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آذربایجان شرقی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

بهره برداری از چندین مگاپروژه کشاورزی آذربایجان شرقی تا پایان سال

3
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اشتغال  ۳۰۰ دانش آموخته دانشگاه تبریز در شرکت صبح پارالر آسیا
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بیشتر بخوانید

فرمانده تیپ 2۵ نیرو مخصوص  :

مدیرعامل آب منطقه ای خبرداد:

دبیرخانه پایتخت جهانی فرش دستبافت 
در تبریز فعال شد
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به گزارش روابــط عمومی اداره کل اســتاندارد 
اســتان آذربایجان شرقی، در راســتای حمایت 
از حقوق مصرف کننــدگان و اجرای مفاد قانــون تقویت 
و توســعه نظــام اســتاندارد ۳۵۰۰ نــازل  ســوخت مایــع و 
CNG مــورد بررســی وازمــون قــرار گرفــت .فرشــی حــق رو 
مدیر کل اســتاندارد اســتان بــا اعــام خبر فــوق ، گفت: 
نازلهای ســوخت مایع بــه صورت دورهــای در دوره های 

مشخص در طول سال درسال...

شرکت نخل سبز صبحی ) رحیق - صبحی (

فقدان مادر بزرگوارتان ما را سخت  اندوهگین ساخت غفران و رحمت الهی  برای 
آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی از پروردگار  

متعال خواهانیم

جناب آقای دکتر یوسف رمضانی 
مدیریت محترم  ارزیابی و نظارت بر فرآورده های 

غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اان هلل و اان الیه راجعون

شرکت آسمان بهرام علیشاه   )ایسترم(

درگذشت والده گرامیتان رابه شما وخانواده محترم تان تسلیت عرض 
مینماییم.ازخداوند متعال صبر جزیل مسئلت داریم.مارادرغم خودتان 

شریک بدانید.

اان هلل و اان الیه راجعون

جناب آاقی  دکتر یوسف رمضانی
گاه علوم زپشکی تبرزی دمرییت محترم  ارزیابی و نظارت رب رفآورده اهی  غذایی، آرایشی و بهداشتی دانش

جناب آقای  دکتر یوسف رمضانی
مدیریت محترم  ارزیابی و نظارت بر فرآورده های  غذایی،

آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـــته کـه بهار فرحناک زندگی را 

خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این، بارزترین تفسیر فلسفـه 

آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی 

اوســـت. درگذشت مادر عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان 

تسلیت عرض نموده، برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای 

شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

شرکت سینا نو اندیش طبیعت



مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر 
داد:

کیلــومتر   4 از  بهــــره برداری 
-تبریز باقیمانده بزرگراه اهر

به  از  شرقی  آذربایجان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
باقیمانده  کیلومتر  چهار  رسیدن  برداری  بهره 
خبر  امسال  ماه  خرداد  پایان  تا  اهر-تبریز  بزرگراه 

داد.
افتتاح  از   ، خبر این  اعام  با  سلطانی  ابوالقاسم   
و  داد  خبر  نزدیک  آینده ای  در  تبریز  اهر-  بزرگراه 
در  منطقه  بندان  یخ  و  زودهنگام  بارندگی  گفت: 
بود  شده  پروژه  تعطیلی  به  منجر  گذشته،  سال 
اما در حال حاضر روند فعالیت تکمیل این پروژه 
ادامه دارد و در پایان خرداد امسال، چهار کیلومتر 

باقی مانده از قطعه دو، زیر ترافیک خواهد رفت.
اهر-  بزرگراه  از  کیلومتر  حدود ۸۴  داد:  ادامه  وی 
چهار  حاضر  حال  در  که  است  خطه  چهار  تبریز، 
کیلومتر از قطعه دو این پروژه باقی مانده است 

که زیرسازی آن نیز به اتمام رسیده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت مصالح و محدود 
اهر-  بزرگراه  پروژه  افزود:  دولتی،  اعتبارات  بودن 
در  تنها  و  نبوده  روبرو  خاصی  مشکات  با  تبریز 
آغاز به کار این پروژه، فعالیت پیمانکار به  اوایل 
دور از انتظار بوده و از سویی تزریق اعتبار به این 

پروژه نیز دیرتر انجام گرفته است.
با  شرقی،  آذربایجان  شهرسازی   و  راه  کل  مدیر 
تبریز در سال ۱۳۸۶  اهر-  بزرگراه  این که  به  اشاره 
به کارفرمایی اداره کل راه و شهرسازی استان آغاز 
افزود: بزرگراه اهر- تبریز به طول ۹۰  شده است، 
کیلومتر و عرض ۲ خطه احداثی ۱۱ متر با ۷ دستگاه 

پل بزرگ و ۲۸۰ آبرو احداث شده است.

فرمانده تیپ 2۵ نیرو مخصوص  :
در  اســتکبار  هیمنــه  شکســت 

صحرای طبس

فرمانــده تیپ ۲۵ نیــرو مخصوص واکنش ســریع 
نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی گفــت: 
پنجــم اردیبهشــت ســالروز شکســت هیمنــه 
توســط  کــه  اســت  خداونــد  اذن  بــه  اســتکبار 
شــن های صحــرا همچــون ســاح غیبــی عملیات 
موسوم به پنجه عقاب را به صورت مفتضحانه ای 
بــه شکســت منتهــی کــرد، ایــن نشــانگر عظمت 

الهی در صحرای طبس بود.
در  شــفیعی،  امیرحســین  دوم  ســرتیپ  امیــر 
بازدیــد از یگان هــای مــرزی در رابطــه بــا واقعــه 
طبــس، بــا بیــان این کــه ایــن امــداد غیبــی همانــا 
داغ شکســتی را بــر آمریکاییــان تحمیــل و آن هــا 
را رهــا نخواهــد کــرد، گفــت: ایــن شکســت ضربه 
ای دوبــاره بــه احســاس غــرور و اعتماد بــه نفس 
 و َمَکْرنا 

ً
آنان زد. وی با اشــاره به آیه »َو َمکُروا مْکــرا

مکراوُهــْم ال َیْشــعروَن«، خاطرنشــان کــرد : تاریــخ 
عرصــه پیــروزی حــق بــر باطــل اســت و فریــب و 
نیرنــگ اســتکبار به ســوی خــود آنــان برمی گــردد. 
چراکــه همــه جریانــات بــه طرفــی واحد کــه جهت 
حق اســت حرکــت می کنــد. وی افزود: عــدم درک 
حقانیت حــق مثل سرنوشــت یــاران فیل اســت 
که به سنگ های سجیل گرفتار آمدند و همچون 

برگ های خردشده بر زمین افتادند.
امیــر شــفیعی گفــت: اهمیــت واقعــه  ی صحــرای 
طبــس، در ایــن بــود کــه وقتــی نظامــی مردمــی و 
اســامی مــورد عنایــات بــاری تعالــی باشــد، حتــی 
عواملــی ماننــد ریگ هــا و گــرد و غبــار بیابــان هــم 
می تواننــد ماشــین جنگــی قدرتمندتریــن کشــور 
جهان را در هم بکوبند و منهدم ســازند. فرمانده 
تیــپ ۲۵ نزاجا بــا اســتناد به بیانــات مقــام معظم 
رهبری )دامــت برکاته(، گفت : در راســتای شــروع 
افــول آمریــکا ، ســیلی محکــم نیروهای مســلح و 
خ  انهدام پایــگاه عین االســد آغاز این افــول را به ر
جهانیــان کشــید و باز هم ایــن قدرت پوشــالی در 

مقابل چشمان همگان به سخره کشیده شد.

