موقت  آب  روان  شــدن  جــاری  رودخانه ها،  آب 
، صــاعــقــه و  در مــســیــل هــا، آب گــرفــتــگــی مــعــابــر
مناطق  در  تگرگ  وقــوع  احتمال  گرفتگی،  برق 
خیزش  و  موقتی  شــدیــد  ــاد  ب وزش  مستعد، 
ــان، احــتــمــال  ــ ــت ــرد و خــــاک، شــکــســتــن درخــ گــ
است  خطراتی  از  سست  سازه های  به  آسیب 
را تهدید  آذربایجان شرقی  آینده  که در روزهای 

می کند.  

نــهــضــت ســـــوادآمـــــوزی به 
کنی  ــوان ریــشــه  ــ تــنــهــایــی ت

بی سوادی را ندارد 

آمــوزش و پــرورش استان  معاون ســوادآمــوزی 
اجــاس مــدیــران و روســای  در سی و پنجمین 
عملکرد  با  ارتباط  در  کشور  پــرورش  و  آمــوزش 
نهضت سوادآموزی استان در سال های گذشته 
گفت : با سوادی استان در بازه سنی 4۹-10 ساله 
طبق سرشماری سال 1۳۹۵، ۹4.۳ درصد بود که 
در حــال حاضر به ۹6.4 درصــد رسیده اســت و 
وجود  کشوری  میانگین  با  ــدی  درص  2. فاصله 

دارد.
ریــزی صورت  با توجه به برنامه   : افــزود  صادقی 
است  شــده  بینی  پیش  که  تمهیداتی  و  گرفته 
کشوری  میانگین  به  جاری  سال  در  امیدواریم 

برسیم.
وی در ادامه اظهار داشت : برای تحقق این مهم، 
از سال قبل اقدامات مشارکتی را در دستور کار 
و  دستگاه ها  دیگر  پتانسیل  از  تا  قــرارداده ایــم 
ارگان ها نیز بهره مند شویم که نتیجه آن کسب 
گذشته  سال  در  که  بود  کشور  جذب  اول  رتبه 
آذربــایــجــان شــرقــی کسب شد.  تــوســط اســتــان 
صادقی خاطر نشان کرد : نهضت سوادآموزی به 
تنهایی توان ریشه کنی بی سوادی را ندارد و در 
این زمینه الزم است ضمن حمایت و مشارکت 
همچنین  و  دولتی  غیر  و  دولتی  دستگاه های 
و  یابد  ارتقا  نیز  تحصیلی  پوشش  ــردم،  م آحــاد 
به  درس  کاس های  در  حضور  از  فرزندی  هیچ 

هیچ دلیلی محروم نشود.
دعوت  با  پایان  در  استان  ســوادآمــوزی  معاون 
از بــی ســـوادان و کــم ســـوادان بــرای شرکت در 
کاس های سوادآموزی، یادآور شد: رشد درصد 
ارتقای سطح فرهنگی جامعه  با ســوادی باعث 
بوده و رابطه مستقیم با کاهش بزه در اجتماع 

دارد.

خبر

خبر

خبر

خبر

مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت تبریز بــا اشــاره به 
تفاهم نامــه همــکاری بــا شــرکت ســرمایه گذاری بــرق 
و انــرژی غدیــر جهــت تامیــن بــرق فشــار قــوی ایــن 
پاالیشــگاه، گفت: میــزان ســرمایه گذاری بــرای اجرای 

ح 1۵ میلیون یورو برآورد شده است. این طر
غام رضــا باقــری با اشــاره به این کــه مدت اجــرای این 
ح 1۸ مــاه پیــش بینی شــده،  افــزود: هــدف از عقد  طر
ایــن تفاهــم نامــه افزایــش ســطح ایمنــی و پایــداری 

سیستم شبکه برق پاالیشگاه می باشد.
وی ادامــه داد: شــرکت ســرمایه گــذاری بــرق و انــرژی 
غدیــر دارنــده تعــدادی از نیروگاه هــای تولیــد بــرق در 
کشــور اســت کــه براســاس ایــن تفاهــم نامــه پــس از 
طی مســیر قانونی و خریــد انرژی و دریافــت مجوزهای 
قانونــی از شــبکه فشــار قــوی 1۳2 کیلــو ولــت ایــن 

شرکت، برق دریافت کنیم.
مــورد  بــرق  حاضــر  حــال  در  کــرد:  اظهــار  باقــری 

نیــاز پاالیشــگاه  تبریــز در خــود مجموعــه و توســط 
ژنراتورهــای موجــود بــه ظرفیــت 21 مــگا وات تامیــن 
می شــود و فیدر اختصاصی پاالیشگاه جهت مصارف 
و شــرایط اضطــراری از پســت تراکتورســازی بــا دیماند 

