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تامين 48 درصد از نياز آبى مزارع عجب شير از سد 
قلعه چاى
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سرپرست فرماندارى عجب شير با اشاره به ظرفيت 42 ميليون مترمكعبى سد قلعه چاى، گفت: 
28 ميليــون مترمكعب معادل 48 درصد از نياز آبى مزارع از اين ســد و مابقى از آب هاى زيرزمينى 
تامين مى شود.  عادل اصغرپور در بازديد از نحوه تقسيم و توزيع آب شهرستان افزود: انتظار مى رود 
در موقع توزيع آب از ســد قلعه چاى، مديريت الزم در جهت تامين آب كشــاورزى صورت گيرد تا 

ضررى متوجه كشاورزان نشود.....

  

ورزش صبحگاهى در ورزش صبحگاهى در 8080  بوستان تبريز  بوستان تبريز

 اجراى سامانه قرائت و صدور قبض 
آنى آبفاى استان

تابلو فرش سردرود 
شناسنامه دار شد

نمونه بردارى از 342 قلم خوراكى 
در آذربايجان شرقى

صفحه2 صفحه2

 آگهى مناقصه عمومى       
باســتناد بند دوم و سوم مصوبه شماره ١٠٠٣مورخه ١٣٩٧/٢/١٩هيئت مديره، سازمان عمران تبريز در 

نظر دارد:
١-عمليات اجرايی آسفالت تراشی در سطح خيابان های شهر تبريز

٢- عمليات اجرائی درزگيری آسفالت در سطح خيابان های شهر تبريز
را طبق برآورد اوليه و مشــخصات فنی از طريق مناقصه عمومی و با شرايط ذيل به پيمانکاران واجد 

شرايط واگذار نمايد.
الف) از اشخاص حقيقی و حقوقی که دارای توانايی و سابقه اجرايی و دستگاه ها و ماشين آالت مناسب 

و استاندارد می باشد دعوت به عمل می آيد.
ب) ١- مبلغ برآورد اوليه عمليات اجرائی آسفالت تراشــی:  -/٥/٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠  ريال ( پنج ميليارد و 

چهارصد ميليون ريال)
٢-مبلغ برآورد اوليه عمليات اجرائی درزگيری آسفالت:  -/٥/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال (پنج ميليارد ريال)

پ ) مبلغ کارکرد با معرفی به مناطق شــهرداری تبريز جهت تهاتر مطابق شــرايط مندرج در اسناد 
مناقصه اقدام خواهد شد.

ج) مبلغ تضمين شرکت درمناقصه (تضمين فرآيند ارجاع کار) برای  ١- مناقصه آسفالت تراشی مبلغ: 
-/٢٧٠/٠٠٠/٠٠٠ (دويست و هفتاد ميليون ريال) و برای ٢- مناقصه درزگيری آسفالت مبلغ -/٢٥٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال (دويســت و پنجاه ميليون ريال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با فرمت پيوست بخشنامه شماره 
١٢٣٤٠٢/ت٥٠٦٥٩ هـ مورخه ٩٤/٩/٢٢بنام سازمان عمران تبريز يا درصورت واريز نقدی بحساب شماره 

١٠٠٨٢١٣٤٠٧٤١بانک شهر شعبه آزادی بنام سازمان عمران تبريز
د)فروش اسناد مناقصه از تاريخ ١٣٩٧/٣/٢٨ تا آخر وقت اداری تاريخ ١٣٩٧/٤/١٦ به صورت حضوری 
و در قبال ارائه رســيد واريز مبلغ -/١/٠٠٠/٠٠٠ ريال (غير قابل استرداد) در وجه سازمان عمران تبريز به 

شماره حساب ١٠٠٨٢١٣٤٠٧٤١بانک شهر شعبه آزادی تحويل می گردد.
ذ) محل فروش اسناد : تبريز- آخر خيابان صائب-دبيرخانه سازمان عمران تبريز

ه)پيشنهادات بايستی تا آخر وقت اداری (ساعت ١٤:٣٠) روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/٤/١٩ به دبيرخانه 
سازمان عمران تبريز تحويل گردد و پيشنهادات ارائه شده ميبايست به مدت سه ماه معتبر باشد.

و)پيشــنهادات واصله راس ساعت ١٤:٣٠ روز سه شــنبه مورخه ١٣٩٧/٤/١٩ در محل سازمان عمران 
تبريز بازگشائی و بررسی خواهد شد.

ر) ساير شرايط در اسناد مناقصه مندرج است.
ز) متقاضيان می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به واحد امور قراردادهای سازمان عمران واقع در 

تبريز- آخر خيابان صائب مراجعه و يا با تلفن ٣٤٧٦٩٥٨٣-٠٤١ تماس حاصل نمايند.  (ب-٩٧٠٣٠٩)
چاپ آگهی نوبت اول : ١٣٩٧/٣/٢٨
چاپ آگهی نوبت دوم : ١٣٩٧/٤/٤

 سازمان عمران تبريز

 اول
وبت
ن
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 مديركل اســتاندارد آذربايجان شــرقى گفت: در راستاى 
اجراى طرح طاهــا در ايام ماه مبارك رمضان 342 فقره نمونه 

بردارى از اقالم خوراكى پرمصرف مردم در استان انجام شد.
ساســان فرشــى حق رو افزود: اين اقدام به منظور كنترل 
اقــالم پرمصرف در بازار و جلوگيــرى از فروش مواد خوراكى 

غيراســتاندارد در مراكز عرضه و فروش اين اقالم در اين ماه از 
سوى كارشناسان و بازرسان اين اداره كل انجام شد.

وى اظهار داشت: در اين طرح كارشناسان بر اقالم خوراكى 
عرضه شــده در اين مراكز شامل شكر، انواع قند، كشك مايع، 
انواع خرما، آرد گندم، پياز و سير سرخ كرده، زعفران، روغن هاى 

ســرخ كردنى، چاى معطر و سياه، محصوالت لبنى شامل شير 
پاستوريزه و پنير تازه و زولبيا و باميه نظارت كردند.

مديركل اســتاندارد آذربايجان شــرقى يادآورى كرد: در 
راستاى اجراى طرح طاها كنترل ويژه بازار با اولويت بازرسى و 
خريد نمونه از مراكز عرضه و فروش همانند ســال هاى گذشته 

از سوى كارشناسان اين اداره كل انجام شد.
فرشى حق رو ادامه داد: نتايج آزمون هاى انجام شده بر روى 
اين اقالم نشان مى دهد كه 130 نمونه مطابق استاندارد بوده و 3 
مورد نامنطبق است و ساير نتايج نيز به علت طوالنى بون فرآيند 

آزمايش هنوز مشخص نيست. 2

 بــه گــزارش امــور ارتباطــات 
شــهردارى منطقه يك كالنشــهر 
تبريز، دكتر قربانيان تبريزى شهردار 
منطقــه يــك از اجراى طــرح ويژه 
پاكســازى و زيباسازى سطح منطقه 

خبر داد.
بر اساس اين گزارش دكتر قربانى 
اعالم داشت: با آغاز فصل تابستان و 
نياز به آمادگــى بيش از پيش منطقه 
جهــت ســاماندهى ، پاكســازى و 

زيباســازى حوزه به ويژه پارك ها و 
بوســتان هاى موجود جهت استقبال 
از مهمانان تابســتانه طرح ويژه اى از 
سوى معاونت حوزه خدمات شهرى و 

اجرايى منطقه آغاز مى گردد.
شــهردار منطقه يك گفت : اين 
طرح شــامل رنگ آميــزى ديوارها 
ســرويس هاى  وضعيت  ،اصــالح 
بهداشــتى، اصالح آالچيــق ها ،راه 
اندازى آبنماهــا، تجهيز نمازخانه ها 
و...مى باشــد كه در دســتور كار قرار 

گرفته است.
 وى افــزود : بــا تمام تــوان در 
جهت اســتقبال از مهمانان تابستانه 
كــه در تبريــز 2018 حضور خواهند 
يافــت تالش نموده و شــرايط ويژه 
اى را جهــت رفاه حال همشــهريان 
و مســافرين گرانقدر فراهم خواهيم 

نمود.