سه شنبه   7   اردیبهشت  1400   شماره ۵924

از  شرقی  آذربایجان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
کشاورزی  مگاپروژه  چندین  از  برداری  بهره  و  افتتاح 

در استان تا پایان سال خبر داد.
۶۰۰۰ راسی در  از گاوداری  اکبر فتحی در حاشیه بازدید 
شهرستان  ساتلو  دامپروری  شهرک  در  ساخت  حال 
به  زمینی  در  گاوداری  این  این که  بیان  با   ، تبریز

است،  ساخت  حال  در  هکتار   ۱۵۰ حدود  مساحت 
دام  خوراک  کارخانه  شیری،  گاوداری  بر  عاوه  گفت: 
حال  در  همزمان  صورت  به  نیز  علوفه  سیلوهای  و 
امکان  شهریورماه  تا  پروژه  اول  فاز  که  بوده  احداث 

بهره برداری خواهد داشت.
وی با بیان این که حمایت های دولتی در قالب ایجاد 

دامپروری  شهرک  در  آب  و  برق   ، گاز زیرساخت های 
جهادکشاورزی  سازمان  توسط  تبریز  شهرستان 
 ۲۵۰۰ ادامه داد: نزدیک به  انجام گرفته است،  استان 
این  در  گذار  سرمایه  شرکت  توسط  نیز  ریال  میلیارد 

پروژه سرمایه گذاری می شود.
در  مگاپروژه  چندین   ۹۷ سال  از  این که  بیان  با  وی 

صنایع  گلخانه،   ، طیور و  دام  مختلف  زیربخش های 
استان  در  آبیاری  شبکه های  و  کشاورزی  تبدیلی 
تعریف شده و در حال انجام است، افزود: امیدواریم 
مورد  پروژه ها  این  از  عمده ای  بخش  سال  پایان  تا 
استان  شریف  مردم  تقدیم  و  گرفته  قرار  برداری  بهره 

شود.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد
بهره برداری از چندین مگاپروژه کشاورزی آذربایجان شرقی تا پایان سال

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

به  اشاره  با  آذربایجان شرقی  منطقه  آب  مدیرعامل   
اعتبار  تومان  میلیارد   ۴۵ از  ریالی  امروز  به  تا  اینکه 
آبی  رفع تنش  ح های  برای طر مصوب هیات دولت 
توجه  باید  کرد:  اعام  است،  نیافته  تخصیص  تبریز 
آبی امسال این کان شهر  داشت که عبور از تنش 
تنها در سایه تخصیص اعتبار یاد شده میسر است.
یوسف غفارزاده گفت: با توجه به کاهش بارندگی و 
میزان روان آب های آذربایجان شرقی در سال جاری 
آبی نسبت به مدت مشابه پارسال و میان مدت و 
 ، نیز اعام وزارت نیرو مبنی بر اینکه ۲۰۰ شهر کشور
شد،  خواهند  مواجه  آبی  تنش  با  امسال  تابستان 
بدیهی است که در استان نیز در تعدادی از شهرها 
، مشکل تنش آبی و کمبود  به ویژه کان شهر تبریز

آب وجود خواهد داشت. 
وی اضافه کرد: بر این اساس از شهریور پارسال که 
مواجه  تبریز  شهر  کان  در  آب  قطع  و  آبی  تنش  با 
آبی  تنش  رفع  اساسی  ح  طر سه  بافاصله  بودیم، 
تبریز با رویکرد رفع سریع این مشکل با پیش بینی 

تابستان امسال آغاز شد.
شامل  ها  ح  طر این  از  یکی  کرد:  تشریح  غفارزاده 
اصاح خط انتقال آب سد نهند به تبریز طول هفت 
درثانیه  لیتر   ۲۵۰ شود  می  باعث  که  است  کیلومتر 

 ۶۵ حدود  ح  طر این  یابد؛  افزایش  انتقال  ظرفیت 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حلقه   ۲۰ تجهیز  و  حفر  دوم،  ح  طر داد:  ادامه  وی 
که  است  تبریز  شرب  آب  تامین  برای  جدید  چاه 
جدید  ظرفیت  ثانیه  بر  لیتر   ۳۰۰ تکمیل،  صورت  در 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۶۰ حدود  و  کند  می  ایجاد 

دارد.
رفع  های  ح  طر مجموعه  از  سوم  ح  طر گفت:  وی 
آب  از  شرب  آب  جداسازی  شامل  تبریز  آبی  تنش 
درصد   ۸۰ حدود  که  ست  ویاها  و  صنایع  مصرفی 

پیشرفت فیزیکی دارد و با تکمیل آن ۲۵۰ تا ۳۰۰ لیتر 
ظرفیت انتقال آب از زرینه رود به تبریز افزایش می 

یابد.
یادآوری  شرقی  آذربایجان  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
از  جمعی  و  استاندار  های  پیگیری  با  پارسال  کرد: 
شورای  مجلس  در  شرقی  آذربایجان  نمایندگان 
اسامی ۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای رفع تنش آبی 
از  آن  ریالی  در هیات دولت تصویب شد که تاکنون 

ان تخصیص نیافته است.
سه  های  ح  طر فیزیکی  پیشرفت  اینکه  بیان  با  وی 

اعتبارات  از  استفاده  با  تبریز  آبی  تنش  رفع  گانه 
داخلی  اعتبارات   ، کشور فاضاب  و  آب  تخصیصی 
بدهی  و  شرقی  آذربایجان  ای  منطقه  آب  شرکت 
کرد:  تاکید  است،  آمده  دست  به  پیمانکاران  به 
یاد  های  ح  طر تکمیل  برای  اعتبارات  این  تخصیص 
تبریز  در  آب  مصرف  اوج  زمان  به  رسیدن  تا  شده 
این مشکل  رفع  تاثیری در  آن  از  موثر است و پس 

برای امسال نخواهد داشت. 
در  حتی  برود،  دست  از  زمان  اگر  داد:  ادامه  وی 
توان  نمی  نیز  شده  یاد  اعتبار  تخصیص  صورت 
به  دولت  ویژه  توجه  به  توجه  برد.با  پیش  از  کاری 
آبی  تنش  رفع  تومانی  میلیارد   ۴۵ اعتبار  تصویب 
دارد  انتظار  عمومی  افکار  گذشته،  سال  در  تبریز 
ظرفیت های استانی اعم از سازمان برنامه و بودجه 
مجلس  استان  نمایندگان  و  شرقی  آذربایجان 
مصوب  اعتبار  تا  شوند  بسیج  اسامی  شورای 
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  سوی  از  دولت 
تخصیص یابد تا دستگاه اجرایی بتواند کاری بکند.

مصرف  با  رود  می  انتظار  تبریز  مردم  از  همچنین 
به  آبی  تنش  های  ح  طر اجرای  کنار  در  آب  معقول 

رفع این مشکل در تابستان امسال کمک کنند. 
/ به گزارش ایرنا،

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی:

عبور از تنش آبی تبریز در گروی تخصیص اعتبارات مصوب هیات دولت اســت

رئیس اداره ی محیط زیست شهرســتان اهر گفت: 
مدیریــت پســماند از دغدغــه هــای اصلــی جوامــع 

بشری امروز است.
ابوالفضل جمالی در حاشــیه مراســم گرامیداشــت 
روز زمین پاک در اهر در گفت وگو با ایســنا، مدیریت 
پســماند را مهمترین دغدغه ی اصلی امــروز جوامع 
بشری برشمرد و اظهار کرد: متاسفانه در شهرستان 
اهر به دلیل مصرف گرایی شاهد افزایش روزافزون 

پســماند و زباله های شهری در طبیعت هستیم که 
شــهرداری باید در خصوص تفکیــک زبالــه از مبدا تا 

مقصد اقدامات اساسی انجام دهند.
وی ادامــه داد: معضــات زیســت محیطــی یکــی از 
دغدغه های مهم مسئوالن بوده و تنها راه مقابله با 
این معضات و پاک ماندن زمینگ فرهنگ سازی و 
ارائه آموزش های الزم به اقشار مختلف مردم در این 
زمینــه اســت. وی، روز زمین پاک را فرصتی مناســب 

برای ترویــج فرهنگ حفاظــت و نگهداری از زیســت 
بــوم عنــوان کــرد و افــزود: توجه بــه محیط زیســت و 
پیرامون آن نقــش انکارناپذیــری در نهادینه ســازی 
ارزشــها و باورهــای انســانی بــرای حفــظ و صیانــت از 

محیط  زیست و داشتن محیط سالم دارد.
اهــر  زیســت شهرســتان  اداره ی محیــط  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: روز زمیــن پــاک یــک روز نیســت 
بلکه یــک جنبــش محیط زیســتی اســت و امســال 

نیز مانند هر ســال در ایــران همراه با ســایر دنیا این 
روز گرامی داشته می شــود تا همه از اهمیت زمین و 
موهبت های آن و گامهایی که می توانند برای حفظ 

آن بردارند، آگاه شوند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد امنیت 
غذایی جوامع بشــری در گرو حفظ و سالم نگهداری 
طبیعت است که این امر حساسیت این موضوع را 

دو چندان کرده است.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق تبریــز از برگــزاری اولیــن اقــدام 
فراگیــر ســال ۱۴۰۰ بــا محوریــت عبور 
از پیک تابســتان همزمان با سراسر 
کشــور در شــرکت توزیع نیروی برق 

