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اکبــر  علــی  دکتــر  راهیابــی  دنبــال  بــه 
باالگــر در مرحلــه اول بــه شــورای عالــی 
کشــوری بــه عنــوان نماینــده منتخــب اســتانهای 
آذربایجــان شــرقی و زنجــان، در مرحلــه دوم ایــن 
 ۳۶ حضــور  بــا  خــرداد  هیجدهــم  کــه  انتخابــات 
نفــر از منتخبــان کشــوری از تمامــی اســتان های 
کشــور در محــل شــورای عالــی در تهــران برگــزار 

شــد، منتخبــان نهایــی مشــخص شــدند.
بــه گــزارش جام جــُم در ایــن انتخابــات، دکتــر علــی 
اکبــر باالگــر کــه بــه عنــوان منتخــب از اســتان های 
مرحلــه  آخریــن  در  زنجــان  و  شــرقی  آذربایجــان 

انتخابات حضور داشت...

  مدیر عامل معدن مس انجرد از انتشار فراخوان 
استخدامی برای جذب ۳۵۲ نفر در ۴۴ بند و 
رشته های مرتبط و متناسب با نیاز این شرکت خبر داد.

به گزارش جام جم، دکتر مهدی محمدی فاضل گفت: 
در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در 
حوزه کارآفرینی و اشتغال و تحقق شعار سال این 
مجموعه عظیم معدنی تمامی تالش خود را بکار 
بسته تا در فراهم کردن زمینه برای جذب جوانان 
منطقه در رشته های فنی و تخصصی همچنانکه در 
گذشته اعالم شده بود جامه عمل بپوشاند. وی 
افزود در همین راستا و برای توسعه فعالیت های 

مجتمع مس انجرد با بهره گیری از ...

کشاورزی   آذربایجان شرقی در  عقب ماندگی 
و معدن جبران می شود

مراقبت از آب به عنوان ثروت ملی مراقبت از آب به عنوان ثروت ملی استاندار:
وظیفه همگانی استوظیفه همگانی است

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب :مدیرعامل شرکت آب وفاضالب :

مدیر عامل معدن مس انجرد: دکتر باالگر عضو هیات رئیسه 
کارشناسان  شورای عالی 

کشور شد رسمی 
استخدام و اشتغال جدید 

۳۵۲ نفر در مجتمع مس 
انجرد

نماینده مردم شهرستان اهر و هریس عنوان کرد : 

بیکاری جوانان مشکل اصلی شهرستان اهر

4 34و 2

گهی دعوت به همکاری  آ
شرکت صنایع معدنی و 

تولیدی مهراصل

4

4

برادر ارجمند
جناب آقای حاج محمدحسین قاسمپور

انتخاب شایسته و بجای جنابعالی را در شورای هیئات مذهبی کالنشهر 
برجسته  شایستگی های  و  لیاقت  کارآمدی،  تعهد،  بیانگر  که  را  تبریز 
شما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام جمهوری اسالمی ایران 
است تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند 

منان مسألت دارم.توفیق خدمت مسالت دارم.

حاج حسین افتخاری _ رئیس هیات کشتی پهلوانی 
یز وحومه وزور خانه ای تبر

 شرکت مجتمع فوالدصنعت بناب در نظر دارد نسبت به جذب معاون مالی و اداری اقدام نماید:
  عالقه مندان می  توانند سوابق کاری و مستندات الزم را  به

آدرس ایمیل:  info@mfbco.ir و شماره واتساپ: 091۲866901۳ ارسال نمایند.
خ  ۲6 / ۳ / 1۴01 یخ انتشار تا پایان وقت اداری پنجشنبه مور  مهلت ارسال از تار

ف
دی

عنوان پست ر
سازمانی

مدرک 
تحصیلی

رشته 
تحصیلی

سابقه 
شرایط و توانمندی هاکار

معاون مالی 1
و اداری

لیسانس 
و باالتر

مدیریت 
10سالاجرایی/مالی

1. توانایی سازماندهی و مدیریت گروه های کاری، رهبری و 
انگیزش پرسنل

2. توانایی مدیریت استراتژیک

3. توانایی تصمیم گیری و حل مساله 

4. توانایی تحلیل گزارشات تخصصی و صورت های مالی 

5. توانایی مدیریت و نظارت بر برنامه ریزی، بودجه بندی و کنترل 
بودجه و بهای تمام شده 

6. توانایی مدیریت در حوزه بدهی ها و ساختار سرمایه 

7. توانایی مدیریت و نظارت بر امور مالیه بین الملل شرکت 

8. توانایی مدیریت، نظارت و کنترل حسابداری عمومی، مالی و 
صنعتی در شرکت 

9. توانایی تجزیه و تحلیل و اصالح گزارش های مالی 

10. توانایی مدیریت ریسک در حوزه های مالی 

11. توانایی تنظیم بودجه و کنترل هزینه 

12. توانایی مدیریت هزینه با تاکید بر استراتژی سازمان و ...

13. تسلط بر استانداردهای حسابداری ) داخلی و بین المللی (

14. تسلط بر قوانین، مقررات و محاسبات مالیاتی

15.توانایی بهبود فرآیندهای موجود

ح جامع مدیریت پسماند در عجب شیر اجرا می شود طر
مدیر کل حفاظت محیط زیست:

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت: بــه زودی 
ارزیابــی  گــروه  در  شــیر  عجــب  شهرســتان  پســماند  مدیریــت  جامــع  ح  طــر

ح و تعییــن تکلیــف می شــود. مطــر
این کــه  بــه  بــا اشــاره  گــزارش جام جــم، شــهنام اشــتری در عجــب شــیر  بــه 
پالســتیکی  پســماندهای  و  زباله هــا  پخــش  شــاهد  شــهر  ایــن  ورودی  در 
هســتیم، گفــت: تولیــد روزانــه پســماند ایــن شهرســتان تقریبــا ۷۰ تــن بــوده 
بــه  بیمارســتانی  پســماندهای  انتقــال  از  قبــل  و  اســت  ســاز  مشــکل  کــه 
لندفیلهــا و بازیافــت بایســتی حتمــن آهــک زنــی انجــام شــود و ایــن موضــوع 

اســت.  شــهرداری  جــدی  همــکاری  مســتلزم 
بیــن  اتصــال  حلقــه  و  بــوده  توســعه  حــال  در  شهرســتان  ایــن  گفــت:  وی 
جنــوب و مرکــز اســتان می باشــد صنایــع بزرگــی در ایــن شهرســتان در حــال 
و  پایــش  بحــث  بنابرایــن  اســت  شــدن  صنعتــی  حــال  در  و  بــوده  فعالیــت 
اگــر توســعه  انجــام شــود چــون  بــه طــور جــدی بایســتی  آمایــش ســرزمین 
پایــدار نباشــد اشــتغال هــم بــی معنــی اســت توســعه پایــدار زمانــی معنــا دارد 