در ســال 96 حدود 20 ميليارد 
ريــال توســط شــركت بيمــه به 
مشتركين حادثه ديده گاز طبيعي 
اســتان آذربايجان شــرقي غرامت 

پرداخت شده است. 
به گزارش روابط عمومى شركت 
گاز اســتان آذربايجــان شــرقى، 
ســيدرضا رهنمــاى توحيــدى با 
اعالم ايــن مطلب گفــت: با توجه 
به گســترش روزافزون گاز طبيعى 
در مناطق شــهرى و روســتايى و 
افزايش ســطح خدمات ارائه شده ، 
تمام مشــتركان گاز تحت پوشش 
بيمــه حــوادث قرار دارنــد. وى با 
اشــاره به خدمات بيمه مشتركين 
گاز تصريــح كرد: مشــتركان گاز 
اســتان با وقوع حوادث ناشى از گاز 
طبيعى درصورت نقص عضو و از كار 
افتادگى دايــم ، جبران هزينه هاى 

پزشــكى و خســارت هاى مالى هر 
واحد مسكونى و مشاعات و اشخاص 
ثالث تحت پوشش خدمات بيمه مى 
باشــند. مدير عامل شركت گاز در 
پايان اعالم كرد: اين استان به دليل 
استقرار در اقليم سرد ، وزش مستمر 
باد و طوفان، ساخت و سازهاي غير 
اصولي خصوصا در حاشــيه شهرها، 
بي احتياطي مشتركين گاز ، (مجهز 
نبودن وسايل گازسوز به تجهيزات 
ايمني) ، پايين بودن كيفيت مصالح 
ســاختماني از جملــه دودكش ها، 
عدم دقت كافي در اجرا و نگهدارى 
سيســتم لوله كشي گاز داخلي و ... 
داراي آمار نسبتا بااليي در حوادث 
نشــت، انفجار ، آتش ســوزي و گاز 
گرفتگي مي باشد بطوريكه عليرغم  
كاهــش 13 درصدي تعداد حوادث 
در سال گذشته، كماكان 210  مورد 
حادثه مصرف كنندگان گاز طبيعي 
گــزارش گرديده كه ايــن موضوع 
مســتلزم نظارت و كنترل بيشتر  در 
اجرا و نگهدارى لوله كشــي داخلي 
، ارتقاي ســطح ايمني اســتاندارد 
وســايل گازسوز ، توســعه فرهنگ 
مصرف بهينه و ايمــن گاز طبيعي 

و ... مي باشد.

 شــركت آب و فاضالب اســتان 
آذربايجان شرقى در راستاي صيانت 
از حقوق شــهروندي و همچنين در 
اجراي دســتورالعمل هــاي اقتصاد 
مقاومتي اقــدام به طراحي و اجراي 
سيستم قرائت آنالين و صدور قبض 
آني در محل انشــعابات مشتركين 

نموده است .
به گزارش روابط عمومى شركت 
آب و فاضــالب اســتان آذربايجان 
شرقى ، مهندس ايمانلو مدير عامل 
شــركت گفت : با اجراي اين طرح به 
جاي مراجعه  مكــرر جهت قرائت ، 
كنترل و پخش قبــوض ، مامورين 
با يــك بار مراجعه بــه درب منازل 
مشــتركين نسبت به قرائت و صدور 
قبــض بصورت همزمــان  در محل 
انشعابات انجام و تحويل مشتركين 

مي گردد .
ايمانلــو در ادامه به مزاياي ديگر 

طرح قرائــت و صدور قبض آنى آب 
و ســهولت انجام آن اشــاره كرد و 
افــزود :  كنترل دقيق و آســان ارقام 
ثبت شــده در روي قبــوض صادره 
توسط مشــتركين گرامي و تطبيق 
آن بــا ارقــام كنتــور آب مصرفي 
خويــش و اطمينــان از صحت آن ، 
كاهــش مصرف كاغذ در راســتاي 
مديريــت ســبز و كمك بــه حفظ 
و نگهــداري جنــگل هــا ، اقدام به 
اصالح و استانداردســازي انشعابات 
غيرمجاز با ارســال عكس و تصاوير 
الزم به ســتاد شــركت ، اطمينان از 
حضور ماموريــن قرائت در محل به 
دليل كنترل ايشان از طريق سيستم 
هــاي GPRS و ثبت دقيق زمان 
مراجعه مامورين بــه درب منازل از 
مزاياى اســتفاده از ايــن طرح    مى 

باشد . 
مدير عامل شركت آب و فاضالب 
استان آذربايجان شرقى در پايان به 
تعداد مشــتركين تحت پوشش اين 
طرح اشاره كرد و افزود : تاكنون 47 
درصد از مشــتركين اين شركت به 
تعداد 525000 فقره انشــعاب تحت 
پوشــش اين طرح بوده اســت و در 
شــهرهاي تبريز ، مرند و شهرهاي 
تابعه،  مراغه  شبســتر و شــهرهاي 
تابعه ، هاديشــهر و جلفــا و ميانه در 

حال اجرا مي باشد  . 

مجيــد خدابخــش در يــك روز كارى از 
بخش هاى مختلف كتابخانه مركزى و پروژه 
احداث ســاختمان جديــد كتابخانه مركزى 

تبريز بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومى نهاد كتابخانه هاى 
عمومى اســتان ، مجيد خدابخش با حضور در 
كتابخانــه مركــزى تبريــز، از بخش هاى 
مختلــف اين كتابخانــه ازجملــه كتابخانه 
نابينايان، بخش كــودك و نوجوان، گنجينه 
نشــريات و نســخه هاى خطى، قرائت خانه و 
ســالن مطالعه، مخزن كتــاب و بخش امانت 

بازديد كرد.
وى همچنين از پروژه احداث ســاختمان 
جديــد كتابخانه مركزى تبريــز كه در زمين 
وقف شــده از سوى خانواده قره چمنى در حال 

ساخت است بازديد كرد.
عمليــات اجرايى اين پــروژه كه به عنوان 
قرائت خانه و ســالن مطالعه اســتفاده خواهد 
شــد، در زمينى به مساحت سه هزار متر مربع 
و در دو طبقــه از ســال 1396 آغاز شــده و 
پيش بينى مى شــود تا پايان امســال به اتمام 

برسد.