قراردادی 4.۵ مگاوات تهیه می شود.
 ، ح های توســعه ای پاالیشگاه تبریز وی با اشــاره به طر
ح فوق کــه از 6 ماه قبل آغازشــده  گفت: مطالعــات طر
و ســناریوهای اجرایــی مربوطــه شناســایی و نحــوه  
اجــرای آن در قالــب تفاهم نامــه اولیه توســط مدیران 

و کارشناسان شرکت ها بررسی و نهایی شده است
به گزارش ایرنا، شــرکت پاالیش نفـــت تبریز در ســـال 
1۳۵۳ طراحـــی و پـــس از اتمـــام مـــراحل احــداث در 
بهــمن ســــال 1۳۵6 با ظرفیـت اســـمی ۸0 هزار بشـکه 
در روز راه انــدازی شـــد. افزایـــش ظرفیـــت تولیـــد بــه 
110 هــزار بشــکه در ســال 1۳۷1 بــا تــاش کارشناســان 
و متخصصــان داخلــی، بــرگ زرینــی اســت کــه در ایــن 

شرکت رقم خورد. شـرکـــت پاالیـــش نفـــت تبریـز هـم 
اکنـون سهـم حـدود ۷ درصـــدی از تـوان تصـفیه نفـت 
خـــام کـــل کشـــور را بــا تبـــدیل بــه فـــرآورده های اصلی 
و ویــژه بــه خــود اختصــاص داده و تأمیـــن بخـــشی از 
نیـــاز شـــمال غـــرب کشــــور  سوخـــت مایـــع مــورد 
)اســـتان های آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، 

زنجان و کردستان( را برعهده دارد.
بــا  روی کار آمــدن دولــت روحانی، تــاش بــرای ارتقای 
جایگاه پاالیشــگاه تبریز تســریع شــد، به گونــه ای که 
در ســال 1۳۹2 واحــد تولیــد بنزیــن یــورو چهــار در آن 

بــه بهره بــرداری رســید و 4۸.۵ درصــد ســهام مجتمــع 
پتروشیمی توسط پاالیشگاه خریداری شد.

در ســال 1۳۹۳ واحــد قیرســازی پاالیشــگاه تبریــز و 
ح گرانــول ســازی گوگــرد در آن افتتــاح  ســال بعــد طــر
شــد؛ رونــد رشــد و توســعه پاالیشــگاه تبریز در ســال 
ح بازیافت گازهای ارســالی  1۳۹۵ بــا بهره بــرداری از طــر
به مشــعل، ادامــه یافت و ســال بعــد واحــد اختاط و 
تولیــد روغن هــای روانســاز بــه بهره بــرداری رســید؛ در 
2 ســال اخیر نیــز واحدهای تولیــد گازوییل یــورو ۵ به 

بهره برداری رسیده است.

معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صنعــت، معدن و 
تجــارت آذربایجــان شــرقی از انجــام 22۹ مورد بازرســی 
و تشــکیل ۵4 پرونــده تخلفاتــی بــه ارزش تقریبی یک 

هزار و ۹0 میلیارد ریال در استان خبر داد .
ج از شــبکه،  یوســف پایدار بــا بیــان این که عرضــه خار
اخفــاء و امتنــاع از عرضــه، تبصــره 4 مــاده 1۸ قانــون 
مبــارزه باقاچــاق و احتــکار بیشــترین مــوارد تخلفاتی 
بوده انــد، گفــت: رصــد و پایــش میدانی و سیســتمی 
انبارها و مراکز نگهداری کاال و میزان ورودی و خروجی 
کاال بــه انبارهــا از طریــق ســامانه های جامــع انبــار و 

تجارت با جدیت دنبال می شود.
وی بــا اشــاره بــه این کــه بــا 420 واحــد در انتظــار تائیــد 
جهت تعیین تکلیف انبار تماس حاصل شده است، 
 ، ادامه داد: آرد، جو، ذرت، ســویا، روغن، سیمان، شکر
غ، مواد اولیه پتروشیمی  کنجاله ســویا، الســتیک، مر
و مواد ضد عفونــی کننده از جمله کاالهای مکشــوفه 

ج از ضوابط عرضه طی این مدت بوده اند. خار

معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت آذربایجان شــرقی بــا تأکید بر برگزاری جلســات 
آموزشــی بــرای فروشــندگان مصالــح ســاختمانی از 
تشــکیل پرونده تخلفاتی بــه ارزش هشــت میلیارد و 
400 میلیون تومــان در زمینه فروش ســیمان در چهار 
ماهه نخست سال جاری در اســتان خبر داد و افزود: 
تــا پایــان تیــر امســال، یــک هــزار و 6۹ مــورد بازرســی از 
واحدهای فروش و توزیع ســیمان انجام شــده و 1۸۵ 
فقــره پرونــده بــه ارزش تقریبی هشــت میلیــارد و 400 
میلیون تومان تشــکیل و بــه مراجع رســیدگی کننده 