کــه بــر اســاس اکوسیســتم همــان منطقــه پایــه ریــزی شــود.
خاطــر  بــه  شهرســتان  ایــن  هــوای  ســنجش  ایســتگاه   : داد  ادامــه  اشــتری 
برخــی مشــکالت غیــر فعــال شــده اســت کــه بایــد بــه محوطــه اداره محیــط 
ــا توجــه بــه پدیــده گــرد و غبــاری کــه  زیســت عجــب شــیر منتقــل شــود زیــرا ب
اخیــرا در اســتان انتشــار می یابــد راه انــدازی ایــن ایســتگاه جهــت دریافــت 

داده هــا ضــروری اســت.
بــودن  فرســوده  بــه  اشــاره  بــا  اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
ســاختمان اداره محیــط زیســت شهرســتان عجــب شــیر اظهــار کــرد : بازســازی 

ایــن ســاختمان بــا همــکاری فرمانــداری و اداره کل در اولویــت اســت.
فرماندارشهرســتان عجــب شــیر نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه کمبــود نیــرو 
ــا توجــه بــه وضعیــت  در حفاظــت از محیــط زیســت ایــن شهرســتان گفــت: ب
دریاچــه ارومیــه و مشــکالت بخــش کشــاورزی تنگناهایــی ایجــاد شــده کــه در 
ســطح ملــی، منطقــه ای و اســتانی نیازمنــد همــکاری محیــط زیســت هســتیم.

جعفــر قــادری گفــت: وضعیــت نیــروی انســانی و محیــط بانــی ایــن منطقــه نیــز 
بــه هیــچ وجــه مطلــوب نبــوده و نیازمنــد تمهیــدات ویــژه و جــذب نیــروی الزم 

بــرای حفاظــت محیــط زیســت ایــن شهرســتان هســتیم.
وی ادامــه داد: در مبحــث پســماند و جمــع آوری زباله هــای شــهری اقدامــات 
اساســی نیــاز اســت کــه بــه زودی بــا تصویــب اعتبــار آن از طــرف شــهرداری 

ایــن مشــکل مرتفــع خواهــد شــد.
 فرمانــدار شهرســتان عجــب شــیر در خصــوص وضعیــت ســاختمان اداره 
محیــط زیســت ایــن شهرســتان گفــت: مطابــق توافق هــای انجــام شــده بــا 
شــهرداری و بــه دلیــل دور بــودن از مرکــز شــهر جهــت تغییــر مــکان و تامیــن 

اعتبــار الزم بصــورت جــدی پیگیــر هســتیم.
بــا  زیســت  محیــط  هفتــه  بزرگداشــت  مناســبت  بــه  مراســم  ایــن  پایــان  در 
محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر  و  شــیر  عجــب  شهرســتان  فرمانــدار  حضــور 
زیســت اســتان از محیــط بانــان ایثارگــر و جانبــاز بازنشســته و خانواده هــای 

شــد. تجلیــل  شــیر  عجــب  شهرســتان  متوفــی 
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شــرکت صنایع و معدنی تولیدی مهراصل )ســهامی خاص( 
در نظر دارد در راســتای بحث اشــتغال زایی منطقه با اولویت 
بیــن  از   ، اهــر شهرســتان  و  همجــوار  روســتاهای  از  جــذب 
واجدیــن شــرایط از طریــق برگــزاری آزمون کتبــی و یا مصاحبه 

تخصصــی و روانشــناختی و گزینــش مطابــق بــا آییــن نامــه 
اســتخدامی بــه صــورت قــراردادی و مطابــق قانــون کار جهت 
اشــتغال در مجتمــع معــدن مــس انجرد دعــوت به همکاری 

نماید. 

متقاضیــان شــرکت در آزمــون می بایســت پــس از مطالعــه 
گهــی جهــت ثبت نام در آزمون شــغل مورد نظر  دقیــق مفــاد آ
گهی به مدت 10 روز  با توجه به شرایط ذکر شده از تاریخ چاپ آ

نســبت به ارائه مدارک و ثبت نام اقدام نمایند.

آگهی دعوت به همکاری آگهی دعوت به همکاری 

شرکت صنایع معدنی و تولیدی مهراصلشرکت صنایع معدنی و تولیدی مهراصل
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رشته، مهارت ها و توانایی هارشته/شغل
سابقه 

کار مرتبط 
)سال(

حداقل مدرک 
دلتحصیلی

مع

داد
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ت
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مرد35-راهنمایی-گواهینامه ویژه بلدوزر *راننده بلدوزر 1

مرد110-راهنمایی-گواهینامه ویژه**راننده دامپ تراک 2

مرد35-راهنمایی-گواهینامه ویژه بیل مکانیکیراننده بیل مکانیکی 3

مرد13-راهنمایی-گواهینامه ویژه لودر راننده لودر 4

5
کامیون کمپرسی، کشنده،  ***راننده پایه یک )

تشنشانی، اتوبوس( آ
مرد25-راهنمایی-گواهینامه پایه یک 

مرد4-راهنمایی-ویژه گریدرراننده گریدر6

مرد1-راهنمایی-گواهینامه پایه یک + ویژه جرثقیلراننده جرثقیل7

مرد3-راهنمایی-ویژه دریل واگناپراتور دریل واگن8

مرد1-راهنمایی-ویژه تراکتورراننده تراکتور9

مرد1-راهنمایی-ویژه لیفتراکراننده لیفتراک10

مرد1-راهنمایی 5کارت مهارت – سابقه کار مرتبطاستادکار تعمیرات برق و کنترل11

مرد3-راهنمایی2کارت مهارت – سابقه کار مرتبطبرقکار ماشین آالت سنگین12

مرد3-راهنمایی2سابقه کار مرتبطسرویسکار 13

مرد3-راهنمایی2سابقه کار مرتبطآپارات چی14

مرد4-راهنمایی2سابقه کار مرتبطمکانیک تعمیرات شاسی و هیدرولیک 15

کارشناس تعمیرات و نگهداری16
مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع        )آشنایی با CMMS( – سابقه 

کار مرتبط
مرد1-لیسانس2

کارشناس هیدرولوژی17
زمین شناسی گرایش آب )آشنا به برداشت های صحرایی و نرم افزارهای 

آب شناسی در معدن(
مرد141لیسانس-

مرد126فوق دیپلم-زمین شناسی و معدننمونه بردار18

14فوق دیپلم-معدن )آشنایی با نرم افزارهای تخصصی معدن(تکنسین طراحی معدن19

24

مرد

مرد14فوق دیپلم-معدن )مهارت های ICDL(تکنسین کنترل پروژه20

مرد14فوق دیپلم-معدن-زمین شناسی )آشنا با کانی های مس(تکنسین کنترل عیار و نمونه بردار21