اســتاندار آذربايجان شرقى در حاشيه اين 
بازديــد با بيان اينكه تبريز شــهر اولين ها در 
حوزه فرهنگ است، گفت: كتاب بهترين نماد 
فرهنگى است و بايد تالش كنيم كتاب خوانى 
از نظر نرم افزارى و فضاهاى فيزيكى توســعه 

يابد.
خدابخش با اشــاره به وجــود 420 هزار 
جلد كتــاب در كتابخانه مركزى تبريز، گفت: 
خوشــبختانه امكانات خوبى در اين كتابخانه 
ايجاد شــده و امكان استفاده از آن براى تمام 

اقشار جامعه وجود دارد.
وى افــزود: وجــود بخش هايــى مانند 
كتابخانــه نابينايــان و گنجينه نســخه هاى 
خطــى كه برخــى از آنها ثبت ملــى و برخى 
نيز ثبت جهانى شــده اند، فوق العاده ارزشمند 
است و بايد براى حفظ اين سرمايه هاى عظيم 
فرهنگى و تحويل آن به آيندگان تالش كنيم.

خدابخش با قدردانى از خيران كتابخانه ســاز 
اســتان، گفت: خوشــبختانه با كمك خيران 
در حــال حاضر ســه هزار متــر مربع فضاى 
جديد مطابــق با اســتانداردهاى بين المللى 
بــه مجموعــه كتابخانــه مركــزى تبريز 
افزوده مى شــود كه كمبــود فضاى مورد نياز 
پژوهشگران و دانشــجويان و دانش آموزان 

براى مطالعه را جبران خواهد كرد.
اســتاندارآذربايجان شــرقى همچنين از 
اثــر فرهنگى و تاريخى ســاختمان كتابخانه 
ملى تبريز و بخش هــاى مختلف آن ازجمله 
كتابخانــه تخصصــى هنر و ادبيــات، موزه 
كاريكاتور، تاالر كمال الدين بهزاد و موزه آثار 

استاد بهتونى بازديد كرد.

 مديــركل تعزيرات حكومتــى آذربايجان 
شرقى گفت: در راســتاى اجراى طرح نظارتى 
ضيافت در ماه مبارك رمضان بازرسان استان از 

پنج هزار و 480 واحد بازرسى كردند.
ســيداحد يوزباشى با بيان اينكه اين طرح به 
مدت حدود 40 روز در اســتان اجرا شــد، افزود: 
در بخــش كاال و خدمــات 474 پرونده تخلف 
تشــكيل شــد كه در رســيدگى به حدود 410 
پرونــده، واحدهاى متخلف بــه پرداخت بيش 
از يك ميليــارد و 15 ميليون ريال جزاى نقدى 

محكوم شدند.
وى با بيان اينكــه 64 پرونده تخلف نيز در 
مرحله رســيدگى و صدور حكم اســت، اظهار 
داشــت: عمده تخلف اين واحدها گرانفروشى، 

درج نكردن قيمت و صادر نكردن فاكتور است.
مديــركل تعزيرات حكومتــى آذربايجان 
شرقى يادآورى كرد: در بخش بهداشت، دارو و 
درمان نيز 285 فقره پرونده تخلف براى واحدها 
تشكيل شد كه در رسيدگى به حدود 150 پرونده 
تخلف، واحدهــاى متخلف به پرداخت بيش از 

480 ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شدند.
يوزباشى با بيان اينكه رعايت نكردن موازين 
بهداشتى عمده تخلف اين واحدها است، ادامه 
داد: هم اكنون رسيدگى و صدور محكوميت به 
135 فقــره پرونده تخلــف در اين بخش نيز در 

حال انجام است. 
وى گفت: طــرح نظارتى ضيافت به منظور 
صيانت از حقوق مصــرف كنندگان يك هفته 
قبل از شروع ماه مبارك رمضان تا پايان اين ماه 
با همكارى ســازمان صنعت، معدن و تجارت، 
دانشگاه علوم پزشــكى و اداره كل دامپزشكى 

استان اجرا شد. 
يوزباشــى افزود: در اين طرح هر روز 3 تا 4 
گروه و در مجموع 904 گروه با تشــكيل گشت 
هاى مشــترك بازرسى بر فعاليت رستوران ها، 
غذاخورى ها، شــيرينى پزى ها و مراكز عرضه 

كاال و خدمات نظارت كردند.

مديرعامــل انجمن حمايــت از زندانيان 
مراغه از توزيع 400 بسته سبد غذائى در بين 
خانواده هاى زندانيان اين شهرستان خبرداد.
ســيدعال الدين نقيبى افزود: اين ســبد 
غذائى و حمايتى به عنوان ســومين ســرى 
از ســبدهاى حمايت غذائى در ســالجارى و 
هركدام به ارزش دو ميليون و 500 هزار ريال 
و در مجمــوع يك ميليارد ريــال با حمايت 
خيــران در بين خانواده هاى تحت پوشــش 

توزيع شد.
وى اضافه كرد: اين بســته ها شامل مواد 
غذائى از جمله خرما، قند، شكر، روغن، برنج، 
رب گوجه فرنگى و حبوبات و نيز پوشاك بود.

وى از آمادگــى اين انجمن براى دريافت 
كمــك هــاى مردمــى خبــرداد و افزود: 

شماره حســاب بانكى اين انجمن به شماره 
0106269391004 نزد بانك ملى و شماره 
حســاب بانكى 102181842100001نزد 
بانك اقتصــاد نوين اين شهرســتان آماده 
دريافــت كمك هاى مردمــى و خيران اين 

شهرستان ست.
بيش از 400 خانواده زندانيان شهرســتان 
هاى مراغه و عجب شير و تعدادى از خانواده 
هاى زندانيان ســاير شــهرهاى ايران كه در 
زندان مراغه هســتند از كمك ها و مساعدت 
هــاى انجمن حمايت از زندانيان مراغه بهره 

مندند.
شهرســتان مراغه با حدود 263 هزار نفر 
جمعيــت در 127 كيلومتــرى تبريز، مركز 

آذربايجان شرقى واقع است.

مديرعامل  و  مديره  هيأت  رئيس 
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى 
صنعتى ايران  گفت: ستاد تسهيل جزو 
اختيارات دولت است، طبق قانون هيچ 
دليل  به  را  واحدى  نمى تواند  بانكى 
بدهى تعطيل كند؛ چرا كه در قانون 

ورشكستگى، تعطيلى وجود ندارد. 
  به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان 
آيين  در  نجفى  صادق  شرقى، 
شركت  خدمت  ميز  اندازى  راه 
بيان  با  استان،  صنعتى  شهرك هاى 

اين كه در مسائل مربوط به حوزه ى صنعت 
و معدن بايد استراتژى خاصى داشته باشيم، 
دستور عملى صادر كرده ايم تا  افزود: اخيراً 
آمار تمامى صنايع جوازدار صادراتى يا بهره 
بردارى تا پايان تيرماه سال جارى مشخص 
شود و از وضعيت آن ها اطالعاتى به دست 

آورده و بررسى كنيم. 
  رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران  
هزار   84 حاضر  حال  در  اين كه  بيان  با 
واحد در كشور داراى پروانه ى بهره بردارى 
اين  درصد   50 كرد:  خاطرنشان  هستند، 
واحدها در داخل شهرك و 50 درصد آن در 
خارج از شهرك فعاليت دارند و طى هشت 
شهرك   2  0 از  بيش  مجوز  گذشته  ماه 
و  كرده ايم  صادر  كشور  در  را  خصوصى 
20 درصد صنايع در 50 شهرك خصوصى 

مستقر هستند. 
 GDP وى ادامه داد: صادرات و توسعه ى  
اهميت  حائز  نيز  كشور  صنعت  حوزه ى  در 
توسعه ى  استراتژى  ما  براى  ولى  است، 

دانش بنيان ها واستارتاپ ها مهم و حياتى تر 
از توسعه ى GDP كشور است . 