ارجاع شده است.
وی تصریــح کــرد: تاکنــون ۵40 واحــد از فعــاالن ایــن 
بخش در سامانه جامع انبار و 200 واحد نیز در سامانه 

جامع تجارت ثبت نام کرده اند.
پایــدار بــا تأکیــد بــر تــداوم اقدامــات نظارتــی و پایــش 
واحدهــای تولیــدی و توزیعــی ســیمان بــه صــورت 
میدانــی و سیســتمی، یــادآور شــد: بــه منظــور تعامل 

هرچــه بهتــر و هــم افزایــی دســتگاه های اجرایــی و 
نظارتــی در تأمیــن مایحتــاج عمومــی شــهروندان و 
همچنیــن نظارت بــر روند عرضــه در جهــت حمایت از 
حقوق مصرف کننــدگان، تمهیــدات الزم پیــش بینی 

شده است.
وی با بیان این که براساس دستورالعمل های اباغی 
ثبــت اطاعــات خریــد و فــروش ســیمان در ســامانه 
جامــع تجــارت الزامــی اســت، ادامــه داد: ثبــت نکردن 
آمــار ورودی و خروجــی ســیمان توســط واحدهــای 
تولیــدی و توزیعــی، تخلــف اســت و بــه عنــوان عرضه 
بــدون  بــا متخلفــان  و  از شــبکه محســوب  ج  خــار

کوچک ترین اغماض برخورد خواهد شد.

عــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صمــت اســتان 
همچنیــن بــر تــداوم برگــزاری گشــت های مشــترک با 
همــکاری ســایر دســتگاهها تأکیــد کــرد و گفــت: در 
همین راستا طی تیر ســال جاری، ۹۳6 گشت مشترک 
برگــزار و 1۳2 پرونــده تخلفاتــی بــه ارزش 46۵ میلیون 

ریال تشکیل شده است.
حکومتــی،  تعزیــرات  کل  ادارات  داد:  ادامــه  وی 
اســتاندارد، میــراث فرهنگــی و گردشــگری، دانشــگاه 
علوم پزشــکی، اتحادیه ها و اتاق اصناف، اســتانداری، 
غلــه، شــرکت نفــت، جهــاد کشــاورزی، دخانیــات، 
فرمانــداری و اماکــن عمومــی در برگــزاری گشــت های 

مشترک همکاری داشته اند./ ایسنا

: مدیرعامل پاالیشگاه نفت تبریز

۱۵ میلیون یورو برای تامین برق فشار قوی 
پاالیشگاه تبریز هزینه می شود

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان خبر داد:

تشکیل ۱0۹0 میلیارد ریال پرونده تخلفاتی
 انبارها در آذربایجان شرقی

فرمانده سپاه امامت تبریز خبرداد؛

توزیع ۵ هزار پرس  غذای گرم  در تبریز

با دستور رئیس جمهور صورت گرفت:

بیمارستان ۷00 تختخوابی »زهرا مردانی آذری« کلید خورد

 فرمانده ســپاه امامــت تبریــز از پخت و 
توزیع غذای گــرم به تعــداد ۵ هزار پرس 
در تبریــز بیــن نیازمنــدان بــه مناســبت 

عید غدیر خبر داد.
نقــل  بــه  مهــر  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
 ، از روابــط عمومــی ســپاه امامــت تبریــز
اســماعیل  پــور  حســین  ســرهنگ 

ضمن تبریــک دهه امامــت و والیت، در 
توصیــف واقعه غدیرخــم، افــزود: غدیر 
تنهــا یــک واقعــه تاریخــی و یــا بخشــی از 
زمان یا قطعــه ای از زمین نیســت، بلکه 
یــان زالل طهــارت توحیــدی  غدیــر جر
در سراســر تاریــخ و درخشــش هدایــت 
خداونــدی در گســتره جهــان هســتی 

است.
وی غدیــر را میــزان ســنجش عبودیــت 
خــدا و اطاعــت از رســول خــدا دانســت 
و گفــت: غدیــر روز اکمــال دیــن و اتمام 
نعمــت الهــی هســت، کــه نــه فراموش 
شــدنی اســت و نــه کهنــه شــدنی، بلکه 

، پویا و زندگی ساز است. ماندگار
فرمانــده ســپاه امامــت تبریــز بــا بیــان 
این که غدیــر تجلی والیــت و رکن حیات 
معنــوی انســان اســت، افــزود: مــا بــه 
والیــت امیرالمومنیــن علــی )ع( همــان 
قــدر نیازمندیــم کــه موجــودات زنــده 
بــه آب نیازمنــد هســتند. پــس اگــر این 

جریــان حیــات بخــش از مــا جــدا شــود 
حیات معنوی ما محکوم به فنا است.