تشباری22 تشباری(تکنسین آ مرد14فوق دیپلم-معدن گرایش استخراج )آشنا به عملیات آ
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شده  خریداری  بولدزرهای  اینکه  به  توجه  با   *
پذیرفته  از  نــشــده،  مستقر  ــاه  ــارگ ک در  فــعــاًل 
ورود  محض  به  بولدزر  راننده  شغل  شدگان 
خواهد  همکاری  به  دعوت  کارگاه  به  بولدزرها 

شد.
اولویت  در  یک  پایه  گواهینامه  دارنــدگــان   **

می باشند.
دوره  معتبر  گواهینامه  دارای  کــه  نفر   4  ***
تش نشانی و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم  آ
نشانی  تــش  آ خــودرو  راننده  عنوان  به  باشند 
که  متقاضیان  از  نفر   10 شــد.  خواهند  جــذب 
دارای کارت هوشمند فعال اتوبوس می باشند 

به عنوان راننده اتوبوس جذب خواهند شد.
الف: شرایط شرکت در آزمون: 

 -۲ ایـــران.  اسالمی  جمهورى  نظام  تابعیت   -1
از ادیــان  یــا یکی  تــدّیــن بــه دیــن مبین اســـالم 
ح در قانون اساسی. ۳-دارا  رسمی کشور مصّر
و  عمومی  وظیفه  خدمت  پــایــان  کــارت  بــودن 
فساد  بــه  اشتهار  عــدم   -۴ دائـــم.  معافیت  یــا 
سوء  و  محکومیت  سابقة  نداشتن  اخــالقــی، 
پیشینة کیفرى که موجب محرومیت از حقوق 
اجــتــمــاعــی شـــده بــاشــد )بـــا تــأیــیــد مــراجــع ذی 
صالح(. ۵- عدم اشتغال به تحصیل در مقطع 
آموزش  مورد نیاز در دانشگاه ها و مؤسسات 
در  اشتغال  عدم   -6 نــام.  ثبت  هنگام  به  عالی 
دستگاهها، مؤسسات، شرکتها و کلیه نهادها 
ــه هــر شــکــل مــمــکــن. 7- داشــتــن  و ارگــانــهــا ب
به  روانــی  و  جسمی  کامل  توانایی  و  تندرستی 
تأیید امور ایمنی و بهداشت شرکت. 8- حداکثر 
سن قابل قبول بدون احتساب مدت خدمت 

رانندگان سنگین ۳8  سربازى براى متقاضیان 
سال )متولدین ١٣۶۳/۰۳/۳1و بعد از آن( و در 
صورت ارائه سوابق بیمه ای مفید تا ۵ سال و 
با احتساب دوره خدمت سربازی برای رانندگان 
 ١٣۵۶/۰۳/۳1 )متولدین  ســال   ۴۵ تا  سنگین 
بــدون  متقاضیان  ســایــر  ــرای  بـ آن(،  از  بعد  و 
احتساب مدت خدمت سربازى تا مقطع فوق 
دیپلم ۲8 سال )متولدین ١٣٧۳/۰۳/۳1 و بعد 
از آن( و سایر مقاطع باالتر ۳1 سال )متولدین 
مدت   -9 باشد.  می  آن(  از  بعد  ١٣۷۰/۰۳/۳1و 
مجاز  ســن  حداکثر  بــه  ســربــازى  خدمت  زمــان 
که  )داوطلبینی  شد  خواهد  افــزوده  داوطلبان 
خدمت  مدت  گذرانده¬اند،  را  سربازى  خدمت 

سربازی به شرط سنی افزوده می¬گردد(. 
غ  فار تاریخ  محاسبه  ــراى  ب عمل  مــالك   : تذکر
خدمت  پــایــان  و  ــم  دائـ معافیت  التحصیلی، 
نظام وظیفه و محاسبه سن داوطلبان تا تاریخ 

1۴۰1/۰۳/۳1   می باشد. 
معتبر،  کــار  سابقه  ســال  هر  ازاى  به   :١ تبصره 
یک ســال به شــرط سنی فــوق افـــزوده خواهد 
کلیه مقاطع  بــراى  از ۵ سال  آن  که میزان  شد 
تجاوز نخواهد کرد. )در هر صورت حداکثر سن 
داوطلب با احتساب خدمت سربازى و سابقه 
تا  رانندگان سنگین ۴۵ سال،  برای  کار معتبر 
مقطع فوق دیپلم ۳۵ سال و لیسانس یا باالتر 

۳8 سال می باشد(. 
بیمه  سوابق  به  مربوط  مستندات  ارائــه   : تذکر

ای در هنگام ثبت نام الزامی است.
اولـــــویـــــت  در  بـــــومـــــی  ــان  ــ ــی ــاضــ ــقــ ــ ــت مــ  -10

می باشند؛ 

 بومی به فردى اطالق می گردد که داراى حداقل 
یکی از شرایط ذیل باشد: 

فرد،  شناسنامه  صــدور  محل  یا  تولد  محل   •
یکی از توابع شهرستان اهر باشد.

ابـــتـــدایـــی،  تــحــصــیــلــی  مــقــطــع  دو  حـــداقـــل   •
کارشناسی  مقطع  یا  و  دبیرستان  راهنمایی، 

فرد متقاضی در شهرستان اهر باشد.

توضیحات مهم:
اسکان  قبال  در  تعهدی  هیچگونه  1-شرکت 
ارائــه   -۲ داشــــت.  نــخــواهــد  شــدگــان  پذیرفته 
برای  استخدام  از  بعد  باالتر  تحصیلی  مــدارک 
 -۳ باشد.  نمی  قبول  قابل  شدگان  پذیرفته 
ارائه شده به  به اطالعات ناقص و خالف واقع 
هنگام ثبت نام نهایی ترتیب اثر داده نخواهد 
شد و چنانچه افراد مذکور در هر یک از مراحل 
قبول شوند از ادامه مراحل استخدامی ایشان 
شایسته  لــذا  آمــد.  خواهد  عمل  به  جلوگیری 
مــدارک  و  اطالعات  ارســال  و  در تکمیل  اســت 

درخواستی دقت الزم را به عمل آورند.
پــروژه اى  و  پیمانکارى  شرکت هاى  ۲-کارکنان 
معدنی  صنایع  شــرکــت  در  مستقر  و  مرتبط 
زمــان  مــدت  بــا  متناسب  مهراصل  تولیدی  و 
همکاری با شرکت در صورت کسب حد نصاب 

نمره کتبی در اولویت می باشند. 
ب: نحوه ثبت نام و مهلت آن:

داوطلبان پس از مطالعه دقیق آگهی و شرایط 
زمان  از  روز   1۰ مــدت  به  حداکثر  آن  در  ج  مندر
چاپ آگهی فرصت خواهند داشت برای شرکت 
در آزمون ثبت نام نمایند )مهلت مذکور قابل 