نجفى با انتقاد از وضعيت و روحيه ى كارى 
حاضر  حال  در  كرد:  اظهار  استان،  مديران 
تفويض  استان ها  به  را  اختيارات  تمامى  ما 
در  حاكم  فضاى  متاسفانه  ولى  كرده ايم 
استان به گونه اى است كه تمامى مديران 
و كارشناسان از زير بار مسئوليت فرار كرده 
و امور را به تهران واگذار مى كنند كه اين 

اقدام قابل قبول نيست. 
وى تاكيد كرد: امروزه هركسى كه روحيه 
باشد  نداشته  پذيرى  ريسك  و  جنگندگى 
بايد از انجام كار خود منصرف شود؛ چرا كه 
اكنون فضا، فضاى مبارزه است. در آمريكا 
ترامپ تمامى مديران خود را از افراد مبارزه 
طلبى انتخاب مى كند كه روز به روز تالش 

خود را براى تحريم ايران بيشتر مى كنند.
ريسك  فضاى  بايد  نيز  ما  داد:  ادامه  وى 
پذيرى و جنگندگى خود را افزايش دهيم، 
امروزه براى ما انديشه و تفكر نياز است و 
ضرورت دارد هر فردى لباس رزم پوشيده و 
تمامى برنامه هاى خود را با عقل و انديشه و 

برنامه ريزى پيش ببرد. 
تعداد  كرد:  خاطرنشان  نجفى    
واحدهاى ما روز به روز مانند خزان 
افرادى  بايد  هستند  ريزش  حال  در 
كه  بگيرند  برعهده  را  كار  مديريت 
به خاطر دغدغه ى اقتصادى واحدها 
كه  چرا  باشند؛  نداشته  شبانه  خواب 
در غير اينصورت برازند ه ى مديريت 

نخواهند بود. 
دولت،  حاكميت،  امروزه  افزود:  وى 
مجلس و دستگاه ها بايد به گفتمان 
داريم  وظيفه  ما  همه ى  برسند،  مشترك 
بگيريم  آغوش  در  عشق  با  را  كارآفرينان 
و بايد اين حركت و فضاسازى را در عمل 

نشان دهيم. 
ايجاد  جاى  به  امروز  ما  افزود:  وى    
شهرك هاى جديد بايد به توسعه ى شهرك 
هاى صنعتى فعلى از جمله شهرك سليمى، 
بعثت و ناحيه هاى روستايى، بپردازيم؛ چرا 
كه ايجاد شهرك هاى جديد خارج از عقل 

سليم است. 
 وى با بيان اين كه مشكل برق در سراسر 
شهرك هاى صنعتى كشور تا سه ماه آينده 
حل مى شود، گفت: در كشور 100 ميليارد 
متر مكعبى آب استفاده مى شود كه نزديك 
به  910 ميليارد آن شامل بخش كشاورزى، 
شرب  براى  آن  مكعب  متر  ميليارد  شش 
صنعت  براى  آن  مكعب  متر  ميليارد  سه  و 
به كار برده مى شود كه معتقدم براى بهره 
بردارى مجدد از آب، بايد براى ايجاد تصفيه 
جدى  اهتمام  ها  شهرك  در  آب  خانه هاى 

داشته باشيم . 

اجراى طرح ويژه پاكســازى و زيباســازى 
منطقه يك با شروع تابستان

مديرعامل شركت گاز استان:
پرداخت حدود 20 ميليارد ريال غرامت 

به مشتركين حادثه ديده از گاز

 اجراى ســامانه قرائت و صدور قبض آنى 
در آبفاى استان

 420 هزار جلد كتاب در كتابخانه مركزى تبريز

مديركل تعزيرات حكومتى استان:
5480 واحد صنفى در آذربايجان شرقى بازرسى شد

توزيع 400 بسته سبد غذائى بين خانواده هاى 
زندانيان مراغه

هيچ بانكى نمى تواند واحدى را به دليل بدهى 
تعطيل كند

معاون سياســى و امنيتى اســتاندار 
آذربايجان  شرقى دســتگاه هاى اجرايى 
استان را ملزم به رعايت دستورالعمل هاى 
امنيتى دانست و گفت: استفاده از اينترنت 
در دســتگاه ها بايد به صــورت محدود و 
كنترل شده باشــد و شبكه هاى اينترنت 
بايد از ســوى كانال هاى مختلف نظارت 

شود.
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان 
شــرقى، رحيم شــهرتى فر در جلســه 
قرارگاه پدافند ســايبرى اســتان، با بيان 

اينكه اقدامات انجام شــده در پدافند غيرعامل 
بايد به گونه اى باشــد تا صدمات حوادث طبيعى 
و غيرطبيعى را به حداقل برســانيم، اظهار كرد: 
اقدام هاى پيشگيرى مى تواند هزينه هاى انسانى 

و مادى را كاهش دهد.
وى ادامه داد: در حال حاضر دو قرارگاه زيستى 
و سايبرى در استان زير نظر پدافند غيرعامل فعال 
اســت كه ســاير قرارگاه ها نيز به مرور با هدايت 

مركز فعال خواهند شد.
شــهرتى فر گفت: اقدام هايى كــه قرارگاه 
ســايبرى در فضاى عمومى استان و به ويژه در 
دستگاه هاى مسئول، خدمت رسان، دستگاه هاى 
دولتــى و واحدهاى توليــدى، صنايع بزرگ و 
كوچك امنيت سايبرى اقدام هايى كه نياز است 
انجــام  دهد بايد مانع آســيب هايى مانند نفوذ از 

طريق حفره هاى امنيتى و هك اطالعات شود.
وى تاكيد كرد: اگر در اين حوزه دقت نشــود 
امكان از كار انداختن برخى از شبكه ها وجود دارد 
كه در اين زمينه خسارت هاى جبران ناپذيرى به 

وجود خواهد آمد.
وى با اشاره به حمله سايبرى اخير در فرودگاه 

تبريــز اظهار كرد: مركز ســرور اين اداره كل در 
تهــران قرار دارد ولى با اين وجود بررســى هاى 
الزم انجام مى شــود و اگر قصورى در اين زمينه 

شده باشد حتما بايد پيگيرى شود.
معاون سياســى و امنيتى استاندار آذربايجان  
شرقى به گزارش ارائه شده از دستگاه هاى استان 
اشــاره كرد و افزود: مركز فتاى استان كه امنيت 
فضاى الكترونيكى شبكه هاى داخلى را كنترل 
مى كند، گزارشى از دستگاه هاى استان ارائه كرد 
كه متاسفانه معلوم شد ســازمان هاى مسئول، 
شــركت هاى بــزرگ توليدى، دســتگاه هاى 
آموزشى و دانشــگاه ها، به استفاده از اينترنت و 
تكنولوژى روز دنيا نگاهى دموكراتيك داشــته و 
هيچ گونه احساس خطرى ندارند كه در اين زمينه 