تبریز خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی شــرکت 
، عــادل  توزیــع نیــروی بــرق تبریــز
کاظمــی در آییــن آغــاز ایــن مراســم 
گفت: اولین اقدام فراگیر ســال ۱۴۰۰ 
بــا محوریت عبــور از پیک تابســتان 
همزمان با سراســر کشــور بــا هدف 
، مقابله با  تعدیــل روشــنایی معابــر
دســتگاه های رمز ارز غیرمجاز و رفع 
اتصاالت سســت و اصاح شبکه ی 
فشــار متوســط همزمــان بــا ســایر 
، پنجشنبه  شرکت های توزیع امروز

برگزار می شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
، در تشــریح محورهــای  بــرق تبریــز
بــار  تعدیــل  گفــت:  مانــور  ایــن 
، بهبــود  شــبکه ی روشــنایی معابــر
اتصــاالت  رفــع  مشــترکان،  ولتــاژ 
سســت شــبکه، اصــاح شــبکه ی 
فشــار متوســط، احداث پست های 
هوایــی، راه انــدازی فیدرهــای فشــار 
ضعیف، بازآرایی و تعدیل بار شبکه 
و شناســایی و جمــع آوری تجهیزات 
دیجیتــال  رمزارزهــای  اســتخراج 
غیرمجــاز از اهــم فعالیت هــای ایــن 

اقدام فراگیر است.

کــرد:  خاطرنشــان  کاظمــی  عــادل 
در ایــن مانــور یــک روزه، ۳۵ اکیــپ 
عملیاتــی و نظارتــی با حضــور ۱۸۰ نفر 
از همــکاران شــرکت حضــور دارنــد. 
 ، همچنیــن در ایــن اقــدام فراگیــر
و  ســنگین  خــودروی   ۳۵ تعــداد 

۱۵دستگاه باالبر شرکت دارند.
وی یــادآور شــد: تعــداد ۴ اکیپ خط 
گرم نیز در این برنامه حضور دارند و 
۷ فیدر پرعارضه ســرویس و اصاح 
خواهنــد شــد. همچنیــن امــروز ۵ 
دســتگاه پســت به مــدار آمــده و ۱۹ 
فیــدر فشــار ضعیف جهــت تعدیل 

بار از پست ها ایجاد می شوند.
ســاعت  مــگاوات  ۶هــزار  تعدیــل 

تعدیل در فصل زمستان
وی در تشــریح وضعیــت شــبکه ی 
تعدیل هــای  و  معابــر  روشــنایی 
صــورت گرفتــه، گفــت: بیــش از۲۱۰ 
روشــنایی  چــراغ  دســتگاه  هــزار 
بــا ۲۴ مــگاوات تــوان مصرفــی در 
محــدوه ی شــرکت وجــود دارد کــه 
میزان مصــرف آنها با ۲۱۰۴ دســتگاه 
کنتــور روشــنایی معابــر اندازه گیری 

می شود.
وی ادامــه داد: در طــی اقدام هــای 
فراگیــر زمســتان ۹۹، ۱۶هــزار و ۱۷۰ 
شــعله چراغ، تعدیل و ۱۶۱۴ ساعت 
فرمــان تنظیم شــدند و بــا اقدامات 
از  کیلــووات   ۳۵۰ گرفتــه  صــورت 

بیــن  معابــر  و  پارک هــا  میادیــن، 
در  کــه  شــدند  تعدیــل  شــهری 
ع ۶.۱۵ مــگاوات در بخــش  مجمــو
روشــنایی معابــر تعدیــل و حــدود 
تعدیــل  ســاعت  مــگاوات  ۶هــزار 

انرژی صورت گرفت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
برق تبریــز تصریح کــرد: در طول این 
، ۲۲۰ دســتگاه چــراغ  اقــدام فراگیــر
روشــنایی بــه صــورت یــک درمیــان 
و زیگزاگــی تعدیــل و ۲۵۰ دســتگاه 
چراغ LED جایگزیــن چراغ  های گازی 

می شوند.
رفــع  مــورد   ۱۸۰ وی؛  گفتــه ی  بــه 
فشــار  شــبکه  سســت  اتصــاالت 
متوســط و ضعیــف، ۲۰۰ عــدد نصب 
تعویــض  عــدد   ۷۰ کنســول،  کاور 
اسپیســر  نصــب  عــدد   ۶۰ مقــره، 
فشــار ضعیــف، ۳۰ اصله شــاخه زنی 
و ۱۸ عــدد نصــب کاور کات اوت و 
برقگیر طی این اقدام فراگیر صورت 

می گیرد.
عــادل کاظمــی در پایــان تاکیــد کــرد: 
، ۸ پــروژه  ی حوزه ی  طی دو مــاه اخیر
بهره بــرداری در شــرکت در زمینــه ی 
در  رینــگ  و  مانــور  قــدرت  ایجــاد 
شــبکه، روکــش دار کــردن خطــوط و 
توســعه ی فیدرهای فشــار متوسط 
با اعتبار ۵۵ میلیارد ریــال برای عبور 
از پیــک تابســتان ۱۴۰۰ انجــام شــده 

که امروز به بهره برداری می رسند.

: یست شهرستان اهر رئیس محیط ز

مدیریت پسماند از دغدغه های اصلی جوامع بشری امروز است

اولین اقدام فراگیر سال 1400 با محوریت عبور از پیک تابستانی
 برق تبریز برگزار  شد



اشتغال  300 دانش آموخته دانشگاه تبریز در شرکت صبح پارالر آسیا
رئیس دانشــگاه تبریز به همراه معــاون پژوهش و فنــاوری این 
دانشــگاه ضمــن بازدیــد از شــرکت صنعتــی صبح پــارالر آســیا، از 

نزدیک با روند تولید محصوالت این مجموعه قرار گرفتند
 مجیدی: به کارگیری حــدود ۳۰۰ نفر دانش آموخته و دانشــجوی 

دانشــگاه تبریز را در این مجموعه اقدام ارزشــمندی از طرف این 
شرکت است و از این رو این دانشگاه با تمام توان و ظرفیت خود 

از این شرکت حمایت خواهد کرد
عســگری: دانشــگاه تبریــز در حــوزه هــای مختلــف آمادگــی دارد 

در کنــار صنایع صبــح پــارالر آســیا باشــد.  صبحی: بخــش مهمی 
از موفقیــت  هــای امــروز ایــن شــرکت را مرهون حضــور نخبگان 
دانشــگاهی و بــه ویــژه دانشــگاه تبریز عنــوان کــرد که حــدود ۵۰ 

درصد از نیروهای شرکت را تشکیل می دهند

سه شنبه   7   اردیبهشت  1400   شماره ۵924

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اجتماعی
اقتصادی

برداشــت  بــا  قاطــع  برخــورد 
کنندگان غیر مجاز پســاب های 

خانگی و صنعتی

 مدیــر تعــاون روســتایی آذربایجان شــرقی گفــت: 
زنجیره تولید در شهرســتان های استان بر اساس 
مزیت آن محصول در هر شهرستان تکمیل شود.

علــی اکبــر نژادرضــا، در جلســه شــورای هماهنگــی 
تعاون روستایی آذربایجان شرقی افزود: این اقدام 
موجب می شود تا آذربایجان شرقی به قطب مهم 
تولید  و صــدور محصــوالت مختلــف کشــاورزی در 
کشور تبدیل شود. وی با اشاره به اینکه مشکات 
هر شهرستان در تکمیل این زنجیره باید استخراج 
و برای از بین بردن آن راهکارهای اساسی ارایه کرد، 
اظهــار داشــت: در جلســات شــورای هماهنگی نیز 
باید عاوه بــر برنامه ریــزی برای پشــتیبانی از تولید 
باید با مانــع زدایی از ایــن بخش راه را برای رســیدن 

به اهداف پیش بینی شده هموار ساخت.
مدیــر تعــاون روســتایی آذربایجان شــرقی بــا تاکید 
بر برگزاری مســتمر جلســات شــورای هماهنگی در 
ســالجاری، گفت: برگزاری این جلســات راهــی برای 
رســیدن به اهداف ترســیم شــده بوده و در شرایط 
کرونایــی مــی تــوان از ظرفیت شــبکه مجــازی برای 

تشکیل جلسات و تبادل نظر اشتفاده کرد.
نژادرضــا، ادامــه داد: برنامه ریــزی چراغ راه رســیدن 
به اهداف اســت که در اول ســال بایــد برنامه ریزی 
مشارکتی درست و منطقی و ســخت کوشی را برای 
رســیدن به اهــداف عالــی نظــام جمهوری اســامی 
و شــبکه تعــاون روســتایی الگــوی کار اســتان قرار 
داد تا بتوان به وظیفه خود در راســتای شــعار سال 

عمل کرد.