تمدید نمی باشد(. 
اداره  از  را  نام  ثبت  فرم  می بایست  متقاضیان 
تکمیل  از  پــس  و  اخــذ  اهــر  شهرستان  پست 
نام به همراه فیش واریزی  مدارک و فرم ثبت 
اهر  شهرستان  پست  اداره  طریق  از  نام  ثبت 
جاده  کیلومتری   ۲۳ ، اهر شهرستان  آدرس  به 
معدنی  صنایع  شرکت  انجرد،  به  اهر  روستای 
 ،۵۴۵61668۴6 پستی  کد  اصل،  مهر  تولیدی  و 
زمــان  مــدت  در   ۵۴۵1۵۳۳۴ پستی  صــنــدوق 
الزم  نمایند.  ارســـال  و  تحویل  شــده  تعیین 
بایستی  کنندگان  شرکت  کلیه  اســت  ذکــر  به 
 
ً
حتما بــاال  راســت  سمت  پستی  پاکت  روی  بر 
غیر  در  نمایند،  ذکر  را  نامی  ثبت  رشته  عنوان 

این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدارک موردنیاز جهت ثبت نام:

 -۲  .)٤×٣ )ســایــز  قطعه   ۶ داوطــلــب  عکس   -1
کپی گواهی مدرک تحصیلی. ۳- کپی کارت ملی. 
عمومی  وظیفه  خدمت  پــایــان  کــارت  کپی   -۴
بــودن.  بومی  مـــدارك   -۵ دائـــم.  معافیت  یــا  و 
گواهی اشتغال  و  کار معتبر  6- مدارك سابقه 
سایر مدارک مهارتی و فنی معتبر از   -7 . به کار
است  ذکر  به  الزم  ذیربط.  سازمانهای  و  ارگانها 
الزامی  استخدام  زمــان  در  مـــدارک  اصــل  ارائـــه 

می باشد. 
شرایط  ــراز  اح فاقد  و  ناقص  ــدارک  م به  توجه: 
ــی تــرتــیــب اثـــر داده  ــررس اســتــخــدامــی ضــمــن ب
نام  ثبت  بابت  از  ــزی  واری مبلغ  و  شد  نخواهد 

مسترد نخواهد گردید. 
ج: نحوه برگزاری آزمون کتبی:

یا تشریحی  و  ای  آزمــون به صورت چهارگزینه   

و یا مصاحبه تخصصی برگزار می گردد که برای 
کلیه مقاطع شامل سواالت اطالعات عمومی، 
توانمندی های  معارف،   ، آمــار ریاضی،  ادبیات، 
تخصصی  ســواالت  و  انگلیسی  زبــان  عمومی، 
مربوط به رشته تخصصی مورد نظر خواهد بود. 
گزینش به صورت حداکثر تا سه برابر ظرفیت و 
یا ظرفیت بیشتر بسته به شرایط آزمون توسط 
مصاحبه  زمــان  در  شرکت  استخدامی  کمیته 
تعیین خواهد شد و از پذیرفته شدگان آزمون 
عمل  به  عمومی  و  تخصصی  مصاحبه  کتبی، 

خواهد آمد.
توجه: 

تکمیل  در  گـــرامـــی  داوطـــلـــبـــان  اســـت  الزم   -
صحت  مسئولیت  نــمــایــنــد.  دقـــت  ــات  ــالع اط
و  بوده  داوطلب  عهده  به  شده  وارد  اطالعات 
پس از اعالم نتایج آزمون کتبی، دعوت شدگان 
خواسته  مــدارك  اصل  بایستی  مصاحبه  بــراى 
باشند.  داشــتــه  هــمــراه  بــه  را  آنها  کپی  و  شــده 
آزمـــون،  ــل  ــراح ــك از م ــر ی بــدیــهــی اســـت در ه
از  پس  حتی  و  گزینش  نتایج،  اعــالم  مصاحبه، 
استخدام، چنانچه مغایرتی بین اطالعات وارد 
شده و مندرجات اصل مدارك مشاهده شود، 
، اقدام قانونی الزم با  ضمن ممانعت از ادامه کار

فرد خاطی صورت خواهد پذیرفت. 
- هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در آزمون 

یك مقطع، رشته و گرایش را دارد. 
- محل و زمان برگزارى آزمون کتبی و مصاحبه 
 بعد از بررسی مدارک 

ً
 نتایج آن متعاقبا

ً
و نهایتا

و احراز شرایط استخدامی به صورت مرحله ای 
اعالم خواهد شد.

، ۲۳ کیلومتری جاده اهر به انجرد، شرکت صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل به کد پستی ۵۴۵61668۴6، صندوق پستی ۵۴۵1۵۳۳۴. آدرس شرکت: شهرستان اهر

شماره تماس جهت هماهنگی : ۵-0۴1۴۴۳9870۲ )داخلی 111(
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مرد123راهنمایی-



در سفر رئیس جمهور صورت گرفت؛ 

ــزار  ــ ه  20 ــار  ــبـ ــتـ اعـ تــخــصــیــص 
حوزه  ح های  طر ریالی  میلیارد 

راهداری آذربایجان شرقی 

جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
هــزار   ۲۰ از  بیــش  گفــت:  آذربایجان شــرقی 
میلیــارد ریــال در ســفر اخیــر رییــس جمهــور 
ــداری  ــوزه راه ــای ح ح ه ــه طر ــت ب ــات دول و هی
و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اختصــاص 

یافــت.
علیــزاده،  اورجعلــی  جام جــم،  گــزارش  بــه 
بــرای  جملــه  از  اعتبــار  میــزان  ایــن  افــزود: 
ــذف ۷۵  ــا، ح ــفالت راه ه ــای آس ــرای پروژه ه اج
نقطــه پرتصــادف راه هــای اســتان و خــط کشــی 
یافتــه  اختصــاص  جاده هــا  ایمنــی  ارتقــای  و 

اســت.
ایــن  اختصــاص  بــا  داشــت:  اظهــار  وی 
احــداث  دســت  در  پل هــای  اعتبــار  میــزان 
ــد،  ، مرن ، مراغــه، آذرشــهر شهرســتان های اهــر
 ، میانــه، گردنــه المجــی کلیبــر و ورودی کلیبــر
تعمیــرات پل هــای بــزرگ ســطح اســتان، پــل 
شــهرک ســرمایه گــذاری خارجــی و پــل خروجــی 

می شــود. تکمیــل  ســردرود 
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
آذربایجان شــرقی گفــت: در ایــن ســفر اعتبــار 
 - تبریــز آزادراه  نواقــص  تکمیــل  بــرای  الزم 
آزادراه شهیدکســایی  کــردن  زنجــان، ۶ خطــه 
خداآفریــن،  جلفــا-  مــرزی  اصلــی  راه   ، تبریــز
مرنــد- جلفــا، مرنــد- ایواوغلــی، میانــه- تــرک و 
بهســازی راههــای روســتایی اختصــاص یافتــه 