مى تواند آسيبى وجود داشته باشد.
شهرتى فر با بيان اينكه بايد ترتيبى داده شود تا 
شبكه داخلى سازمان ها به اينترنت وصل نباشد، 
تاكيد كرد: در ســازمان ها بايــد از اينترانت ويژه 
استفاده شــود ولى در صورت استفاده از اينترنت 

بايد به صورت محدود و كنترل شده باشد.
وى ادامه داد: بايد با شــوراى فضاى مجازى 
كشور هماهنگ شــويم تا جلسات اين شورا در 

استان نيز به صورت مرتب تشكيل شود.
معاون سياســى و امنيتى اســتاندار 
آذربايجان  شرقى دستگاه هاى اجرايى 
استان را ملزم به رعايت دستورالعمل هاى 
امنيتى دانســت و تاكيد كرد: در صورت 
اســتفاده از شــبكه هاى اينترنت بايد از 

سوى كانال هاى مختلف نظارت شود.
شــهرتى فر اظهار كرد: مســئوليت 
مســتقيم گزارش هر رخداد ســايبرى 
با رئيس و حراســت دســتگاه ها است، 
بنابرايــن بايد با حساســيت اين موارد 

گزارش شود.
وى با اشاره به اهميت ارتقاى سطح آموزش 
كاركنــان دســتگاه ها تصريح كرد: نســبت به 
مخاطراتــى كه متوجه امنيت ســازمان و حفظ 
اطالعات ضرورى وجود دارد همچنين دخالتى 
كه مى تواند از ســوى بيگانگان در شبكه هاى ما 
اتفاق بيفتد، حتما بايد آموزش در سطوح مختلف 
به ويژه افرادى كه به صورت مستقيم با اين موارد 

در ارتباط هستند، انجام شود.
معاون سياســى و امنيتى استاندار آذربايجان 
 شــرقى ادامــه داد: دســتگاه هاى مختلف در 
قراردادهايى كه براى راه اندازى شبكه ها تنظيم 
مى كنــد بايد دانش فنى خــود را افزايش دهند 
ولى اگر دانش فنى الزم را نداشــته باشند، بايداز 
ظرفيت مشــاوران و يا با مديريت فتا هماهنگ 
شوند. شهرتى فر با بيان اينكه خوشبختانه پليس 
فتا در زمينه جرايم سايبرى فعاليت خوبى دارد و 
تا حدودى در جامعه شــناخته شده است، گفت: 
الزام هايى كه در زمينه دستورالعمل هاى امنيتى 
نياز است اگر در بازديدها مورد سهل انگار شده اى 

ديده شود مطمئنا پيگرد قانونى خواهد داشت.

رئيس سازمان جهادكشــاورزى آذربايجان 
شــرقى گفــت: تصويبنامــه هيــات وزيران 
در خصــوص امهال تســهيالت كشــاورزان 
خســارت ديده ناشــى از حوادث غيرمترقبه و 
خسارت ديدگان زلزله استان آذربايجان شرقى و 
تأمين سود و جرايم ديركرد آن از طريق سازمان 
برنامه و بودجه كشــور، توسط معاون اول رئيس 

جمهور ابالغ شد.
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شرقى، 
اكبر فتحى در گفت وگو بــا خبرنگاران با اعالم 
اين مطلــب گفت: تصويبنامه مصوب جلســه 
مورخ 1397/03/20هيأت وزيران در خصوص 
"امهال تســهيالت كشــاورزان خسارت ديده 

ناشــى از حوادث غيرمترقبه و خسارت ديدگان 
زلزله اســتان آذربايجان شــرقى و تأمين سود و 
جرايم ديركرد آن توسط سازمان برنامه و بودجه 
كشــور"، طى نامــه شــماره 33974 در تاريخ 
1397/03/22 توسط معاون اول رييس جمهور 

ابالغ شد.
وى گفت: براســاس اين تصويبنامه، اصل 
تسهيالت اخذ شــده (قبل از زلزله) كشاورزان 
خســارت ديده ناشــى از حوادث غيرمترقبه و 
خسارت ديدگان ناشى از زلزله منطقه ارسباران 
(شهرستان هاى ورزقان، اهر و هريس) در استان 
آذربايجان شرقى به مدت دو سال امهال مى شود 
و براســاس اعــالم بانك مركــزى جمهورى 

اســالمى ايران ســود و جرايم ديركرد آن نيز از 
محل منابع ماده (12) قانون تشــكيل سازمان 
مديريت بحران كشور، موضوع بند (م) ماده (28) 
قانون الحاق برخى مواد به قانون تنظيم بخشى از 
مقررات مالى دولت (2) - مصوب 1393- توسط 
سازمان برنامه و بودجه كشور در بودجه سنواتى 
تأمين مى شــود تا برابر قوانين و مقررات مربوط 

اقدام شود.
رئيس سازمان جهادكشاورزى استان افزود: 
ســازمان مديريت و برنامه ريزى استان موظف 
شــده ضمن نظارت بر اجراى اين تصويب نامه، 
گزارش مربوط را در مقاطع زمانى ســه ماهه به 

سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كند.

استفاده از اينترنت در دستگاه ها بايد محدود و كنترل شده باشد

ابالغ مصوبه هيأت وزيران در خصوص امهال تسهيالت كشاورزان خسارت ديده



www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir نوجوان ملكانى در كانال آب غرق شد
 فرماندار ملكان گفت: پســر 15 ســاله اى هنگام شستن 
دست و صورتش در كانال آبرسانى روستاى آق كند قره خضر 

اين شهرستان غرق شد.
محمدباقر خانى گفت: جســد ايــن نوجوان ملكانى پس از 
5 ساعت جســتجو در كانال آبرسانى روســتاى همجوار قره 

چال پيدا شد.

وى افزود: پســر جان باخته كــه از معلوليت ذهنى هم رنج 
مى برد در اين حادثه توان كشيدن بدن خود را از آب نداشت و 
متاســفانه غرق شد. وى خاطرنشان كرد: نيروهاى امدادى از 
قبيل هيئت نجات غريق، آتش نشــانى، هالل احمر و نيروى 

انتظامى براى پيدا كردن اين نوجوان همكارى كردند.
فرمانــدار ملكان افزود: پيكر بى جــان نوجوان جان باخته 

پس از طى مســير چند كيلومترى در كانال آبرسانى روستاى 
قره چال با تالش هيئت نجات غريق از آب بيرون كشيده شد.
خانى با انتقاد شــديد از كمبود امكانات نجات غريق در اين 
شهرســتان گفت: متاســفانه در هيچ كدام از ادارات امدادى 
ملكان حتى يك دســت لباس غواصى و ســاير لوزام نجات 

غريق هم وجود ندارد.
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آزاد  دانشــگاه  رئيــس 
از  شرقى  آذربايجان  اســالمى 
صدور مجوز تاســيس دو مركز 
تحقيقــات «مديريت توســعه 
درياچه  آبريــز  حوضه  پايــدار 
«بيوفوتونيــك»  و  اروميــه» 
از ســوى معاونــت پژوهش و 
فناورى دانشــگاه آزاد اسالمى 
خبر  دانشــگاهى  واحد  اين  در 