عرضــه  نــازل   3۵00 کنتــرل 
ســوخت مایع و جایگاه CNG در 

اذربایجان شرقی
ــتاندارد  ــی اداره کل اس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان شــرقی ، در راســتای حمایــت از حقــوق 
مصــرف کننــدگان و اجــرای مفــاد قانــون تقویــت 
و توســعه نظــام اســتاندارد ۳۵۰۰ نــازل  ســوخت 
مایــع و CNG مــورد بررســی وازمــون قــرار گرفــت 
.فرشــی حــق رو مدیــر کل اســتاندارد اســتان بــا 
اعــام خبــر فــوق ، گفــت: نازلهــای ســوخت مایــع 
بــه صــورت دورهــای در دورههــای مشــخص در 
طــول ســال و جایگاههــای CNG یکبــار درســال 
ــای  ــش فرآوردهه ــی پخ ــرکت مل ــکاری ش ــا هم ب
نفتــی و آزمایشــگاههای همکارتأییدصاحیــت 
مــورد  ایــران،  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  شــده 
ســال  در  افــزود:  وی  گیرنــد.  مــی  قــرار  آزمــون 
نــازل هــای  ســوخت  از  آزمــون  گذشــته  ۳۰۴۸ 
اســت  گازوییــل  و  بنزیــن  شــامل  کــه  مایــع 
انجــام  جــی  ان  ســی  جایــگاه  از  آزمــون  و۴۵۲ 
شــده اســت.مدیر کل اســتاندارد گفــت در ایــن 
بازرســیها اگــر عــدم انطباقــی در دســتگاههای 
نــازل ســوخت دیــده شــود بــرای رفــع مشــکل 
بــه شــرکت پخــش فرآوردههــای نفتــی اســتان 
ــر  ــا تعمی اطــاع رســانی شــده و پــس از اصــاح ی
انجــام  آن  آزمــون مجــدد روی   ، نــازل ســوخت 
دســتگاهی  مشــکل  چنانچــه  واگــر  گیــرد  مــی 
روی  بــر  اســتاندارد  برچســب  شــود  رفــع 
دســتگاه نصــب خواهــد شــد در غیــر اینصــورت 
مالــک جایــگاه تــا زمــان اصــاح و تعمیــر نــازل 
ســوخت امــکان بهــره بــرداری از نــازل را نخواهــد 
داشت.فرشــی تصریــح کــرد: الصــاق برچســب 
اســتاندارد بــر روی دســتگاههای نــازل ســوخت 
توجــه  عزیــز   شــهروندان  و  اســت  الزامــی 
قبــل  ســوخت  باشــنددرجایگاههای  داشــته 
صحــت  برچســب  بــه  حتمــا  ســوختگیری  از 
عملکــرد نصــب شــده روی نــازل و تاریــخ اعتبــار 
آن دقــت کــرده و ســپس اقــدام بــه ســوختگیری 

نماینــد.

خبرخبر علــی جهانگیــری گفــت: این ســند در جلســه امروز 
شــورای مهارت استان مصوب شــد و قرار است در 
تی شــورای برنامه ریزی اســتان، بررسی و  جلسات آ

تصویب شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل آمــوزش فنی و 
حرفــه ای اســتان آذربایجــان شــرقی، اولین جلســه 
شــورای توســعه مهــارت اســتان در ســال جدیــد 
بــا حضــور اعضــای شــورا در محــل دفتــر معــاون 
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری آذربایجــان 

شرقی برگزار گردید.
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
آذربایجــان شــرقی از تدویــن ســند توســعه مهارت 
اســتان خبــر داد و گفــت: ایــن ســند در جلســات 
آتی شــورای برنامه ریزی اســتان، بررســی و تصویب 

می شود.
علــی جهانگیری در جلســه شــورای مهارت اســتان 
بــا تبییــن  کــه در محــل اســتانداری برگــزار شــد 
اهمیــت برنامــه ریــزی در تحقق اهداف توســعه ای 
ســازمان ها گفــت: تمامــی برنامــه ریزی هــا، بایــد 
عملیاتی بوده و با ارزش یابــی و نظارت های بموقع، 
بتــوان بهتــر و موثرتــر از گذشــته در مســیر تحقــق 

اهداف این بخش تاش کرد.
آخریــن وضعیــت ســند مهــارت اســتان  بــه  وی 
نیــز اشــاره کــرد و ادامــه داد: بــا آغــاز تدویــن پیش 
نویــس ایــن ســند در ســال گذشــته و اســتفاده از 
نظرات تمامــی دســتگاه ها و کارشناســان، بخشــی 
از گزارش هــای جزیــره ای و عملکردهــای مــوازی، 

مرتفع شده است.
وی از تصویب ســند جامع توســعه مهارت اســتان 
در جلســه این شــورا خبــر داد و گفت: دانشــگاه ها 

و دســتگاه های اجرایــی در صــورت وجــود هرگونــه 
انتقــاد، پیشــنهاد و نظــرات تکمیلــی در خصــوص 
تی بــا دبیرخانــه این  ایــن ســند، در طی یــک هفتــه آ

شورا در ارتباط  باشند.
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
آذربایجان شــرقی همچنین تصریح کرد: این ســند 
 ، تــی شــورای برنامــه ریــزی اســتان نیز در جلســات آ

ارائــه و پــس از تصویــب، بــه تمامــی ســازمان ها، 
ادارات و دستگاه های اجرایی اباغ می شود.

جهانگیــری از ســازمان فنــی وحرفــه ای اســتان 
نیــز خواســت کــه در راســتای تــاش بــرای عدالــت 
اجتماعی، برش شهرســتانی ســند توســعه مهارت 
را نیــز بــه شهرســتان ها ارســال کــرده و بــر اجــرای 

هرچه بهتر آن نظارت کنند.

یــم تمامــی  وی همچنیــن اظهــار کــرد: انتظــار دار
دســتگاه های اجرایی نیز برنامه های عملیاتی خود 
در زمینــه مهارت افزایــی هرچه بیشــتر در جامعه را 

تدوین و اطاع رسانی کنند.
رضا اختیــار وکالتــی، مدیــرکل آموزش فنــی و حرفه 
ای اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز در این جلســه با 
اشــاره با اهمیت موضــوع مهتارت و لــزوم فرهنگ 
ســازی در جامعه در ایــن حوزه،گزارشــی از عملکرد 
ســال گذشــته در دو بخــش دولتــی و خصوصــی 
ارائــه نمــود. وکالتــی گفــت: ایــن اداره کل در ســال 
۹۹ در بخــش دولتی تعــداد ۲۰ هــزار و ۳۶۵ نفر دوره 
آمــوزش معــادل ۴ میلیــون و ۵۴۱ هــزار و ۴۴۵ نفــر 

ساعت آموزشهای مهارتی را ارائه نموده است.
وی ادامــه داد: در بخــش خصوصــی نیــز تعــداد 
۲۹ هــزار و ۵۰۲ نفــر دوره معــادل ۸ میلیــون و ۶۰۱ 
هــزار و ۸۸۳ نفــر ســاعت آمــوزش در حــوزه مهارت 
بــه عاقمنــدان در اســتان آذربایجــان شــرقی ارائــه 
شــده اســت. رضا اختیار وکالتــی در بخــش دیگری 
از ســخنانش از تعــداد ۶۴ هــزار و ۸۳۵ مــورد اخــذ 
آزمــون مهــارت از مهــارت آموزان در ســال گذشــته 

خبر داد.
در ایــن جلســه همچنیــن در خصــوص اهمیــت 
و ضــرورت توجــه بــه آموزشــهای مهارتــی در حــوزه 
ســربازان وظیفه نیروهای مســلح در اســتان تاکید 
شد.شــایان ذکــر اســت؛ در راســتای رعایت شــیوه 
نامه هــای بهداشــتی پیشــگیری از بیمــاری کرونا و 
لزوم رعایــت فاصله گذاری هــای اجتماعی، جلســه 
شورای توسعه مهارت اســتان با حداقل اعضاء به 
صــورت حضــوری و ســایر دســتگاههای عضــو این 

شورا به صورت وبینار برگزار گردید.