، گــواه  وی ادامــه داد: در اصــل غدیــر
راســتین رســوایی دنیا پرســتانی اســت 
کــه دیــن، شــرف، زهــد و انســانیت را در 
مســیر هــوای نفســانی قربانــی کردنــد و 
شــاهد گویایــی از مظلومیــت شــیعیان 
امیرالمؤمنین )ع( در طول تاریخ است.

دهــه  تبریــک  ضمــن  اســماعیل  پــور 
امامت و والیت و عید بزرگ غدیرخم، از 
جمله  برنامه های شــاخص سپاه ناحیه 
امامــت تبریز در دهــه  امامــت و والیت 
را برگزاری مراســم بازســازی واقعه غدیر 

خم در شــهر باســمنج، برگزاری مراســم 
پیاده روی کاروان شــادی غدیر از محل 
پــارک مهــر والیــت شــهرک اندیشــه بــه 
طــرف امامــزاده ســید محمــد کججانی، 
مراســم جشــن غدیــر در گلزار شــهدای 
بخــش خسروشــاه و پــارک اندیشــه، 
برپایی ایســتگاه های صلواتی در ســطح 
شهر و کاروان های شــادی در حوزه ها و 
برگزاری مراســم گرامیداشــت در ســطح 
پایگاه های مقاومــت و همچنین پخت 
و توزیــع غــذای گــرم بــه تعــداد ۵ هــزار 
پــرس در بیــن نیازمنــدان منطقــه بیان 

کرد.

بیمارســتان خیرســاز ۷00 تختخوابی »زهرا مردانی آذری« در تبریز با 
دستور رئیس جمهوری به صورت ویدئو کنفرانس در قالب »سی 

و نهمین مراسم پویش ره سامت« به بهره برداری رسید.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز امــروز شــنبه در مراســم 
بهره برداری از این بیمارستان اظهار کرد: این بیمارستان بزرگترین 
مرکز آموزشــی، پژوهشــی و درمانی کودکان و نوجوانان در منطقه 
خاورمیانــه اســت کــه بــا حمایــت دولــت تدبیــر و امیــد و وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تبریز راه اندازی شد.
محمدحســین صومــی افــزود: در دولــت تدبیــر و امید یک هــزار و 
100 پروژه ارزشمند بهداشــتی و درمانی در استان آذربایجان شرقی 
با بیش از ۷00 هزار مترمربع زیربنــا طراحی، اجرا، تجهیــز و راه اندازی 

شده است.
وی با بیــان این کــه در این مدت یــک میلیــون و ۳00 هــزار مترمربع 
به عرصه دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز اضافه شــده است، اظهار 
داشــت: بزرگتریــن خوابــگاه دخترانــه کشــور بــا 2 هــزار و ۵00 نفــر 
ظرفیــت تیر امســال به دســت وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشکی در این استان به بهره برداری رسید.
رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز گفت:  امســال تاکنــون 200 
تخت بیمارســتانی غیر از تخت هــای خاص به ظرفیــت تخت های 
بیمارســتانی اســتان اضافــه شــده و امــروز نیــز بــا بهره بــرداری از 
بیمارســتان های مردانــی آذری و امــام خمینــی )ره( عجبشــیر ۸00 

تخت به تخت های بیمارستانی استان اضافه می شود.
وی ادامــه داد: مرکــز آموزشــی، پژوهشــی و درمانــی کــودکان و 
نوجوانان مردانی آذر با ظرفیت ۷00 تخت، بزرگ ترین بیمارســتانی 
اســتان اســت که در دولــت تدبیــر و امیــد، طراحــی، اجــرا، تجهیز و 

تکمیل شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن بیمارســتان در ســال 1۳۹۳ کلنــگ زنــی 
شــده بود که 1.۵ ســال بــرای احــداث مرکــز همراه ســرا و 1.۵ ســال 
بــرای طراحی بیمارســتان وقت صرف شــد و بعــد از آن نیــز احداث 

بیمارستان آغاز شد.