داد. 
به گــزارش ايســنا، منطقه 

جوانپور  عزيز  شــرقى،  آذربايجان 
در جمــع خبرنــگاران، با اشــاره 
به اخــذ مجوز تاســيس دو مركز 
تحقيقــات جديد در واحــد تبريز، 
گفت: با همت و تــالش معاونت 
پژوهــش و فنآورى واحــد تبريز، 
موفــق به اخذ مجوز تأســيس دو 
مركز تحقيقات «مديريت توســعه 
پايدار حوضه آبريز درياچه اروميه» 
و «بيوفوتونيك» از سوى معاونت 
آزاد  دانشــگاه  فناورى  و  پژوهش 
اســالمى در اين واحد دانشگاهى 

شديم. 
وى تشــريح كــرد: بــا توجه 
بــه اهميــت حضور و مشــاركت 
دانشــگاه آزاد اســالمى استان در 
حل مشكالت پيش روى كشور و 
منطقه و در راســتاى اجراى طرح 
رفع  جمله  از  ملــى  كالن  هــاى 
مشــكل زيســت محيطى خشك 
شــدن درياچه اروميه، واحد تبريز 
اقدام به تاســيس مركز تحقيقات 
«مديريت توســعه پايــدار حوضه 
آبريز درياچه اروميه» كرده اســت 
و اين مركز تحقيقاتى اولين مركز 
تحقيقات در حوزه زيست محيطى 

درياچه اروميه در ســطح اســتان 
است. 

  رئيس دانشــگاه آزاد اسالمى 
آذربايجان شرقى در ادامه با اشاره 
بــه اخذ مجــوز مركــز تحقيقات 
بيوفوتونيــك، خاطر نشــان كرد:  
ميان  دانــش  يك  بيوفوتونيــك 
رشــته اى اســت كــه از فناورى 
هاى مبتنى بر نور در پزشــكى و 
علوم زيستى بهره مى برد و مركز 
تحقيقــات بيوفوتونيك واحد تبريز 
توانســت با تمركز بــر تحقيقات 
زيستى،  نورهاى  ترميمى،  پزشكى 
فوتوديناميك  و  نانوبيوتكنولــوژى 

تراپى مجوز الزم را كسب كند. 
واحد  اين كــه  بيــان  بــا  وى 
تحقيقات  مركز  ســه  داراى  تبريز 
بيوتكنولــوژى، نانوفناورى صنعتى 
و رباتيك اســت، گفت: با تاسيس 
و راه انــدازى اين دو مركز جديد، 
تبريز  واحد  تحقيقاتى  مراكز  تعداد 

به پنج مركز ارتقاء پيدا مى كند. 
جوانپور در پايان از حمايت ها و 
رنجبر،  بيژن  "دكتر  مساعدت هاى 
معاون پژوهش و فناورى دانشگاه 
آزاد اسالمى " در اين حوزه تشكر 

و قدردانى كرد. 

مديرعامل سازمان عمران شهردارى تبريز 
گفت :عمليات اجرايى پروژه ميدان آذربايجان 
در چند جبهه كارى توسط تالشگران سازمان 

عمران با سرعت تمام ادامه دارد. 
حســين منيرى فر افزود : از جمله عمليات 

اجرايى اين پروژه شــامل جــدول گذارى در 
مسير شهيد بابا يى، زير سازى رمپ مسير شهيد 
بابايى ، خاكبردارى مســير آذربايجان- بابايى 
( داخــل ميدان ) ، اجراى عمليات زيرســازى 
مســير ورودى پاســداران ،خاكبردارى مسير 
هاى ورودى و خروجى ستارخان ، اتمام اجراى 
اليه اساس مســير بابايى - آذربايجان جهت 
شروع عمليات آســفالت ريزى (داخل ميدان) 
و عمليات اجراى فضاى ســبز مى باشد كه در 

حال اجراست.
  وى ادامه داد : همچنين عمليات آســفالت 
ريزى مسير بابايى -آذربايجان آغاز شده است. 

طى مراســمى از شناســنامه ى فرش 
سردرود رونمايى شد.

مراسم  در  شــرقى  آذربايجان  استاندار 
رونمايى از شناســنامه ى فرش ســردرود 
كه با حضور جمعــى از نمايندگان مجلس 
برگــزار شــد، گفــت: ســردرود يكى از 
شــهرهاى بى نظير ايران است كه ميزان 
اشــتغال در آن صد درصد بوده و از ساير 
شــهرها هم تابلو فرش سردرود سفارش 

مى دهند.
مجيد خدابخش افزود: ســردرود، شهر 
كارگاهــى ايران و از جنــس هنر بوده كه 

در سطح ملى و جهانى شهرت يافته است، 
از تمامى كســانى كه اين هنــر اصيل را 
ارتقا داد ه اند، قدردانى مى كنيم، امروز تابلو 
فرش سردرود شناسنامه دار شد و اميدواريم 
مشكالت بافندگان تابلو فرش در سردرود 
حل شود، كمك خواهيم كرد تا اگر قوانين 
و آيين  نامه اى الزم باشد، تصويب و تمامى 

مشكالت تابلو فرش را رفع كنيم.
وى ادامه داد: اميدواريم حل مشكالت 
مرتبط با تابلو فرش، زمينه ى صادرات آن 

به اكثر نقاط دنيا را فراهم كند.
استاندار آذربايجان شــرقى  در ادامه با 
تاكيد بر ضرورت حل مشكل پل خروجى 
سردرود خاطرنشان كرد: اين پل، 10 سال 
پيش ايجاد شــده و با توجه به قرار گرفتن 
آن در جاده آذرشــهر به عنــوان يكى از 
جاده هاى پرترافيك، بايد مشــكل آن در 
اســرع وقت مورد توجه قرار گرفته و از بن 
بســت درآيد كه اين امر راهى براى حل 
مشــكل شــهر هنرى و حمايت از كاالى 

ايرانى است.

اينكه  به  اشاره  با  تبريز  شهردار 
از  همگانى  ورزش  به  توجه 
است،  شهردارى  اين  اولويت هاى 
بوستان   80 در  اكنون  هم  گفت: 
اين شهر ورزش صبحگاهى انجام 

مى شود.
اين  افزود:  باهر  شهين  ايرج   
و  مستعد  مربيان  حضور  با  برنامه 
برگزار  مستمر  شكل  به  متخصص 

مى شود.
وى اظهار داشت: تالش مى شود در 
انجام  به  را  مردم  شهر  نقاط  تمام 
فعاليت هاى ورزشى پيش از شروع 

كار عادت داد.
شورا  اينكه  بيان  با  تبريز  شهردار 

از  متفاوت  ديدگاهى  تبريز  شهردارى  و 
يادآورى  دارد،  ورزش  حوزه  در  گذشته 
در  فوتباليست  هزار  راستا 3  اين  در  كرد: 
قالب 250 تيم در 4 رده در مسابقات جام 
رمضان شركت كردند.شهين باهر با اشاره 
تازه  مسير  بيانگر  حركت ها  اين  اينكه  به 