اســت.
اختصــاص  اعتبــار  کل  داد:  ادامــه  علیــزاده، 
ح هــای حــوزه زیرســاخت وزارت  بــه طر یافتــه 
هــزار   ۵۰ اســتان  ایــن  در  شهرســازی  و  راه 
تامیــن  صــورت  در  کــه  اســت  ریــال  میلیــارد 
ح هــای نیمــه  ایــن میــزان اعتبــار بســیاری از طر
تمــام اســتان در ایــن حــوزه تکمیــل و بــه بهــره 

می رســد. بــرداری 
آزادراه،  آذربایجان شــرقی دارای ۲۳۵ کیلومتــر 
راه  کیلومتــر   ۹۲۲ بزرگــراه،  کیلومتــر   ۴۵۳
 1۰ و  فرعــی  راه  کیلومتــر   ۷۵ و  هــزار   ۲ اصلــی، 

اســت. روســتایی  راه  کیلومتــر   ۴۴1 و  هــزار 

: استاندار
عقب ماندگــی آذربایجان شــرقی 
جبــران  معــدن  و  کشــاورزی  در 

می شــود

اســتاندار آذربایجان شــرقی گفــت: بخش هــای 
بی بدیــل  فرصت هــای  از  معــدن  و  کشــاوزی 
پیشــرفت آذربایجــان شــرقی بــه شــمار می رونــد 
و عقب ماندگــی ایــن بخش هــا بــا برنامه ریــزی 

ــود. ــران می ش ــتانی جب ــئوالن اس ــدون مس م
در  خــرم  عابدیــن  جام جــم،  گــزارش  بــه 
و  ســرمایه گذاری  »فرصت هــای  همایــش 
و  کشــاورزی  افــزود:  هشــترود«  پیشــرفت 
مهم تریــن  از  یکــی  آن  پایین دســتی  صنایــع 
شــمار  بــه  هشــترود  و  اســتان  فرصت هــای 
مــی رود و می توانــد ایجــاد امنیــت غذایــی را بــه 
عنــوان یکــی از اساســی ترین عوامــل اســتقالل 

کنــد. تامیــن  کشــور 
در  اســتان  کشــاورزی  این کــه  بیــان  بــا  وی 
گذشــته بــه خوبــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه، 
بیــان کــرد: ارزش افــزوده کشــاورزی اســتان از 
بعضــی از اســتانهای کــم آب نیــز کمتــر و حــدود 

هفــت درصــد اســت.
وی اضافــه کــرد: بــر اســاس برنامه ریزی هــا ایــن 
افــزوده  ارزش  و  بــوده  افزایــش  قابــل  درصــد 
بخــش کشــاورزی اســتان در ســه ســال آینــده 

بــه بــاالی ۳۰ درصــد خواهــد رســید.

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r   w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

با مدّعی مگوئید اسرار عشق و مستی
تا بی خبر بمیرد در درِد خودپرستی

عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید
حافظناخوانده نقش مقصود، از کارگاه هستی

صاحب امتیاز :      
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                         

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :    وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:    021-44233511
 د  فتر سرپرستی  استان آذربایجان شرقی:9-  041-35579285

 صفحه آرا: فر حناز بنده خدایزدی

نماینــده مــردم شهرســتان های اهــر و هریــس در مجلــس شــورای اســالمی در جمــع اهالــی 
محلــه شــله بــران در حســینیه اصغریــه شهرســتان اهــر اظهــار کــرد: مــردم ولی نعمتــان نظــام و 

انقــالب هســتند کــه همــه بایــد بــرای رضایتمنــدی وحــل مشکالتشــان تــالش کنیــم.
بــه گــزارش جام جــم، محــرم زاده دغدغــه اصلــی دولــت و مجلــس به رغــم تنگناهــای اقتصــادی 
موجــود را رفــع مشــکالت مــردم برشــمرد و گفــت: امــروز کشــور بــا مشــکالت زیــادی در عرصــه 
اقتصــادی و معیشــتی مــردم روبروســت کــه بخــش زیــادی از آن، ناشــی از مدیریت هــای غلــط 
گذشــته اســت و دولــت کنونــی همــه عــزم و تــالش خــود را بــه کار گرفته تا گره گشــای مشــکالت 

کشــور باشــد.
ایــن نماینــده مجلــس افــزود: دولــت خدمتگــزار و مجلــس انقالبــی در تــالش اســت تــا بــا 
رفــاه حــال مــردم عزیــز و شــریف کشــورمان اقدامــات اساســی  بــرای  برنامه هــای مختلــف 
انجــام دهــد. وی بیــکاری جوانــان تحصیل کــرده را یکــی از اصلی تریــن مشــکالت مــردم ایــن 
خ بیــکاری و ایجــاد فرصت هــای شــغلی مناســب  منطقــه عنــوان کــرد و گفــت: بــرای کاهــش نــر

اقدامــات خوبــی انجام شــده اســت کــه بــه حــول و قــوه خداونــد متعــال در نزدیک تریــن زمــان 
ممکــن نتایــج آن قابل مشــاهده خواهــد بــود. عضــو کمیســیون عمــران مجلــس تاکیــد کــرد: 

مســئوالن بایــد در خدمــت مــردم باشــند و از هیــچ کوششــی جهت خدمت شایســته بــه مردم 
دریــغ نورزنــد. محرمــزاده یــادآور شــد شهرســتان اهــر دارای امکانــات غنــی و بالقــوه اســت کــه 
امیدواریــم بــا برنامه ریــزی مناســب و بهــره گیــری از ظرفیت هــای منطقــه؛ در راســتای توســعه 
شهرســتان، قدم هــای اساســی برداریــم کــه در ایــن راســتا از مســئوالن اهــر بــه ویــژه فرمانــدار 
شهرســتان می خواهــم تــا نســبت بــه رفــع مشــکالت مــردم ســاکن در مناطــق حاشــیه نشــین 

ســعی و اهتمــام ویــژه ای داشــته باشــد.
بــا ســعه ی صــدر  بایــد  بایــد مســئوالن شهرســتان  افــزود:  اهــر و هریــس  نماینــده مــردم 
مشــکالت مــردم را شــنیده و نســبت بــه حــل آنهــا اقــدام کننــد. در ایــن نشســت صمیمــی 
اهالــی مشــکالت منطقــه از جملــه احــداث کانــال انتقــال پســاب، احــداث کمربنــد شــرقی، 
آســفالت ریــزی محــالت، احیــای پــارک منطقــه شــله و رســیدگی بــه محــالت ایــن منطقــه، شــروع 
عملیــات اجرایــی معــدن شــله بــران و توجــه ویــژه بــه امــورات مــردم مناطــق حاشــیه نشــین را 

ــد. ح کردن ــر مط

خبر

بــه دنبــال راهیابــی دکتــر علــی اکبــر باالگــر در مرحلــه اول بــه 
شــورای عالــی کشــوری بــه عنــوان نماینــده منتخب اســتانهای 
آذربایجــان شــرقی و زنجــان، در مرحلــه دوم ایــن انتخابــات کــه 
هیجدهــم خــرداد بــا حضــور ۳۶ نفــر از منتخبــان کشــوری از 
ــران  ــی در ته ــورای عال ــل ش ــور در مح ــتان های کش ــی اس تمام

برگــزار شــد، منتخبــان نهایــی مشــخص شــدند.