 در اولین جلسه شورای توسعه مهارت

 آذربایجان شرقی صورت گرفت:

سند توسعه مهارت استان 
مصوب شد

 امنیــت غذایــی و تغذیه ســالم، موضوعی اســت که 
مــورد توافــق کارشناســان علــوم تغذیــه و پزشــکان 
بــوده و در این میان رشــد حــدود ۱۰۰ درصدی ســرانه 
مصرف ماهــی در آذربایجان شــرقی در هشــت ســال 
گذشته، نشــانه گام های مثبت در مسیر تحقق این 

مهم است.
غنــای پروتئینــی و ویتامینــی ماهــی و آبزیــان مثــل 
ویتامیــن D و A و فســفر و طبیعــی بــودن آن کــه 
ســامت و امنیــت غذایــی را تضمین می کنــد عاقه 
مندی مردم برای استفاده بیشتر از این ماده غذایی 
را افزایش داده و به رغم افزایش ۲برابری قیمت انواع 
ماهــی و آبزیان ســرانه مصــرف آن در کشــور به بیش 
از ۱۲ و در آذربایجــان شــرقی بــه ۷.۵ کیلوگــرم رســیده 

است.  
البته مشــتریان ماهی از افزایش قیمــت ماهی گایه 
می کننــد که مــی تواند عامــل کاهش خریــد در آینده 
نزدیک باشــد، البتــه خــود تولیدکننــدگان و پرورش 
دهنــدگان ماهــی نیــز از افزایــش قیمــت هــا رضایت 
ندارنــد و تامیــن نهــاده و مــواد اولیــه پــرورش ماهی 
بــه قیمــت دولتــی و تاســیس شــرکت هــای تعاونــی 
پــرورش دهنــدگان ماهــی بــرای حمایــت از بخــش 
خصوصــی و  فرهنــگ ســازی مناســب بــرای افزایش 
مصــرف ماهــی در پاییــن آوردن قیمــت تمــام شــده 

ماهی را کارساز می دانند.
در ۲سال گذشته زیرساخت های خوبی برای توسعه 
صنعت شیات و پرورش ماهی در آذربایجان شرقی 
ایجاد شــده که ایــن اســتان غیرســاحلی را تبدیل به 
کارگاهی برای توسعه صنعت آبزی پروری کرده است 
طــوری کــه اکنــون در آذربایجــان شــرقی انــواع ماهــی 
ســردآبی، گــرم آبــی، زینتــی، ماهیــان خاویــاری، آرتمیا 
ارومیا و زالو پرورش و به بازار مصرف عرضه می شود.  
اکنون در بیشــتر شهرســتان های آذربایجان شــرقی 
ظرفیت بــرای پــرورش ماهــی فراهم شــده و چندین 
ح در بخــش صنعت شــیات آذربایجان شــرقی از  طر
جمله بزرگترین مرکز پــرورش و تولیــد آرتمیای غرب 
کشــور در شهرســتان عجــب شــیر پیشــرفت بیش 
از ۹۵درصدی داشــته اما به علت مشــکات و منابع 
مالی ناتمام باقی مانده اســت که همت مسووالن را 

برای تامین اعتبارات الزم را می طلبد.
بــا درک  ضــرورت تامیــن ماهــی مصرفــی اســتان و 
ح های بخش شیات و تامین پروتئین و  تکمیل طر
، خبرگزاری جمهوری اسامی  گوشت ماهی مورد نیاز
میزگــردی را بــا مدیــر، کارشناســان و تولیدکننــدگان 
آبزیان در محل ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجان 
شــرقی ترتیــب داد کــه مشــروح ایــن میزگــرد در ذیل 

آمده است.      

تولید ماهی در آذربایجان شرقی ۲۶.۳ درصد افزایش 
یافته است

مدیر شیات و امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجــان شــرقی گفــت: بــرای نخســتین بــار از بــدو 
تشــکیل شــیات اســتان تاکنــون یکــی از شــرکت 
هــای تولیــد و پــرورش ماهــی در اســتان بــه عنــوان 
تولید کننــده نمونــه کشــوری در روش متراکم یعنی 
پیشــرفته در ماهیــان ســردابی انتخــاب شــد کــه 

موفقیت بزرگی در عرصه شیات به حساب می آید.
قاســم جعفروند اظهار کــرد : در ادامــه این موفقیت 
ها، در ســال جهش تولید و بر اســاس برنامه ششم 
توسعه باید هفت هزار و ۶۷۷ تن ماهی در آذربایجان 
شــرقی تولید مــی کردیم کــه توانســتیم این رقــم را با 
هشــت هزار و ۶۰۳  تن برســانیم و در واقع ۱۲.۲ درصد 

پیشرفت را نشان می دهد.
وی افــزود: ایــن مقــدار تولیــد ماهــی در آذربایجــان 
شرقی نسبت به سال ۱۳۹۸ نیز ۲۶.۳ درصد افزایش 

تولید داشته است.
جعفروند ادامه داد: برابر برنامه ششــم در خصوص 
ماهیــان زینتی نیــز تعهد داشــتیم که پنــج میلیون و 
۸۰۰ میلیــون قطعــه از ایــن نوع ماهــی تولید داشــته 
باشیم که توانستیم بیش از ۲ برابر این برنامه یعنی 
۱۳ میلیــون و ۷۵ هــزار قطعه انــواع ماهیــان زینتی در 
آذربایجان شــرقی تولیــد کنیم.برابر برنامه ششــم در 
خصوص ماهیــان زینتــی نیز تعهــد داشــتیم که پنج 
میلیون و ۸۰۰ میلیون قطعه از این نــوع ماهی تولید 
داشته باشیم که توانســتیم بیش از ۲ برابر آن یعنی 
۱۳ میلیــون و ۷۵ هــزار قطعه انــواع ماهیــان زینتی در 
آذربایجــان شــرقی تولیــد کنیــم و این تعداد نســبت 
به ســال ۱۳۹۸ کــه ۶ میلیــون و ۲۰۰هــزار قطعــه تولید 

داشتیم بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.
مدیــر شــیات و آبزیــان آذربایجان شــرقی همچنین 
خاطر نشــان کرد: بر این اساس پیش بینی می کنیم 
که رتبه تولید آذربایجان شرقی از هفتم به پنجم ارتقا 
یابد امــا هنــوز رتبه بنــدی و آمار رســمی اعام نشــده 

است.
ســرانه مصــرف ماهــی در آذربایجــان شــرقی ۷.۵ 

کیلوگرم است
کارشناس مســوول بهبود کیفیت فرآوری و توسعه 
بــازار آبزیــان شــیات آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن 
میزگــرد گفت: مصرف ســرانه ماهی اســتان در ســال 
۱۳۹۸ از  ۷.۲ کیلوگــرم بــه ۷.۵ کیلوگرم در ســال ۱۳۹۹ 
برای هر نفــر افزایش یافت که البته متوســط ســرانه 

کشوری آن حدود ۱۲ کیلوگرم است.
مجید نصــرت لو، اظهار کــرد: بهبود کیفیــت از مزرعه 
تا ســفره از جمله تاش هایی بوده که در تولید انواع 

ماهی در آذربایجان شرقی انجام شده و با روش های 
درســت صیــد، جابجایــی،  حمــل ماهــی بــرای مراکــز 
عرضــه، بهبــود کیفیــت بــرای مراکــز عرضــه،  افزایش 
مراکز عرضه ماهی، روش های طبــخ ماهی و افزایش 
مراکز طبخ آبزیــان از جمله فعالیت های انجام شــده 

است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۲۰ مرکز عرضه ماهی 
در اســتان وجــود داشــت کــه ۱۵واحــد خــاص عرضه 
غ و گوشت  آبزیان بوده و بقیه به صورت تلفیقی با مر

بوده است.
نصرت لو ادامه داد: در حال حاضر ۷۷۱ واحد تولیدی 
آبزیان در آذربایجان شرقی فعالیت دارند.اکنون ۷۷۱ 
واحــد تولیــدی آبزیــان در آذربایجــان شــرقی فعالیت 
دارند که از این تعداد ۲۳۵ واحد ســردابی و ۲۸۷ واحد 

گرم آبی و سه واحد پرورش ماهی در قفس هستند.
کارشناس مســوول بهبود کیفیت فرآوری و توسعه 
بازار آبزیان شــیات آذربایجان شــرقی یادآور شــد: در 
۳۵ ســد پرورش ماهیان گرمابی داریــم و در ۲۳ واحد 
منابع آبی طبیعــی و رودخانــه ها تولیــد و صید ماهی 