به  گرايش  و  تبريز  ورزش  حوزه  در  اى 
ورزش محالت است، ادامه داد: سعى مى 
ورزش  بخش  در  استعداد  با  جوانان  شود 
محالت را پرورش داد و به سمت ورزش 
قهرمانى هدايت كرد.وى اظهار داشت: در 
كنار توجه به ورزش قهرمانى، شهردارى 
شهروندان  سالمت  و  همگانى  ورزش  به 

نيز توجه خاصى دارد.
برنامه هاى  به  اشاره  با  تبريز  شهردار 
برگزار شده دينى و فرهنگى مختلف 
اين  در  رمضان  مبارك  ماه  طول  در 
شهر گفت: برپايى خيمه هاى معرفت 
برنامه هاى  اجراى  و  بوستان   9 در 
و  داستان  كتابخوانى،  نقاشى، 
مهارت هاى خانوادگى در حوزه هاى 

دينى از جمله اين برنامه ها بود.
شهين باهر افزود: در طول ماه مبارك 
رمضان كمك به خانواده هاى نيازمند، 
در  غيرعمد  جرايم  زندانيان  آزادى 
و  باغميشه  پارك  افطارليق  برنامه 
آزادى 9  براى  ديه  ستاد  با  همكارى 
نفر از زندانيان جرايم غيرعمد از ديگر 

برنامه هاى شهردارى بود.
وى گفت: آخرين برنامه اين ماه نيز 'وداع 
با ماه مبارك رمضان' است كه در حسينيه 

وادى رحمت برگزار شد.
داراى  تبريز  نفرى  ميليون   1,8 كالنشهر 

10 منطقه شهردارى است.

اخذ مجوز تاسيس 2 مركز تحقيقات جديد 
در دانشگاه آزاد اسالمى واحد تبريز

عمليات اجرايى پروژه ميدان آذربايجان 
با سرعت ادامه دارد

تابلو فرش سردرود شناسنامه دار شد

شهردار خبر داد؛

ورزش صبحگاهى در 80 بوستان تبريز

مديريت شعب استان آذربايجان شرقى
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هر كه شد محرم دل در حرم يار بماند
وانكه اين كار ندانست در انكار بماند
اگر از پرده برون شد دل من عيب مكن
شكر ايزد كه نه در پرده پندار بماند

حافظ

سرپرست فرماندارى عجب شير 
با اشــاره به ظرفيــت 42 ميليون 
گفت:  چاى،  قلعه  ســد  مترمكعبى 
معادل 48  مترمكعــب  ميليون   28
درصد از نياز آبى مزارع از اين ســد 
و مابقى از آب هاى زيرزمينى تامين 

مى شود.
به گــزارش ايرنا، عادل اصغرپور 
در بازديد از نحوه تقسيم و توزيع آب 
شهرستان افزود: انتظار مى رود در 
موقع توزيع آب از ســد قلعه چاى، 
مديريــت الزم در جهت تامين آب 
كشــاورزى صورت گيرد تا ضررى 

متوجه كشاورزان نشود.
اعضاى  و  دهيــاران  گفت:  وى 
شوراهاى اسالمى روستاها نيز بايد 
به عنوان نمايندگان دولت و مردم بر 
تاميــن و توزيع عادالنه آب به ويژه 

در بخش كشاورزى نظارت كنند.
اصغرپور به كــم آبى در بخش 
كشاورزى نيز اشــاره كرد و گفت: 
تنهــا راه گــذر از بحــران كم آبى 
گســترش آبيارى مدرن با حمايت 
دولــت و تشــويق كشــاورزان به 
استفاده از اين سيستم هاى نوين در 

مزارع است.

وى اضافه كرد: بر اساس اظهار 
با  كشاورزى  جهاد  كارشناسان  نظر 
اعمال سيســتم آبيارى مدرن 60 تا 
70 درصد از هدر رفت آب نسبت به 

آبيارى غرقآبى جلوگيرى مى شود.
بر  تاكيد  بــا  همچنين  اصغرپور 
لزوم تســريع در اجراى پاياب سد 
قلعه چــاى اين شهرســتان گفت: 
وجود هفت هزار هكتــار از اراضى 
كشــاورزى اين شهرستان در پاياب 
اين ســد، فرصت مناســبى براى 
كشــت نوين و ايجاد فرصت هاى 

شغلى جديد است.
وى بــا بيــان اينكــه حفظ و 
نگهدارى از منابع آبــى موجود در 
اين شهرستان از جمله وظايف مهم 
دستگاه هاســت، گفت: الزم است 
براى جبران كمبــود آب مورد نياز 
در فصل آبيارى و رفع نگرانى هاى 
مردم، از منابع آبى موجود اســتفاده 
بهينه شود. در شهرستان عجب شير 
با چهارهــزار و 900 هكتار باغات 
و هفت هزار هكتــار زمين زراعى، 
ســاالنه بيش از 170هزار تن انواع 
محصــوالت كشــاورزى توليد مى 

شود.

 رييس پليس راه آذربايجان شــرقى گفت: 
در اثر برخورد يك دســتگاه خودروى سوارى 
پــژو با تريلر در آزاد راه پيامبر اعظم حدفاصل 

ميانه - تبريز 2 نفر كشــته و يك نفر مصدوم 
شدند.

ســرهنگ ناموران روز جمعه در گفت و گو 
با ايرنا علت اين حادثــه را بى توجهى به جلو 
ناشى از خســتگى و خواب آلودگى راننده پژو 

اعالم كرد.
وى افزود: در اين حادثه دو نفر از سرنشينان 
پژو كه زن و مردى در حدود چهل ســاله بودند 
در دم جان باختنــد و كودك اين خانواده هم 

مصدوم شد.
وى از راننــدگان خواســت هرگز با حالت 
خســتگى و خواب آلودگــى رانندگى نكنند 
و پــس از هر دو ســاعت رانندگــى، دقايقى 

استراحت كنند.

فرماندار شهرســتان هريس از تخصيص 
اعتبــار بودجه 200ميليــارد ريالى براى اين 
شهرستان در سال جارى خبر داد و گفت: اين 
اعتبارات از محل اعتبارات تملك دارايى هاى 
سرمايه اى و موضوع قانون استفاده متوازن از 

امكانات كشور است.
على محمودى در جلسه كميته برنامه ريزى 
شهرســتان هريس اظهار داشــت: در برنامه 
ششم توســعه دو شــاخص مهم جمعيت و 
محروميت براى تقسيم اعتبارات مورد توجه 

برنامه ريزان كشورى قرار گرفته است .
وى بــا توصيه به مديران دســتگاه ها به 
منظور تالش براى جذب اعتبارات اختصاص  
يافته، خاطرنشان كرد: مديران دستگاه ها بايد 
با سازمان مربوطه خود ارتباط بيشترى داشته 
باشــند تا بتوانند اعتبارات بيشترى را از محل 
اعتبارات ملــى بى نام جذب كنند و همچنين 
نظــارت و كنترل الزم بر طرح ها را داشــته 

باشند .
فرمانــدار هريــس حمايــت و جــذب 

ســرمايه گذار را از اولويت هــاى كارى همه 
مديران دستگاه هاى اجرايى برشمرد و افزود: 
حمايت و جذب ســرمايه گذار بــراى توليد و 
ايجاد اشــتغال بايد در اولويت مديران باشد تا 
با افزايش ســرمايه گذارى در منطقه وضعيت 