بــه گــزارش جام جــُم در ایــن انتخابــات، دکتــر علــی اکبــر باالگــر 
آذربایجــان شــرقی و  از اســتان های  بــه عنــوان منتخــب  کــه 
زنجــان در آخریــن مرحلــه انتخابــات حضــور داشــت، بــا ۳۵رای 
از ۳۶ رای نماینــدگان تمامــی اســتان های کشــور بــه عنــوان 

ــد. ــی کشــور انتخــاب گردی عضوهیــات رئیســه شــورای عال
گفتنــی اســت، دکتــر علی اکبــر باالگــر در ســابقه کاری خــود، 
اســتان  دادگســتری  رســمی  کارشناســان  کانــون  رئیــس 
ســهالن،  اقتصــادی  ویــژه  مدیرمنطقــه  شــرقی،  آذربایجــان 
منطقــه  عمومــی  انبارهــای  شــرکت  مدیــره  هیــات  رئیــس 
اقتصــادی تجــاری آزاد ارس، مدیــر امــور شــعب بانــک توســعه 
صنــدوق  نمایندگــی  آذربایجان شــرقی،  اســتان  در  تعــاون 
ضمانــت ســرمایه گذاری تعــاون آذربایجانشــرقی ،بــازرس ویــژه 
بانــک توســعه تعــاون در شــمالغرب کشــور رئیــس انجمــن 
در  تدریــس  آذربایجانشــرقی،  مطبوعــات  مســئول  مدیــران 
مراکــز آمــوزش عالــی و دانشــگاهی در حــوزه مدیریــت و تالیــف 
چندیــن عنــوان کتــاب در حــوزه اقتصــادی و فرهنگــی را نیــز در 

می باشــد. دارا  خــود،  کارنامــه 

دکتر باالگر عضو هیات رئیسه شورای عالی کارشناسان 
رسمی کشور شد

مدیر عامل معدن مس انجرد خبر داد:

استخدام و اشتغال جدید 352 نفر در مجتمع مس انجرد

 مدیــر عامــل معــدن مــس انجــرد از انتشــار فراخــوان اســتخدامی 
بــرای جــذب ۳۵۲ نفــر در ۴۴ بنــد و رشــته های مرتبــط و متناســب بــا 

نیــاز ایــن شــرکت خبــر داد.
در  افــزود:  فاضــل  محمــدی  مهــدی  دکتــر  جــم،  جــام  گــزارش  بــه 
راســتای عمــل بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری در حــوزه کارآفرینــی 
ایــن مجموعــه عظیــم معدنــی  و اشــتغال و تحقــق شــعار ســال 
زمینــه  کــردن  فراهــم  در  تــا  بســته  بــکار  را  خــود  تــالش  تمامــی 
تخصصــی  و  فنــی  رشــته های  در  منطقــه  جوانــان  جــذب  بــرای 
همچنانکــه در گذشــته اعــالم شــده بــود جامــه عمــل بپوشــاند.
وی افــزود در همیــن راســتا و بــرای توســعه فعالیت هــای مجتمــع 
زمینــه  و  متخصــص  نیرو هــای  از  گیــری  بهــره  بــا  انجــرد  مــس 
آگهــی  انتشــار  بــا  منطقــه  جوانــان  بــرای  پایــدار  اشــتغال  بــرای 
نیــرو  بــه جــذب  اقــدام  آزمون هــای تخصصــی  از طریــق   اســتخدام 
خواهــد کرد.مدیرعامــل مــس انجــرد بــه توســعه فازهــای بعــدی 
ایــن مجتمــع نیــز اشــاره کــرد و اظهــار امیــدواری نمــود بــا حمایــت 
مســئوالن اســتان و شهرســتان شــاهد اقدامــات زیــر بنایــی بــرای 
ــه تبــع آن جــذب  توســعه فعالیت هــای شــرکت، افزایــش تولیــد و ب

منطقــه  متخصــص  و  کار  جویــای  جوانــان  از  قابل توجهــی  تعــداد 
متناســب بــا نیــاز مــان باشــیم.وی در پایــان همــکاری و همراهــی 
مــردم و مســئولین را در تحقــق ایــن امــر موجــب دلگرمــی مجموعــه 
مدیریــت و پرســنل ای مجموعــه دانســت و از حمایت هــای ویــژه 
مســئوالن اســتان و شهرســتان و مردم فهیم و شهرســتان و اهالی 

روســتاهای همجــوار تشــکر و قدردانــی کــرد.

 دوشنبه     23  خرداد  1401  شماره 6235

مدیرکل امور اقتصادی آذربایجان شرقی

 برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کرده ایم
آذربایجان شــرقی  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  مدیــرکل 
گفــت: بیشــترین وقــت اســتاندار و مدیــران اســتانی 
ســرمایه گذاری  موضــوع  بــه  گذشــته  ماه هــای  طــی 
اختصــاص یافتــه و اکنــون فــرش قرمــز در مرکــز خدمــات 

اســت. پهــن  اســتان  ســرمایه گذاری 
واقــف بهــروزی در همایــش فرصت های ســرمایه گذاری 
و پیشــرفت هشــترود کــه بــا حضــور اســتاندار آذربایجان 
شــرقی برگــزار شــد، افــزود: تکالیــف همه مدیران اســتان 

در حــوزه ســرمایه گذاری نیــز طــی یــک بخشــنامه بــه آنــان 
ابــالغ شــده اســت.

وی بــا تاکیــد بــر این کــه بخــش قابــل توجهــی از وقــت 
شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان صــرف ســرمایه 
گــذاری و رفــع موانــع تولیــد می شــود، اضافــه کــرد: اکنــون 
موضوعــی مهمتــر از ســرمایه گذاری و تکریــم ســرمایه 

ــدارد. ــود ن ــتان وج ــذاران در اس گ
واحــد  پنجــره  زودی  بــه  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 

اظهــار  می شــود،  راه انــدازی  اســتان  ســرمایه گذاری 
داشــت: مدیــران اســتان بــا تاکیــد اســتاندار در خدمــت 
خدمــات  دفتــر  و  هســتند  ســرمایه گذران  یکایــک 
زمینــه  ایــن  در  پاســخگویی  بــرای  نیــز  ســرمایه گذاری 
اســتاندار  حضــور  بــا  همایــش  ایــن  دارد.در  آمادگــی 
آذربایجان شرقی و جمعی از مدیران کل استان، تفاهم 
نامه هایــی نیــز بیــن ســرمایه گــذاران و دســتگاه های 

زیربــط بــه امضــاء رســید.