انجام می شود.
نصرت لــو اظهــار کــرد: ۲ هــزار و ۴۰۸ تــن ماهــی در ۳۵ 
ســد یاد شــده تولید می شــوند و ۳۲۵تن ماهی نیز از 

رودخانه ها و منابع آبی استان صید می شوند.
وی همچنیــن گفــت: ۲۰ مزرعــه پــرورش ماهــی بــه 
صورت عرضه مستقیم در اســتان فعالیت می کنند 
و دارای جایــگاه صیــد، پــاک کــردن ماهــی و عرضــه 
مســتقیم می باشــند و ۱۰ واحد در همان مکان طبخ 

ماهی را نیز انجام می دهند.
وی یادآور شــد: در راســتای حمایت از مصرف کننده 
در ســال گذشــته ۱۰مــورد موافقت عرضه مســتقیم 
ماهی کــه زنــده فروشــی مــی کننــد صــادر شــده که ۲ 
واحد از آنها در شهرستان های شبستر و میانه بهره 

برداری شده است.
نصــرت لــو ادامــه داد: بــر اســاس برنامــه ریــزی هــای 
انجام شــده بنا داریم در کنار جاده ها و حاشــیه های 
جــاده هــای اصلــی و مــکان هــای زیارتــی، واحدهــای 

فروش یا عرضه ماهی در رستوران ایجاد شود.
ایجــاد شــرکت تعاونــی پــرورش دهنــدگان ماهــی در 

آذربایجان شرقی ضروری است
تولید کننده و پرورش دهنده نمونه کشــوری ماهی 
و مســوول یــک شــرکت تعاونی پــرورش دهنــدگان 
ماهیان سردابی در شهرستان ورزقان نیز در میزگرد 
ایرنــا بــا بیــان مشــکات تولیدکننــدگان و پــرورش 
دهنــدگان ماهــی در اســتان گفــت: اولیــن مشــکل 
اصلی بخش شــیات در آذربایجان شرقی این است 
که تولیــد کنندگان شــرکت تعاونــی زیر نظــر اتحادیه 
ندارنــد کــه ضــرورت ایجــاد آن بــه خوبــی احســاس 

می شود.
منصور عبــاس زاده اظهــار کرد: ایجــاد تعاونی مزایای 
زیــادی دارد کــه فعــال کــردن بخــش خصوصــی از 

مهمترین آنها است.  
وی ادامــه داد: ایجــاد نمایشــگاه، صــادرات، تامیــن 
نهــاده هــای دامــی و واردات تخــم ماهــی از جملــه 
مشکاتی است که با ایجاد تعاونی ها امکان رفع آنها 
وجود دارد و با این اقدام تولید پایدار بخش شــیات 

هم تثبیت می شود.
عباس زاده یادآور شد: سال گذشته ۳۵۰ تن فروش 
کردیم امــا اگــر موانع تولیــد و عرضــه ماهی برداشــته 
نشــود تولید مــا نیــز کاهــش خواهــد یافتاگــر موانع 
تولیــد و عرضــه ماهــی برداشــته نشــود تولید مــا نیز 

کاهش خواهد یافت..
ایــن تولیــد کننــده نمونــه کشــور ادامــه داد: ایجــاد 
آموزشــگاه برای آموزش کارگر ماهر و نیروی انســانی 
مورد نیاز بخش شیات که بتواند خدمات مناسبی 

را ارائــه دهــد از دیگــر مشــکاتی اســت کــه بایــد در 
آذربایجان شرقی برطرف شود.

عبــاس زاده با اشــاره بــه اینکه مصــرف ســرانه ماهی 
نسبت به متوسط کشوری پایین اســت، اظهار کرد: 
پایین بودن مصرف ســرانه ماهــی،   آبزیــان و فرآورده 
هــای آن در آذربایجان شــرقی باید از طریــق تبلیغات 
رســانه ای برطــرف شــود. یکــی دیگــر از مشــکات 
موجــود در آذربایجان شــرقی تبلیغــات ضعیــف در 
حــوزه مصــرف ماهی جهــت افزایــش مصرف ســرانه 
آبزیان و فرآورده های ماهی اســت بر این اساس این 
ضعف هــم بایــد از طریق تبلیغــات رســانه ای برطرف 

شود. 
وی یادآور شد: فراورده های زیاد ماهی وجود دارد که 
مردم نسبت به آنها آشــنایی ندارند مثل سوسیس 
ماهی، ناگت میگو، فیش برگر و چیپس از جمله این 
فرآورده هــا هســتند کــه ارزش غذایی باالیی داشــته 
و برخی نیز در اســتان تولید می شــوند اما مصرف آن 

پایین است.
عبــاس زاده ادامــه داد: ناگــت میگــو در آذربایجــان 
شــرقی تولیــد مــی شــود و زمینــه تولیــد کالبــاس و 
سوســیس ماهی نیز وجود دارد بر این اســاس باید 

تدابیر الزم اندیشیده شود.
خ گــذاری قیمــت واحــد بــرای ماهــی در آذربایجان  نــر

شرقی وجود ندارد
این تولید کننده نمونه کشوری نبود قیمت گذاری و 
خ گذاری واحد و مصوب ماهی در آذربایجان شرقی  نر
را از جملــه دیگر مشــکات ایــن بخش عنــوان کرد و 
خ گذاری، بخشــی از مشکل قیمت ماهی  افزود: با نر
برطرف می شــود اما اگر پــرورش دهنــدگان ماهی در 
اســتان خودشــان غذای ماهــی را تولید کننــد و مواد 
اولیــه بــا یارانــه دولتــی باشــد در نتیجه قیمــت تمام 
شــده ماهی کاهش می یابــد، بر این اســاس قیمت 
ماهی با حذف هزینه های حمــل و نقل و هزینه های 
یــاد شــده پاییــن مــی آیــد در نتیجــه امــکان کاهــش 

قیمت وجود دارد.
عباس زاده همچنین گفت: مــواد اولیه برای پرورش 
و تولیــد ماهــی بایــد تامیــن شــود در صورتــی کــه نیاز 
تولیدکنندگان در آذربایجان شــرقی در این خصوص 
برطــرف نمــی شــود کنجالــه ســویا، آرد گنــدم، پــودر 
ماهی، پودر گوشــت، آرد ســویا، گلوتن گندم و ســویا 
و روغــن از جمله مــواد مورد نیــاز پــرورش دهندگان 
ماهی استان اســت که تنها کنجاله ســویا و آرد گندم 
به مقدار کمتر از نیاز تولیدکنندگان استان با قیمت 

دولتی در اختیار آنها قرار می گیرد.
وی افزود: بر این اســاس پرورش دهندگان ماهی در 
آذربایجان شــرقی مــواد اولیه را خودشــان بــه صورت 

آزاد تهیــه می کنند و تهیه تخــم ماهی و تبدیــل آن به 
بچه ماهی هزینه بر است.

افزایــش قیمــت نهــاده از دالیــل افزایــش قیمــت 
ماهی است

زی  یــان جهــاد کشــاور مدیــر شــیات و امــور آبز
آذربایجان شــرقی ادامه داد: اگر پرورش دهندگان 
ماهــی بتواننــد تولیــدات خودشــان را خودشــان 
صــادر کننــد منافــع بیشــتری حاصــل مــی شــود ما 
نیــز در ایــن خصــوص حمایــت هــای الزم را انجــام 
می دهیم و در بخــش تولید ماهیان زینتی شــرکت 
تعاونی تشــکیل دهند حمایت مــی کنیم بر همین 
تعاونــی  شــرکت  جلفــا  شهرســتان  در  اســاس 
تشــکیل شــد کــه بــا ایــن اقــدام کارخانــه خــوراک 
آبزیــان نیــز تشــکیل و در ادامــه بــه ایــن شــرکت 

تعاونی نهاده هم داده شد.
جعفرونــد یکــی از عوامل افزایــش قیمــت ماهی را 
افزایــش قیمــت نهــاده اعــام کــرد و افــزود: تغییــر 
ز  ار بــه  نهــاده  تامیــن  بــرای  ترجیحــی  ز  ار تامیــن 
نیمایــی و اینکــه مــواد اولیــه بــه صــورت کامــل بــه 
تولیدکننــدگان داده نمی شــود از عوامــل افزایش 

قیمت ماهی در چند ماه اخیر بوده است.
را  اولیــه  مــواد  کــه  آنجایــی  از  داد:  ادامــه  وی 
پرورش دهنــدگان ماهی خودشــان به صــورت آزاد 
تهیــه می کننــد بر ایــن اســاس قیمــت تمام شــده 