: امام جمعه تبریز
کودکان  احداث مرکز نگهداری 
ساماندهی  موجب  بدپرست 

کودکان کار می شود
 

نگهداری  مرکز  احداث  گفت:  تبریز  جمعه  امام 
موجب  بی سرپرست  و  بدپرست  کودکان 
شهر  این  خیابانی  و  کار  کودکان  ساماندهی 

می شود.
عملیات  آغاز  مراسم  در  آل هاشم  محمدعلی 
خیابانی  و  کار  کودکان  از  نگهداری  مرکز  احداث 
فرزندان رحمت تبریز افزود: کودکان بی سرپرست 
گیرند  قرار  توجه  مورد  باید  شهر  بدسرپست  و 
و  رحمت  فرزندان  خیریه  انجمن  راستا  این  در  و 

شهرداری تبریز اقدامات مناسبی انجام داده اند.
با  شهر  خیریه  موسسات  این که  بیان  با  وی 
خدمات  بهزیستی،  سازمان  هدایت  و  کمک 
و  سرپرست  بی  کودکان  به  زمینه  این  در  زیادی 
بدسرپرست ارایه می کنند، اظهار داشت: از بیشتر 
این موسسات که در حوزه کودکان یا سالمندان 
فعالیت می کنند بازدید کرده ام و شاهد اقدامات 

مطلوب آنها هستم.
مرکز  زنی  کلنگ  به  اشاره  با  تبریز  جمعه  امام 
نگهداری از کودکان کار و خیابانی فرزندان رحمت، 
گفت:  این مرکز نیز از سوی انجمن خیریه فرزندان 
رحمت با مساعدت شهردار تبریز برای ساماندهی 
کودکان کار و خیابانی در نظر گرفته  شده که امید 
است هر چه سریعتر عملیات عمرانی آن تکمیل 
با  داد:  ادامه  آل هاشم،  االسام  شود.حجت 
احداث این مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابانی 

تبریز به صورت مطلوب انجام می شود.

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 

آذربایجان شرقی:

شرقی  آذربایجان  در   SDI اجرای   
باید تداوم یابد

ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس   
آذربایجــان شــرقی گفــت: در پنــج ســال گذشــته 
برای به سامان رســیدن سیستم SDI تاش های 
فراوانــی شــده و امیدواریم ایــن برنامــه در دولت 

بعدی نیز در استان تداوم یابد.
بــه گــزارش  جام جــم، داود بهبــودی در وبینــار 
گــزارش عملکــرد ســامانه اطاعــات زیرســاخت 
و  موفــق  الگــوی  عنــوان  بــه  ســازمان  مکانــی 
، نتایــج مطالعــات شــناختی و  عملــی SDI کشــور
نیازسنجی را تشریح و اظهار کرد: بر اساس نتایج 
مطالعــات 16 دســتگاه در ســطح اســتان بیش از 
۹0 درصــد از الیه هــای اطاعــات مکانــی را تولیــد و 

استفاده می کنند.
بــرای  نیــاز  مــورد  اطاعاتــی  اقــام  افــزود:  وی 
راه انــدازی SDI ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
حدود ۷1 درصد اقــام اطاعاتی مورد نیاز اســتان 

را پوشش می دهد.
مدیریــت  ســازمان  شــد:  متذکــر  بهبــودی 
و برنامه ریــزی اســتان مشــکل دســتگاه هایی 
 SDI را کــه زیرســاخت های الزم بــرای راه انــدازی
ســازمانی ندارنــد، بــا یــک زیرســامانه حل کــرده و 
ایــن دســتگاه ها نیــز می تواننــد ژئوپرتــال خــود را 
داشته و دسترســی به اطاعات توســط کاربران را 

به طور مناسب تنظیم کنند.
وی اعــام کــرد: دســتگاه هایی مثــل شــهرداری 
، شــرکت توزیع نیروی برق، اداره کل پست،  تبریز
شــرکت آب منطقه ای، آب و فاضاب، شــرکت گاز 
و ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی 
استان توانسته اند SDI سازمانی دستگاه متبوع 
را با موفقیــت راه انــدازی کنند و این امــر می تواند 

قابلیت های سامانه SDI سازمان را ارتقاء دهد.
وی افــزود: SDI طــوری طراحــی شــده اســت کــه 
اختیــار و مســئولیت بروزرســانی و دسترســی بــه 
اطاعــات در آن بــه عهــده خــود دســتگاه ها قــرار 

دارد.



