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آذربایجانشرقی

پیشرفت ۸۰ درصدی رینگ 
آبی تبریز

رینگ  وضعیت  آخرین  مورد  در  خانی  محمد 
این  آب  داشت:  اظهار  تبریز  کالن شهر  آبی 
کالن شهر از سه منبع ۵۵ درصد خط زرینه رود، 
از ۱۱۵ حلقه چاه  مابقی  و  نهند  ۱۴ درصد سد 
که  می شود  تامین  سهند  کوه  رشته  شمالی  دامنه 
هر یک از این منابع نیاز آبی یک منطقه تبریز را 
تامین می کنند.در صورت مشکل برای هر یک از 
این تاسیسات تامین آب برای مناطق مربوطه آن 
از سایر منابع ممکن نخواهد بود و همین امر دلیل 
احداث رینگ آبی تبریز است تا ضمن حل چنین 
مشکالتی، عدالت توزیع آب در سطح کالن شهر 
تبریز نیز برقرار شود. رینگ جنوبی تبریز با ۲۶ 
شهر  این  منابع  درصد  هفتاد  پوشش  و  کیلومتر 
به عنوان امتداد خط انتقال زرینه رود با فاینانس 
خارجی توسط شرکت آب منطقه ای با بیش از ۸۰ 

درصد پیشرفت در حال اجراست.
پروژه  این  شدن  طوالنی  چرایی  مورد  در  وی 
مسائل  و  باال  حجم  کرد:  تصریح  نیز  پدافندی 
اجتماعی مربوط به پروژه به دلیل اجرای پروژه 
در مناطق شهری مهم ترین دالیل تاخیر آن است 
هزینه  آن  برای  تومان  میلیارد   ۵۰۰ تاکنون  که 
البته این پروژه حتی با همین ۸۰ درصد  شده و 
پایان امسال و تا مخزن مرتفع تبریز  تا  پیشرفت 
در منطقه ائل گلی قابل اتمام و بهره برداری است.

آغاز طرح آزادسازی 
و توسعه مقبره اوحدی 

مراغه ای
و  آزادسازی   طرح  آغاز  از  مقتومی  محمد 
توسعه محوطه مقبره اوحدی مراغه ای خبر داد و 
اظهار کرد: در این طرح ۶ هزار متر مربع ساخت 
موزه  و  اوحدی  مقبره  محوطه  سازی های  و 
ایلخانی مراغه آزادسازی و به فضای سبز تبدیل 
شورای  مصوبه  راستای  در  طرح  این  می شود.  
فرهنگ عمومی، پس از اخذ مجوز کمیسیون ماده 

۵  با نام طرح اوحدیه آغاز شده است.
شاعر  و  عارف  مراغه ای  اوحدی  رکن الدین 
در  قمری  هجری   ۶۷۳ سال  در  ایلخانی  دوره 
مراغه متولد شد و تحصیالت ابتدایی را در این 
شهر سپری و برای درک مشایخ و عارفان زمان 

خود به کرمان و اصفهان سفر کرد.
از این شاعر بلند آوازه سه اثر شامل، مثنوی جام 
 ۶۰۰ و  هزار   ۱۳ در  ده نامه  و  اشعار  دیوان  جم، 

بیت به یادگار مانده است.

 سرکنسول ایران در اربیل:
 صنایع تبریزحرف اول را در 
اقلیم کردستان عراق می زند

هوشیار  یعقوب  با  دیدار  در  رشنودی  نصراهلل 
شهردار تبریز اظهار کرد: با پیشینه و تاریخ کهن 
این  به  ویژه ای  نگاه  باید  و  هستم  آشنا  تبریز 

کالنشهر وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تبریز زیرساخت های الزم 
آمادگی  ما  افزود:  دارد،  را  گردشگری  حوزه  در 
عراق  مختلف  شهرهای  همکاری  برای  الزم 
جذب  برای  نینوا  و  سلیمانیه  کرکوک،  جمله  از 

گردشگر برای تبریز داریم.
مختلف  هیئت های  سفر  کرد:  اظهار  رشنودی 
توسعه  برای  خوبی  فرصت  بازرگانی  و  تجاری 
همکاری همه جانبه شهرداری تبریز با شهرهای 
عراق است و از طرفی اماکن تاریخی شهر تبریز 
منابع درآمدی در حوزه جذب  از  می تواند یکی 
فرصت  از  استفاده  با  بخش خصوصی  مشارکت 

های سرمایه گذاری پیش رو باشد.
سرمایه  فرصت های  ملی  همایش  درباره  وی 
گذاری تبریز که در اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار می 
در  تبریز  معرفی  برای  آمادگی الزم  شود، گفت: 
شهرهای مختلف عراق وجود دارد و این همایش 
و  بخش خصوصی  برای جذب  مناسبی  فرصت 
حضور سرمایه گذاران عراقی در شهر تبریز است.
کرد: صنایع  اربیل تصریح  در  ایران  سرکنسول 
و  کاشی  همچون  ساختمانی  مصالح  در  تبریز 
اول  حرف  عراق  کردستان  اقلیم  در  آالت  آهن 

را می زند.