ماهی برای هر در بازار افزایش پیدا می کند.
در  ماهــی  تــن   ۶۰۰ و  هــزار هشــت  حــدود  تولیــد 

آذربایجان شرقی 
جعفرونــد همچنیــن بــا اشــاره بــه جمعیــت چهــار 
میلیونــی آذربایجان شــرقی و نیــاز ۳۰ هــزار تــن در 
ســال این اســتان به ماهی، گفت: بــرای تامین نیاز 
ج  مصرفــی اســتان ۲۱ هــزار و ۴۰۰ تــن ماهــی از خــار
اســتان وارد می شــود و بقیــه در آذربایجان شــرقی 
تامیــن و توزیــع مــی شــود بــر ایــن اســاس ظرفیت 
فراوانــی بــرای ایجــاد واحدهــای تولیــدی و پرورش 

انواع ماهی در استان وجود دارد.
زی  یــان جهــاد کشــاور مدیــر شــیات و امــور آبز
آذربایجان شرقی همچنین با اشــاره به سایر تولید 
آبزیان در اســتان اظهار کرد: در کنــار تولید ماهیان 
ینتــی،  واحدهــای تولیــدی  ســردابی، گرمابــی و ز
ماهیــان خاویــاری، آرتمیــا و زالــو نیــز در آذربایجــان 

شرقی وجود دارد.
 جعفر وند با بیان اینکه ســال گذشــته ۲ تــن آرتمیا 
در ۸۰ واحــد پــرورش ایــن ســخت پوســت دریایی 
در آذربایجان شــرقی تولید شــده، گفت:  البته این 
مقدار آرتمیــای تولیدی برای تامین غــذای ماهیان 

زینتی استان مصرف شده است.

ارتقای امنیت غذایی استان با افزایش 2 برابری سرانه مصرف ماهی

کلنــگ احــداث چهــار مدرســه ی خیرســاز همزمــان بــا مــاه مبــارک 
رمضان در شهرستان عجبشــیر بر زمین زده شد.

طــی مراســمی همزمــان بــا مــاه مبــارک رمضــان و بــا حضــور امــام 
 ، _ فرمانــدار شهرســتان عجبشــیر جمعــه شهرســتان، اصغــر پــور
کســایی _ مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ســاز استان و اعضای 
مجمع خیرین مدرســه ســاز شهرســتان کلنگ احداث دو مدرسه 

لمالــو و تجــرق و دو مدرســه ســه  شــش کاســه در روســتاهای آ
کاسه در روســتاهای صومعه ومحمودآباد بر زمین زده شد.

شهرســتان  وســتاهای  ر اهالــی  برانگیــز  تحســین  اقــدام  ایــن 
احســان  صــورت  بــه  رمضــان  مبــارک  مــاه  در  عجبشــیر 
ح  ح مشــارکتی خیــر ســاز و طر ماندگارمدرســه ســازی در قالــب طــر

آجر به آجر است.

کلنگ احداث 4 مدرسه  خیر ساز در شهرستان عجبشیر  زمین زده شد

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

مرگ است، اگر هستی دیگر بینی  
بودى جز بود او، نباشد هرگز
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امام خمینی )ره(

نماینده مردم میانه در مجلس شورای 
اسالمی:

مخالف برگزاری حضوری امتحانات 
در شرایط فعلی هستیم

کمیسیون  پرورش  و  آموزش  کمیته  رئیس 
این که  بیان  با  مجلس،  تحقیقات  و  آموزش 
آزمون مدارس  مدت زمان محدودی تا برگزاری 
باقی مانده و ممکن است شیوع کرونا فروکش 
نکند، تاکید کرد: در این شرایط، مخالف اجتماع 

دانش آموزی برای حضور در آزمون هستیم.
مهدی اسماعیلی در مورد انتشار خبری از سوی 
وزیر آموزش و پرورش مبنی بر این که در صورت 
اصرار  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  از  مجوز  ارائه 
داریم که امتحانات پایه نهم و دوازدهم حضوری 
کردیم  تاکید  بارها  ما  کرد:  اظهار  شوند،  برگزار 
وضعیت کشور از نظر کرونایی باید تحت کنترل 
باشد، چرا که تمام مشاغل به ویژه فعالیت های 
و  آموزش  چه  و  دانشگاه ها  در  چه  آموزشی 
نگران کننده  موج  این  تاثیر  تحت  پرورش 
کرونایی قرار گرفته است کما این که ما مجبور 
شدیم برغم میل خود کاس های آموزشی را به 
صورت مجازی برگزار کرده و برگزاری کاس های 

حضوری را تعطیل کنیم.

پیرامون  اظهارنظرها  برخی  داد:  ادامه  وی، 
با  رابطه  در  چه  آزمون ها  برگزاری  نحوه 
این  مستلزم  نهایی  چه  و  داخلی  پایه های 
بوده که اوضاع کرونایی کشور فروکش کند 
آزمون های  برگزاری  برای  مناسبی  شرایط  و 

حضوری فراهم شود.

 برخــی از التهــاب آفرینــی در افکار 
عمومی سود می برند

ماینده مردم تبریز، اســکو و آذرشهر در مجلس 
شورای اســامی، گفت: باید دید که چه کسانی از 
این اقدامات و التهــاب آفرینــی در افکار عمومی 
سود می برند و با احساسات مردم بازی می کنند؟ 
کشــور  امنیتــی  و  اطاعاتــی  دســتگاه های  از 
می خواهم تا بــر روی ایــن موضوع تمرکــز کنند و 

مانع وقوع مکرر این اتفاقات شوند.
روح اهلل متفکر آزاد در واکنش به سخنان توهین 
آمیز در مــورد یکی از مفاخــر بزرگ ادبی و شــعری 
آذربایجــان در شــبکه ۴ ســیما، در گفت وگــو بــا 
خبرنــگاران بــا بیــان این کــه ایــن توهین نشــان 
از کــم ســوادی ایــن معلــم ادبیــات اســت کــه از 
ابتدایی تریــن اطاعــات ادبیــات بــی بهــره بــوده 
و نــگاه غیرعلمــی و ادبــی دارد، افــزود: شــانیت 
شــاعران و ادبــای آذربایجــان در ایــران غیــر قابل 
کتمان است، در شــانیت جناب فضولی همین 
بس که در ســه زبان شــعر گفتــه و ادبیــات ایران 

مدیون این ادیب بزرگ است.
طرح »جرم انگاری توهین به مظاهر ملی و قومی« 

در حال طی مراحل قانونی است
وی با تاکید بــر این که به عنوان نماینــده و وکیل 
مردم آذربایجان و ایران، از حقوق حقه مردم دفاع 
می کنم، تصریح کرد: به قولی که در انتخابات داده 
بودم برای جرم انگاری مظاهر ملی و قومی، عمل 
کــرده ام و این طــرح را در روزهــای اول، به مجلس 
داده ام کــه در حــال طی مراحــل قانونی اســت اما 
 
ً
یکی از طرح های مجلس قبل، خوشبختانه اخیرا
پس از تأیید شــورای نگهبــان، به قانــون تبدیل 
شــده و این موضوع شــبکه ۴ هم می تواند جرم 
تلقــی شــود کــه بــه عنــوان وکیل ایــن خطــه این 

موضوع را پیگیری خواهم کرد.
آمــوزش مجلــس شــورای  عضــو کمیســیون 
اســامی، بــا انتقــاد از این کــه خودمــان هــم در 
معرفی مفاخر آذربایجان کم کاری کرده ایم، گفت: 
مــا ادبــا و فرهیختــگان خــود را بــه خوبــی معرفی 
نکرده ایــم و باید ایــن مفاخر را در ســطح ایــران و 

بین الملل معرفی کنیم. 
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خبرخبر

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل   
میراث   اداره کل  مشارکت  با  گفت:  شرقی  آذربایجان  
سازمان  برنامه ریزی،  و  مدیریت  سازمان  فرهنگی، 
صمت، شهرک های صنعتی و شهرداری تبریز دبیرخانه 

تبریز، پایتخت جهانی فرش دستبافت فعال شد.
گویی اظهار  گفت و  روز یکشنبه در  زاده  احمد حمزه 
مرکزیت  به  آذربایجان  غنی  پیشینه  به  توجه  با  کرد: 
توسط  دستبافت  نفیس  فرش های  تولید  در  تبریز 
به  شهر  این  سال ۱۳۹۴  ماهر،  و  خوشنام  هنرمندان 
یونسکو  در  دستبافت  فرش  جهانی  پایتخت  عنوان 
به ثبت رسید و خانه کلکته چی به عنوان دبیرخانه آن 