رئیس جمهــور  اقتصــادی  معــاون  رضایــی،  محســن 
از طریــق تمــاس تلفنــی در ابتــدای ایــن همایــش بــه 
ســخنرانی پرداخــت و معرفــی ۲8۷ طــرح شــامل ۹۵ طــرح 
در زمینــه کشــاورزی، ۶۰ طــرح حــوزه گردشــگری، ۶۵ طــرح 
در بخــش صنعــت و معــدن، ۲۰ طــرح در زمینــه عمرانــی 
شــهری، ۳۲ طــرح در حــوزه عمــران روســتایی و 1۵ طــرح 
از دیگــر بخش هــای  بــه ســرمایه گذاران  دانش بنیــان 

ایــن همایــش بــه شــمار می رود./ایرنــا

یس عنوان کرد :  نماینده مردم شهرستان اهر و هر

بیکاری جوانان مشکل اصلی شهرستان اهر
 دغدغه اصلی دولت و مجلس رفع مشکالت مردم است

در  وفاضــالب  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه مراقبــت از 
آب را بــه عنــوان ثــروت ملــی و وظیفــه همگانی 
دانســت و گفــت: بــا صرفــه جویــی در مصــرف 
می توانیــم  میــزان  کمتریــن  در  حتــی  آب 
تابســتان پیــش رو را بــا تنــش کمتــری پشــت 

. ســربگذاریم 
و  آب  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آب  شــرکت  مدیرعامــل  اســتان،  فاضــالب 
نشســت  در  شــرقی  آذربایجــان  فاضــالب  و 
محــل  در  کــه  رســانه  اصحــاب  بــا  خبــری 
کنفرانــس شــرکت آب و فاضــالب برگــزار شــد 
گفــت: جمعیــت تحــت پوشــش ایــن شــرکت 
در شــهرها و روســتاها نزدیــک  بــه ۴ میلیــون 

می دهــد. خدمــات  ارائــه  نفــر 
شهرســتان  آب  افــزود:  خانــی  مهنــدس   
تبریــز از ۴ منبــع خــط آب رســانی زرینــه رود 
۵۵ درصــد، خــط آب رســانی نهنــد 1۳ درصــد، 
چاه هــا ) هــروی، ســعید آبــاد، قزلجــه میــدان( 
۳1 درصــد و قنــوات 1 درصــد تامیــن می شــود 
جمعیــت  نفــر  میلیــون   ۴ بــا  شــهر   ۶۹ کــه 
شــهری و ۲۷۳۴روســتا   را پوشــش می دهــد.
وی ادامــه داد: 1۵۰ لیتــر اســتاندارد مصرف آب 
کشــور و ۲۲۰ لیتــر در ثانیــه هــم مقــدار مصــرف 
کالنشــهر تبریز اســت که ۷۰ لیتر از اســتاندارد 
ملــی بیشــتر می باشــد بنابرایــن مــردم عزیــز بــا 
ــتاندارد  ــت و اس ــرف درس ــوی مص ــت الگ رعای
و بــا 1۵- 1۰ درصــد صرفــه جویــی کــه  بــه رفــع 

ــرد. ــد ک ــک خواه ــود آب کم کمب
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت آب و فاضــالب 
آذربایجــان شــرقی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 

خشکســالی  بــا  اســتان  و  کشــور  در  اینکــه 
مواجــه هســتیم بحــث کاهــش بارندگــی نیــز 
 ۳۰ کاهــش  ایــن  کشــور  در  کــه  دارد  وجــود 
ــد  ــد می باش ــتان ۲۰ درص ــوده و در اس ــد ب درص
و بــا توجــه بــه ایــن کــه با افزایــش درجه حــرارت 
نســبت بــه ســالهای گذشــته روبــرو هســتیم 
کــه طبیعتــا افزایــش مصــرف را بــه بــار خواهــد 
بــا  خوشــبختانه  داد:  ادامــه  داشــت.وی 
تدابیــر خــوب و کارشناســی و حفــر چاه هــا و 
مهندســی معکــوس ســعی گردیــده ایــن کــم 
شــرکت  برســد.مدیرعامل  حداقــل  بــه  آبــی 
آبفــای اســتان اظهارکــرد: روی هــم رفتــه وضــع 
تولیــد آب دراســتان خــوب اســت ولــی مصرف 
هــم بایــد مطابــق بــا اســتاندارد های در نظــر 
گرفتــه شــده باشــد. مهنــدس خانــی بــا اشــاره 
بــه قیمــت تمــام شــده تولیــد آب افــزود: بــه 
دلیــل پلکانــی ومناســب نبــودن قیمــت بــا 
کاهــش درآمــد مواجــه هســتیم کــه ایــن امــر 
نگهــداری تجهیــزات و بــه روزرســانی آن هــا را بــا 
مشــکل مواجــه کــرده کــه امیدواریــم بــا تدبیــر 
بتوانیــم  اســتان  و  کشــور  کالن  مســئوالن 
مشــکالت رو حــل کنیــم.وی در مــورد کیفیــت 
آب خاطرنشــان کــرد: یــک آزمایشــگاه مرجــع با 
دســتگاه ها و تکنولــوژی بــاالی شــبانه روزی 
در حــال رصــد هســتند کــه بهتریــن آب شــرب 

ــانند. ــردم برس ــت م ــه دس را ب
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان 
شــرقی تاکیــد کــرد: ۷۰ درصد آب شــرب اســتان 
از طریــق شــرکت آب منطقــه ای  و ۳۰ درصــد 
آب از طریــق چاه هــای اســتان تأمیــن می گــردد 
ــرای تامیــن  کــه در برنامــه ریــزی بلنــد مــدت ب