كار و توليد بهبود يابد.
محمــودى در مــورد رونــق صنعــت 
گردشــگرى شهرســتان نيز گفت: صنعت 
گردشــگرى بايد به جايى برسد كه منجر به 

رشد معيشت مردم شهرستان شود.
وى افــزود: وجود ذخايــر معدنى، صنايع 
دستى ، سرمايه انســانى و دانش ضمنى آنها 
پتانســيل هاى الزم را بــراى تحقق اقتصاد 
مقاومتــى و رونق اقتصادى در شهرســتان 
هريس ايجاد كرده اســت. محمودى با بيان 
اينكه توانايى استفاده از ظرفيت هاى پيرامون 
شهرســتان نيز مصــداق برونگرايى در اين 
صنعت اســت، اظهار داشت: كالنشهر تبريز 
مى تواند سرريز مناســبى براى فعاليت هاى 
اقتصادى و اجتماعى شهرستان هريس باشد. 

«محمدرضا بنى اسدى راد» مديرعامل 
شركت مس گفت: در آينده نزديك و در 
افق 1400، زنجيره توليد در منطقه مس 

آذربايجان تكميل مى شود.
مس  صنايع  ملى  شركت  مديرعامل 
ايران با اعالم اين خبر در مراسم معارفه 
«رضا شريفى» مدير جديد منطقه مس 
آذربايجان و با اشاره به وجود همدلى و 
هم زبانى بى نظيرى كه در مجموعه مس 
سونگون حاكم است گفت: با وجود اين 
در  سونگون  مس  مجموعه  ويژگى ها 
ركوردهاى  جارى  سال  نخست  دوماهه  

به  كنسانتره  توليد  زمينه  در  خوبى  بسيار 
دست آورد.

وى با تأكيد بر اين كه هم اكنون در مجتمع 
 22 نفر  هر  ازاى  به  توليد  سونگون  مس 
استاندارد  تن  به 25  نزديك  كه  است  تن 
جهانى توليد مس در دنيا است گفت: قطعًا 
با وجود اين انرژى مى توانيم در 1400 يك 
زنجيره  يك  با  سرزنده  و  بالنده  مجموعه 
داشته  سونگون  در  را  مس  توليد  كامل 

باشيم.
بنى اسدى راد با بيان اين كه شركت مس 
ساالنه  توليد  و  ذوب  واحد  احداث  براى 
يك  حدود  بايد  كاتد  مس  تن  هزار   100
هزار ميليارد تومان هزينه كند گفت: براى 
سال،   3 طول  در  مس  ذوب  واحد  احداث 
ساالنه 300 ميليارد تومان هزينه مى شود.

به گفته او، ساالنه 300 هزار تن كنسانتره 
توليد  سونگون  مس  مجتمع  در  مس 
واحد  خوراك  تأمين  براى  بايد  و  مى شود 
 400 به   1400 سال  تا  ميزان  اين  ذوب، 

هزار تن افزايش يابد.
اشاره  با  ادامه  در  مس  شركت  مديرعامل 
به اين كه ما از ابتداى سال جارى با هجمه 

سنگين استكبار جهانى روبه رو شده ايم كه 
از جنس اقتصادى است اظهار داشت: قطعًا 
دل  از  كه  رهبرى  معظم  مقام  پشتوانه  با 
و  كرده اند  خلق  فرصت  هميشه  بحران ها 
همچنين با در پيش گرفتن رويكرد توسعه 
و ايجاد رونق در اقتصاد و اشتغال آفرينى 

مى توانيم از اين هجمه ها عبور كنيم.
مدير  اين كه  بر  تاكيد  با  بنى اسدى راد 
جديد منطقه مس آذربايجان يك فرمانده 
عملياتى براى پيشبرد طرح هاى توسعه اى 
گفت:  است  آذربايجان  در  مس  صنعت 
خواهش من اين است كه تمام مسئوالن 
مس  مجتمع  جديد  مديريت  از  شهرستان 
سونگون حمايت كنند تا ايشان با شدت و 
حدت بحث ايجاد تكميل زنجيره توليد را 

در اين مجتمع به اتمام برسانند.
وى افزود: با توجه به اين كه رويكرد امسال 
مسئوالن  است  ايرانى  كاالى  از  حمايت 
تجهيزات  از  امكان  حد  تا  بايد  مجتمع 
استفاده  ذوب  كارخانه  ايجاد  براى  داخلى 

كنند.
رفع  مس  شركت  مديرعامل  گفته  به 
معدن،  پيت  اصالح  به  مربوط  مشكالت 
شرقى  يال  اصالح  و  رودخانه  تغيير جهت 

معدن سونگون از ديگر محورهاى مهمى 
است كه بايد مديريت جديد مجتمع مس 
معدن  اين  تا  كند  توجه  آن  به  سونگون 
سال  را براى  كافى  كنسانتره  توان توليد 
داشته  ذوب  كارخانه  راه اندازى  و   1400

باشد.
اين كه  بيان  با  مس  شركت  مديرعامل 
براى داشتن هواى پاك و محيط زيستى 
سالم كارخانه اسيد هم راه اندازى خواهد 
از  پس  اين كه  به  توجه  با  گفت:  شد 
هزار   400 ما  ذوب  كارخانه  راه اندازى 
خواهيم  توليدى  سولفوريك  اسيد  تن 
جذب  دنبال  به  هم اكنون  از  بايد  داشت 
كود  به  اسيد  تبديل  براى  سرمايه گذار 
سونگون  مس  مجتمع  تا  باشيم  شيميايى 
همچون نگينى در استان آذربايجان شرقى 

بدرخشد.
توسعه  مسير  در  سونگون  مس 

قرار گرفته است
ورزقان  مردم  نماينده  عليزاده»،  «رضا 
مهندس  مثل  اشخاصى  اين كه  بيان  با 
كشور  و  نظام  ذخايره  از  بنى اسدى راد 
هستند گفت: انجام طرح هاى توسعه براى 
برخوردار  زيادى  اهميت  از  منطقه  اين 
است و خوشحال هستيم كه شما در راس 
در  توليد  زنجيره  تا  هستيد  مس  مجموعه 

اين مجتمع تكميل شود.
مهندس  حضور  اين كه  بر  تاكيد  با  وى 
براى  مغتنمى  فرصت  راد  بنى اسدى 
مس  صنعت  توسعه اى  طرح هاى  پيشبرد 
مجموعه  بايد  گفت:  است  آذربايجان  در 
سياسى  فضاى  از  دور  به  سونگون  مس 
چه  هر  اقتصادى  بنگاه  اين  تا  شود  اداره 
بيشتر در تحقق برنامه ها و ماموريت هايش 

موفق شد.

تاميــن 48 درصد از نيــاز آبى مزارع 
عجب شير از سد قلعه چاى

 2 كشــته در حادثــه رانندگــى آزاد راه پيامبر 
اعظم(ص) 

اختصاص 200 ميليارد ريال اعتبار براى هريس

مديرعامل شركت ملى صنايع مس ايران خبر داد؛

تكميل زنجيره توليد در منطقه مس آذربايجان