انتخاب شد.
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
مجدد  فعال سازی  اینکه  بیان  با  شرقی  آذربایجان  
دستگاه های  همه جانبه  مشارکت  با  دبیرخانه  این 
با  کار قرار گرفت، گفت:  ذیربط بطور جدی در دستور 
پس  شده  تدوین  مشترک  برنامه های  ارائه  به  توجه 

اقتصاد  گروه کاری  تشکیل  تخصصی  بررسی های  از 
آذربایجان  شرقی،  اقتصادی  کارگروه  تبریز ذیل  فرش 
تشکیل شورای راهبری و تعیین مسئول دبیرخانه در 

دستورکار قرار گرفت.
کرد: به دنبال تشکیل جلسه  زاده خاطرنشان  حمزه 
مشترک به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی 

فعالیت های  توسعه  شرقی،  آذربایجان  استانداری 
فعال  هنرمندان  امور  به  مستمر  رسیدگی  دبیرخانه، 
در حوزه تولید فرش دستبافت، برنامه ریزی در راستای 
توسعه ای،  اهداف  پیشبرد  برای  الزم  اعتبار  جذب 
به  تبریز  بین المللی ظرفیت های  و  معرفی جامع ملی 
کار  پایتخت جهانی فرش دستباف در دستور  عنوان 
دستگاه های اجرایی دخیل در این موضوع قرار گرفت.
دستباف  فرش  پایتخت  عنوان  به  تبریز  آن  تبع  به  و 
ایران شناخته شده است و سهم به سزایی در تولید 
که  طوری  به  کند،  می  ایفا  دستباف  فرش  صادرات  و 
فرش  صادرات  از  درصد   ۳۵ امر  کارشناسان  گفته  به 

دستباف کشور را این استان تامین می کند.
کهن  آذربایجان شرقی دارای پیشینه  بافت فرش در 
تاریخی بوده و در زمان کنونی بیش از ۲۰۰ هزار نفر در 
استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این هنر 
آن  از  - صنعت اشتغال داشته و حدود ۵۰۰ هزار نفر 

امرار معاش می کنند.

دبیرخانه پایتخت جهانی فرش دســتبافت در تبریز فعال شد

ح کرد: بهبودی مطر
وجود ضعف های جدی در محتوای برنامه های توسعه در کشور

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه  ریزی آذربایجان شــرقی گفت: صرفنظر از 
مشکات اجرایی و ضعف نظام برنامه نویسی توسعه یکي از دالیل توسعه 
، وجود ضعف هــاي جدي در محتــوای برنامه های توســعه  نیافتگی کشــور

است.
به گزارش روابط عمومی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، 
داود بهبودی پیش از ظهر امروز در نشســت علمــی- تخصصی رویکردها، 
ح بایســته های برنامه ریزي  روش ها و تجــارب موفــق برنامه ریــزی بــه تشــر
توسعه با توجه به تجربه برنامه ریزی برخی کشورها پرداخت و گفت: برنامه 
ریزی، شرط الزم برای قرارگرفتن در مسیر توسعه است اما در ایران با وجود 
بیــش از ۷۰ ســال برنامــه ریــزی، این امــر به نحــوه شایســته اتفــاق نیفتاده 

است.
وی افزود: ایران ۸ ســال زودتر از ژاپن، ۱۴ ســال زودتر از کره جنوبی، ۵ سال 
زودتر از چیــن و ۳ ســال زودتــر از هنــد تدویــن قانــون برنامه برای توســعه 
ملی را آغاز کرده اما هنوز برخی از مهمترین اهداف توســعه ملی مثل رشــد 

صنعتی پایدار، صادرات کاالهای صنعتی، رفــاه عمومی و عدالت اجتماعی، 
محقق نشده اند.

بهبودی تصریــح کرد: ســنت طوالنی تر برنامه نویســی توســعه در ایــران در 
مقایســه با اغلب کشــورهای تازه صنعتی شــده، نتوانســته به حل چالش 

توســعه نیافتگی کمک چندانی کند؛ صرفنظر از مشکات اجرایی و ضعف 
نظام برنامه نویســی توســعه به نظر می رســد یکــي از دالیل این امــر، وجود 

ضعف  های جدی در محتوای برنامه های توسعه بوده است.
رئیــس ســازمان مدیریت و برنامــه  ریــزی آذربایجان شــرقی، تجدیــد نظر در 
فرایند و ساختار نظام برنامه ریزی در ایران را ضروری دانست و گفت: تجربه 

موفق و ناموفق سایر کشورها می تواند راهگشا باشد.
وی با اشاره به تجارب موفق برنامه ریزی کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، 
هند و مالزی ابراز داشت: هیچ کشور پیشرفته ای در جهان وجود ندارد که 
با پیاده سازي اقتصاد، بازار آزاد و حذف مدیریت دولتی بر بازار به پیشرفت 

رسیده باشد.
بهبودی توضیح داد: پیشــرفت فرایندي اســت که طي شــدن آن مســتلزم 
داشــتن برنامــه مشــخص و دقیــق دربــاره وضــع مطلــوب، اشــراف کامــل 
دولت بر وضع موجــود و برقراری یک رابطه هوشــمند بیــن دولت و بخش 

خصوصی برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب است.  

درگذشت والده گرامیتان رابه شما وخانواده محترم تان تسلیت عرض مینماییم.
ازخداوند متعال صبر جزیل مسئلت داریم.مارادرغم خودتان شریک بدانید.

شرکت تولیدی آرایشی بهداشتی روژین
سیامک سلیمان پور

اان هلل و اان الیه راجعون

جناب آاقی  دکتر یوسف رمضانی
گاه علوم زپشکی تبرزی دمرییت محترم  ارزیابی و نظارت رب رفآورده اهی  غذایی، آرایشی و بهداشتی دانش

کارخانه آرد سازی ستاره تبریز

فقدان مادر بزرگوارتان ما را سخت  اندوهگین ساخت غفران و رحمت الهی  برای 
آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی از پروردگار  

متعال خواهانیم

جناب آقای دکتر یوسف رمضانی 
مدیریت محترم  ارزیابی و نظارت بر فرآورده های 

غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اان هلل و اان الیه راجعون

بانک قرض الحسنه مهر ایران در نظر دارد امالک مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. 
متقاضیان محترم می توانند تا ساعت 13 روز چهارشنبه 1400/02/15 همه روزه به استثنای روزهای تعطیل 
برای اخذ اطالعات، بازدید، دریافت اوراق شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات خود به محل مدیریت 

شعب استان مربوطه مراجعه فرمایند.
توضیحات :

1. شــرکت کنندگان هنگام دریافت اسناد شرکت در مزایده می بایستی مبلغ 1.000.000 ریال به حساب 
شــماره 1-295437-710-3001 بنام اداره پشتیبانی بانک قرض الحســنه مهر ایران واریز نمایند. ) مبلغ 

دریافتی بابت خرید اسناد مزایده به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.(
2. مبلغ ســپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده هر ملک می باشد که می بایست به حساب 

شماره 1-295437-710-3001 بنام اداره پشتیبانی بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز گردد.
3. فروش امالک بصورت نقدی می باشد.

4. رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص، 
معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت الک و مهر شده )دربسته( تسلیم گردد. 

5. کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان 
پذیر می باشد.

6. بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادهای واصله مختار می باشد.
7. هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

8. عدم رعایت مفاد قرارداد موجب فسخ آن از سوی بانک می گردد.

مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان آذربایجان شرقی

فروش امالک و مستغالت بانک
 قرض الحسنه مهر ایران 400/1 

)مزایده نوبت اردیبهشت - نقدی(

مساحت کاربری ملکپالک ثبتیآدرس
عرصه

مساحت 
اعیان

توضیحاتقیمت پایه ) ریال (

تبریز، پل 
قاری، ابتدای 
خیابان ثقه 

السالم

تجاری 35و34
- انبار 
تجاری

102 , 31209،6233،000،000،000
 سی و سه میلیارد ریال

مساحت ملک تقریبی بوده و عرصه 
آن اصالحی دارد. اخذ استعالم 

دارایی و شهرداری و هزینه های 
مترتبه به عهده برنده مزایده است.

کل میراث فرهنگی استان:« مدیر 