آب شــرب شــهر تبریــز بحــث انتقــال آب ارس 
مطــرح گردیــد کــه بــا کمــک اســتاندار محتــرم و 
نماینــدگان عزیــز در مجلس شــورای اســالمی 
انتظــار داریــم حداقــل در بــازه ۴ ســال آینــده 
پــروژه بــه بهــره بــرداری برســد.مهندس خانــی 
روســتای   1۲1 بــه  آبرســانی  عملیــات  افــزود: 
محــروم در ۴ شهرســتان اســتان کــه شــامل 
هشــترود  و  ورزقــان  خدآفریــن،  کلیبــر، 
)ع(  حســن  امــام  قــرارگاه  توســط  می شــود 
ســپاه در حــال انجــام اســت و در فــاز نخســت 
پــروژه آبرســانی، بــا اعتبــار ۲۵۰ میلیــارد تومــان 
بــرای ســاخت ســه مجتمــع آبرســانی و انتقــال 
آب بــه 1۲1 روســتا اســت کــه آبرســانی بــه اولیــن 
روســتا بــا ســه کیلومتــر لوله گــذاری اجرایــی 
ــاعدت  ــا مس ــرد: ب ــح ک ــت.وی تصری ــده اس ش
اســتاندار محتــرم تعداد روســتاهای محــروم از  
1۲1 روســتا بــه ۵۰۰ روســتا افزایــش داده شــده 
آن در ســال جــاری اجــرا  و عملیــات اجرایــی 

خواهــد شــد .
جــز  را  تبریــز  آبــی  رینــگ  خانــی  مهنــدس 
و  شهردانســت  ایــن  اصلــی  اولویت هــای 
تصریــح کــرد: بــا اجــرا و تکمیــل ایــن پــروژه 
آبــی در کل  عــالوه بــر توزیــع متــوازن منابــع 
زمان هــای  در  آبــی  عدالــت  بحــث  مناطــق، 
مقتضــی همچــون قطعی هــای اضطــراری نیــز 

می شــود. رعایــت 
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت آب و فاضــالب 
افزود: از مردم شــریف اســتان خواهشمندیم 
بــا صرفــه جویــی 1۰ درصــدی در مصــرف، مــا را 

در تامیــن هــر چــه بهتــره آب یــاری کننــد.
مهنــدس خانــی بــا اشــاره بــه شــبکه فاضــالب 

اســتان گفت: در حال حاضر 1۷ شــهر اســتان 
شــهر  کــه  می باشــد  فاضــالب  شــبکه  دارای 
میــزان  باالتریــن  ۹۰درصــد  حــدود  بــا  تبریــز 

شــبکه را دارا می باشــد.
وی در مــورد تصفیــه خانــه فاضــالب کالنشــهر 
تبریــز  ادامــه داد: تصفیه خانــه اصلــی  تبریــز 
و  اســت  کارکــرده  بــه  شــروع   8۰ ســال  از 
فــازدوم تصفیــه خانــه فاضــالب تبریــز کــه جــزء 
بزرگتریــن تصفیه خانه هــای در حــال ســاخت 
نفــر  میلیــون  یــک  فاضــالب  و  کشوراســت 
شــرکت  کرد.مدیرعامــل  خواهــد  تصفیــه  را 
آب و فاضــالب آذربایجــان شــرقی تاکیــد کــرد: 
بــزرگ  تصفیه خانــه  دوم  مــدول  احــداث 
فاضــالب تبریــز از ســال ۹۵ بــا قــراردادی بــه 
مبلــغ 18۲ میلیــارد تومــان در دو فــاز مایــع و 
لجــن آغاز شــده اســت .مهنــدس خانــی ادامه 
داد: ســویل بخــش مایــع بیــش از ۹۵ درصــد 
تصفیــه  فرآینــد  و  دارد  فیزیکــی  پیشــرفت 
 FEED STEP نــوع  از  دوم  مــدول  فاضــالب 
بــوده کــه ایــن نــوع فراینــد از نــوع فرآیندهــای 
لجــن فعــال بــا قابلیــت حــذف ازت و فســفر 
بــوده و بــا توجــه بــه مرحلــه ای بــودن سیســتم 
توزیــع فاضــالب در واحــد بیولوژیکــی، یکــی 
از پیشــرفته ترین و کارآمدتریــن فرایندهــای 
بــه  روز تصفیــه فاضــالب شــهری می باشــد.
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت آب و فاضــالب 
را  خانــه  تصفیــه  احــداث  شــرقی  آذربایجــان 
فرصتی مناســب برای کمتر شــدن مشکالت 
زیســت محیطــی در ســال های آینــده بــا توجــه 
ــمرد. ــز برش ــهر تبری ــت ش ــه افزایــش جمعی ب
وی گفــت: پســاب حاصــل از تصفیــه خانــه 

فاضــالب می توانــد بــه مداراســتفاده برگــردد و 
به تأمین آب صنعت، کشــاورزی و مخصوصا 
احیــای دریاچــه ارومیــه کمــک شــایانی خواهــد 

کــرد.
اهــداف  از  کــرد:  تصریــح  خانــی  مهنــدس 
ــه  مهــم طــرح احــداث مــدول دوم تصفیه خان
فاضالب کالن شــهر تبریز، اســتفاده از پســاب 
آب  عمــده  تأمین کننــده  به عنــوان  تولیــدی 
کــه  می باشــد  ارومیــه  دریاچــه  نیــاز  مــورد 
بالــغ  بــر  دو  فــاز  بهره بــرداری  و  تکمیــل  بــا 
پســاب  ســال  در  مترمکعــب  میلیــون   ۷۵
تصفیه شــده بــه دریاچــه ارومیــه انتقــال یابــد 
همچنیــن جمعیت تحت پوشــش این طرح 
یــک میلیــون نفــر و ظرفیــت تصفیه خانــه نیــز 
۲۰۷۰۰۰ متــر مکعــب در شــبانه روز می باشــد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان 
بــرای  ایــن تصفیــه خانــه  شــرقی ادامــه داد: 

افــق 1۴۲۰ و تحــت پوشــش قــرار دادن یــک 
میلیــون نفــر جمعیــت طراحــی شــده اســت.
مهنــدس خانــی در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه 
فرهنــگ ســازی در حــوزه ســوادآبی و مصــرف 
رســانه های  همــکاری  بــا  گفــت:  آب  بهینــه 
مختلــف و NGOهــا در فضــای مجازی و ســطح 
شــهر اقــدام بــه انتشــار و نصــب بنــر در ۴۰ 
اتوبــوس شــهری، 1۲ ایســتگاه اتوبــوس، 1۰۰ 
بنــر در نقــاط مختلــف شــهر تبریــز وهمچنیــن 
طراحــی وتولیــد موشــن گرافــی ، انیمیشــن، 
خبــر، پوســتر، کلیــپ و اقــدام بــه برگــزاری ۳۰ 
برنامــه و مســابقه افزایــش ســطح ســواد آبــی 
و  پرتــردد  همشــهری های عزیــز در محــالت 
شــلوغ تبریــز و همچنیــن همــکاری تنگاتنــگ 
بــا آمــوزش و پــرورش کــرده ایــم تــا بــا اجــرای 
بــا  را  آمــوزان  دانــش  مختلــف  برنامه هــای 

مصــرف بهینــه آب آشــنا ســازیم.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب:

مراقبت از آب به عنوان ثروت ملی وظیفه همگانی است