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

دو شنبه   ۱۱  مرداد  ۱400   شماره 6000
فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

کشف 2۱ دستگاه ماینر غیرمجاز قاچاق در مراغه
فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از کشف 21 دستگاه ماینر غیرمجاز قاچاق 

به ارزش یک میلیارد و ۸۵0 میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ توحید فارسی  در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی 
بر وجود مزرعه ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال 

در سه نقطه مختلف در شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.   وی اضافه کرد: ماموران 
آگاهی پس از هماهنگی های الزم قضایی در عملیات ویژه در بازرسی از دو محل 
شناسایی شده و داخل یک خودروی سواری تعداد 21 دستگاه ماینر قاچاق 

را کشف کردند.  سرهنگ فارسی با اشاره به این که کارشناسان، ارزش ریالی 
دستگاه های کشف شده را یک میلیارد و ۸۵0 میلیون ریال اعام کرده اند، بیان 
داشت: در این راستا سه نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به 

مراجع قضائی معرفی شدند./ایسنا

خبر

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 

آذربایجان شرقی:

حمل 2۹4 هزار تن کاال و نهاده 
دامی به آذربایجان شرقی

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 
دامی  نهاده های  و  اساسی  کاالهای  تن  هزار   2۹4
توسط ناوگان حمل و نقل عمومی به استان حمل 

شده است.
نهاده های  و  کاالها  این  افزود:  علیزاده  اروجعلی 
دامی از بندر امام خوزستان بارگیری و با هماهنگی 
انجمن های صنفی شرکت ها و مؤسسات حمل و 
نقل کاال و رانندگان وسائط نقلیه سنگین سراسر 

استان به مقصد استان حمل شده است.
شرکت های  همه  راستا  این  در  کرد:  اظهار  وی 
حمل و نقل استان مکلف به ارائه حداقل 10 مورد 
معین  مبادی  از  دامی  نهاده  و  گندم  حمل  بارنامه 
به استان و ثبت مشخصات بارنامه های اخذ شده 
و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  هستند.  کل  اداره  در 
نقل جاده ای آذربایجان شرقی، مدیریت ارائه حواله 
بارنامه به انجمن ها و شرکت ها به تناسب عملکرد، 
اساسی  کاالهای  حمل  توجیهی  جلسات  برگزاری 
برای شرکت های حمل و نقل و انجمن های صنفی 
در شهرستان های مهم استان با حضور مسؤوالن 
اداره کل، هماهنگی با اداره کل غله استان، سازمان 
جهاد کشاورزی، اداره کل پشتیبانی امور دام، اداره 
کاالهای  حمل  در  تسهیل  برای  دامپزشکی  کل 
بندر  از  بارنامه  صدور  امکان  تفاهمنامه  اساسی، 
امام برای شرکت های حمل و نقل استان و استفاده 
از ظرفیت ناوگان ملکی شرکت های حمل و نقل از 

اقدامات این اداره کل است./مهر

ون در یــک  وزافــز حرکــت قطــار تولیــد و توســعه ر
، جهش اقتصادی را به همراه خواهد داشت  کشــور
که بــرای مــردم آن کشــور رفــاه اقتصــادی و افزایش 
ســطح کیفی زندگــی را بــه ارمغــان مــی آورد. ســرمایه 
گــذاری در بنگاه هــای تولیــدی و مدیریــت درســت 
این مجموعه، بدون شــک یکــی از مهم تریــن راه ها 
برای رســیدن به این جهش اقتصادی است. تولید 
و مولفه هــای اقتصــادی آن چنــان حایــز اهمیــت 
اســت که مقام معظم رهبری چندین ســال متوالی، 
از شــعارهای اقتصــادی بــرای نامگــذاری ســال ها 
اســتفاده می کنند. وضعیت تحریم های حال حاضر 
کشــور نیز بــه گونه اســت کــه کشــور در حــال جنگ 
اقتصادی به ســر می برد و می توان فعاالن اقتصادی 
و بنگاه هــای تولیــدی را بــا رزمنــدگان دفــاع مقدس 
مقایســه نمود. یکــی از ایــن مجموعه هــای تولیدی 
که کارنامه بسیار درخشــانی در سال های گذشته بر 

جای گذاشته است، شرکت کلرپارس است. 
شــرکت کلرپارس کــه در تامین مواد شــیمیایی گند 
، مشــتقات آن و آب  کلــر زدا و ضدعفونی کننــده )
اکســیژنه( فعال است، در ســال 1۳66 توسط وزارت 

نیــرو، بــرای تامیــن کلــر شــرکت های آب و فاضــاب 
در شــهر تبریز به ثبت رســیده و در نیمه دوم ســال 
١٣٧٧ بــه بهره بــرداری رســید. ایــن شــرکت کــه هــم 
اکنــون از زیرمجموعه هــای شــرکت ســرمایه گذاری 
تامیــن اجتماعی)شســتا( می باشــد، بــا اســتفاده 
یســت  ز محیــط  دوســتار  تکنولــوژی  آخریــن  از 
 ، )تکنولــوژی ممبرانی( در تولید کلر و ســود ســوزآور
باعــث شــده تولیــدات شــرکت عــاری از هرگونــه 
ناخالصــی جیــوه شــده و بــه عنــوان یــک شــرکت 
ح شــود که این مزیت  دوستدار محیط زیســت مطر
بســیار ارزشــمندی بــرای محصــوالت ایــن شــرکت 
محســوب می گــردد. شــرکت محصــوالت تولیــدی 
خــود را به بیــش از 26 کشــور جهــان صــادر نموده و 
کارنامــه موفــق آن در زمینه شــفافیت مالــی، اجرای 
برنامه هــای توســعه و رعایــت دســتورالعمل های 
ایمنی باعث شــده اســت، تــا بارها مــورد تقدیــر قرار 

گیرد.
پارس به روایت آمار * عملکرد کلر

مدیرعامل شرکت کلرپارس در مصاحبه با جام جم 
با ارائه آماری از فعالیت های این شــرکت به تشــریح 

عملکــرد کلرپــارس پرداخته و عنــوان کرد:» از ســال 
۹6 تا ۹۹، ســود خالــص شــرکت از مبلــغ  ۵۵ میلیارد 
ریــال در ســال ۹6 بــه 1۳10 میلیــارد ریال در ســال ۹۹ 
رســید که این نشــان از تحقــق افزایش ســود 22۷۳ 
درصدی در طی ایــن 4 ســال اســت؛ در حالی که این 
شرکت در ســال قبلش )۹۵( بالغ بر 16 میلیارد ریال 
زیان دیــده بود. میزان فروش این شــرکت در ســال 
۹۹ بالغ بر 2۷۷0 میلیارد ریال و ســود خالص شــرکت 
نیــز 1۳10 میلیــارد ریال محاســبه شــد که نســبت به 
ســال قبــل بــه ترتیــب حــدود 44 و ۳۸ درصــد رشــد 
داشــته اســت. کلرپارس توانسته اســت در ۳ ماهه 
نخســت ســال 1400، فــروش ۸۳۹ میلیــارد ریالــی را 
تحقق بخشد که نســبت به مدت مشابه سال قبل 

۵0% رشد را نشان می دهد. «
* جلوگیــری از خروج ارز بــا خودکفایــی در تولید آب 

نه و پارافین کلره اکسیژ
به عنــوان   1۳۹۷ آذر  از  کــه  باباپــور  ابوالفضــل 
مدیرعامــل هدایــت شــرکت کلرپــارس را بــه  عهــده 
گرفتــه اســت، می افزایــد:» کلرپــارس در اوج دوران 
پاندمــی کرونــا و بــا وجــود محدودیت هــای ایجــاد 
ونــا، از  وس کر شــده در جلوگیــری از انتشــار ویــر
اســفند ســال ۹۸ در تامین مواد ضدعفونی کننده و 
گندزدای آب شــرب کشــور و مواد ضدعفونی دست 
و ســطوح نقشــی قابــل توجــه را در ســطح کشــور 
ح شــدن  ایفا کــرد. چشــم انداز مــا در کلرپارس، مطر
به عنوان یکی از دو شــرکت اصلی صنعت کلر آلکلی 
با رویکرد ســبز در منطقه اســت. ما توانســته ایم دو 
محصــول اســتراتژیک آب اکســیژنه و پارافیــن کلــره 
را به صورت انحصــاری تولیــد و به بازارهــای داخلی و 

خارجی عرضه کنیم. 
، توانســت از خــروج  شــرکت کلرپــارس بــا ایــن کار
بیش از 1.۸00 هزار دالر ارز از کشور بابت خودکفایی 
پارافیــن کلــره و بیــش از4.۵00 هــزار دالر بابــت آب 

اکسیژنه جلوگیری نماید.«
* ارتقا شاخص های مالی در سه سال اخیر 

وی ادامــه داد:» از جملــه مهم تریــن شــاخص های 
حــوزه مالــی یــک شــرکت، کاهــش دوره وصــول 
شــرکت  در  شــاخص  ایــن  کــه  اســت  مطالبــات 
کلرپــارس از 2۹ روز در ســال ۹۷ بــه 1۹ روز در ســال 
۹۹ رســیده اســت. شــاخص های بــازده دارایی هــا و 
بازده ارزش ویژه حقوق صاحبان ســهام در سال ۹۹ 
نسبت به ســال های قبل هم، ارتقایی قابل توجه را 
نشــان می دهد. کلرپارس در بهمن سال ۹۸ با ورود 
بــه فرابــورس به عنــوان یکی از شــرکت های بورســی 

شستا معرفی شد.«
پارس در آغاز قرن جدید * برنامه کلر

باباپــور در خصــوص برنامه هــای ایــن شــرکت در 
امســال گفــت:» ایــن شــرکت بــر اســاس اســتراتژی 
تولیــد  از  وج  خــر ویکــرد  ر  ،1400 ســال  در  خــود 
محصــوالت بــا حاشــیه ســود پاییــن و اصــاح ســبد 
محصــوالت شــرکت بــرای کســب حداکثــر ســود را 
اتخــاذ کــرده و در اردیبهشــت ســال 1400 بــا تولیــد 
، ظرفیت اسمی  آزمایشــی پروژه افزایش ظرفیت کلر
تولیــد روزانــه را از ۵0 تن بــه ۸۵ تــن در روز ارتقا داده 

است. 
دســتی،  پاییــن  صنایــع  تکمیــل  بــرای  همچنیــن 
پروژه هــای واحــد اســید کلریدریــک جدیــد و واحــد 
تغلیظ ســود ۳0 به ۵0 درصد را مــورد بهره برداری قرار 

داده است.«

بــا  پــارس  کلر شــرکت  در  مــا  کــرد:»  اضافــه  او 
یناتــور ســوم پارافیــن کلــره در  بهره بــرداری از کلر
خــرداد 1400،  عمــًا ظرفیــت تولیــد ایــن محصــول 
اســتراتژیک را ۵0 درصــد افزایــش داده و بــه 10 تــن 
در روز رســاندیم کــه نتیجــه ایــن امــر تولیــد 414 تن 
محصــول پارافیــن کلــره در  تیــر 1400 بود کــه رکوردی 
جدیــد در تولیــد ماهانــه ایــن محصــول به شــمار 
می رود. بــا توجه بــه چشــم انداز شــرکت، پروژه های 
یــف و بــا  یســت محیطــی در ســال ۹۹ و 1400 تعر ز
هزینه بالــغ بر 1۵0 میلیــارد ریال افتتاح شــده و مورد 
بهره بــرداری قــرار گرفت و بخــش دیگــری از پروژه ها 

نیز در حال اجراست. 
همچنیــن با توجــه به عدم ســرمایه گــذاری در حوزه 
مخــازن انبــارش محصــوالت مایــع طــی ســال های 
گذشــته با تعریف پــروژه افزایش ظرفیــت مخازن در 
ســال ۹۹ و خرید بالغ بر 20 تــن مخزن بــا هزینه باالی 
120 میلیــارد ریــال، یکــی دیگــر از پروژه هــای در حــال 

اجرای این شرکت است.«
، مدیرعامل  * تقدیــر و تشــکر از دکتــر رضوانــی فــر

محترم شستا 
ابوالفضــل باباپــور در پایــان ضمــن تقدیــر از کلیــه 
پــارس کــه ایــن موفقیت هــا را رقــم  همــکاران کلر
، مدیرعامــل جهــادی و  زدنــد، از دکتــر رضوانــی فــر
خدوم  شســتا در حمایــت همه جانبــه از کلرپارس و 
ح های  همچنین از دکتــر فرهت، در پشــتیبانی از طر

توسعه ای قدردانی کرد.

مدیرعامل خبر داد :

دستیابی به رشد ۲۲۷۳ درصدی سود خالص 
پارس  وابسته به گروه شستا طی 4 سال گذشته در کلر

تبریک ویژه برای منتخبان مردم تبریز
 در شورای ششم تبریز

بدینوسیله انتخاب شایسته و ارزشمند شما را به سمت عضو شورای شهرکالنشهر تبریز تبریك 
و تهنیت عرض نموده، برایتان از ایزد منان توفیق خدمــت روزافزون به مردم و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی را آرزومندیم. بدون شــك رمز موفقیت منتخبین ملت در پیشگاه مردم و 
انقالب، استقامت و پایداری بر اصول و ارزش  های مقدس انقالب اسالمی و شهیدان واالمقام و 

تحقق آرمان های آنهاست.
حسین افتخاری، رئیس هیات ورزش های زورخانه و ورزش های پهلوانی کالنشهر تبریز

تبریک ویژه به منتخبان ششمین دوره انتخابات 
شورای اسالمی شهر تبریز
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صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران                                                 
سرپرست استان آذربایجان شـرقی:  وحیده حاجی محمدیاری               

تحریریه شهرستانها:    021-442۳۳۵11

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - ۳۵۵۷۹2۸۵ - ۹  

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

جــــــز فیض وجود او، نباشد هرگز   
عکس نمود او، نباشد هرگز

مرگ است، اگر هستی دیگر بینی  
بودى جز بود او، نباشد هرگز

دو شنبه   ۱۱  مرداد  ۱400   شماره 6000

امام خمینی -ره