لزوم نظارت الکترونیکی
 بر بازار آذربایجان شرقی

از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  سرپرست 
با  آذربایجان شرقی  کل  دادگستری  جرم  وقوع 
بازار  ثبات  و  تنظیم  در  نظارت  نقش  به  اشاره 
گفت: نظارت الکترونیکی باید جایگزین نظارت 

سنتی بر بازار شود.
قاچاق  از  پیشگیری  در نشست  موقری،  احمد 
وجود  با  افزود:  استان  دادگستری  ارز  و  کاال 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  هدف  با  زیاد  تالش های 
مشکالت  برخی  مختلف،  حوزه های  در  ارز  و 
به ویژه  کاال  قاچاق  است و روند  باقی  همچنان 
ورود  و  خارج  به  کشور  از  اساسی  کاالهای 

کاالهای ممنوعه به داخل کشور ادامه دارد.
وی استفاده از کاالهای مکشوفه سالمت محور 
بر  نظارت  نیز  و  کاالها  این  کوتاه  عمر  دلیل  به 
نانوایی ها و پیشگیری از قاچاق آرد در آذربایجان 
شرقی با همکاری دستگاه های اجرایی و نظارتی 

را مورد تاکید قرار داد.
به گفته وی فقدان ادارات تعزیرات در بعضی از 
شهرها مصداق تضییع حقوق عامه و مردم است.

درخشش دانشگاه تبریز در نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۳
چرا نیروگاه تبریز و برخی دیگر از نیروگاه ها 

فیلتر ندارند؟
شرکت  عمومی  روابط  رئیس 
از هدررفت  انتقاد  با  ایران  ملی گاز 
و  بزرگ  صنایع  برخی  در  انرژی 
چرا  گفت:  کشور،  نیروگاه های 
سمت  به  ما  نیروگاه های  و  صنایع 
خود  فعالیت های  استانداردسازی 
نرفته اند؟ چرا نیروگاه تبریز و برخی 
ندارند؟  فیلتر  نیروگاه ها  از  دیگر 
اینکه  برای  گاز  شرکت  به  همه 
فشار  کند،  تامین  را  نیروگاه ها  گاز 
می آورند اما چرا کسی به نیروگاه ها 
باید  را  نمی گوید که دودکش هایتان 

به فیلتر مجهز کنید؟
همایش  در  که  اعظمی"  "عباس 
روابط عمومی های شرکت ملی گاز 
ایران در تبریز حضور یافته بود، در 
گفتگو با »نصر« پیشرفت های صنعت 
گاز کشور را حائز اهمیت دانست و 
ایران کشوری است که علی  افزود: 
رغم تبلیغاتی که می شود، در حوزه 
برای  بسیاری  حرف های  انرژی 
گفتن دارد و در برخی شاخص ها در 

دنیا منحصربفرد است.
وی افزود: ذخایر گاز ایران نزدیک 
۳۴ تریلیون متر مکعب ذخایر درجا 
به  را  جهان  دوم  رتبه  که  است 
صنعت  است.  داده  اختصاص  خود 
توسعه  اسالمی  انقالب  از  پس  گاز 
دور  در  مردم  خانه های  به  و  یافت 
افتاده ترین روستاها هم رسید. ما در 
۱9 پاالیشگاه کشور ظرفیت پاالیش 
در  مکعب  متر  میلیارد  یک  از  بیش 
کیلومتر  هزار   ۳9 داریم.  را  روز 
قطور  قوی  فشار  انتقال  خطوط 
داریم و این خارج از خطوط انتقال 
است.  روستایی  و  شهری  داخلی 
خطوط انتقال گاز ایران قابل رقابت 
است.  جهانی  انتقالی  خطوط  با 
خطوط انتقال گاز به فناوری باالیی 
نیاز دارد که خوشبختانه متخصصان 
صنعت گاز ایران به آن دسترسی پیدا 

کرده اند.
اعظمی ادامه داد: بالغ بر ۴۰۰ هزار 
کیلومتر هم طول خطوط انتقال گاز 
شرکت  و  است  روستایی  و  شهری 
میلیون  بر ۲۶.۵  بالغ  ایران  ملی گاز 
مشترک دارد و این گاز و انرژی که 
و  تالش  حاصل  می رسد،  مردم  به 
عشق تک تک کارکنان شرکت ملی 

گاز ایران است.
شرکت  عمومی  روابط  رئیس 
حوزه  در  ما  گفت:  ایران  گاز  ملی 
و  شده ایم  فعال  انرژی  دیپلماسی 
می شود  گفته  آنچه  از  بیشتر  بسیار 
ارز حاصل  و  می کنیم  کار  و  تالش 
و  توسعه  اختیار  در  صادرات  از 
می گیرد.  قرار  کشور  پیشرفت 
به  گاز  ملی  شرکت  در  خوشبختانه 
انتقال  کار  که  رسیده ایم  مرحله ای 
انجام  روستاها  محروم ترین  به  گاز 

بدون  استان ها  تمام  در  و  می شود 
توقف نهضت گازرسانی ادامه دارد. 
پایان  به  تقریبًا  به شهرها  انتقال گاز 
روستایی  بخش  در  و  است  رسیده 
گازرسانی  روستاها  درصد   ۸۵
طراز  با  ما  متاسفانه  اما  است.  شده 
و  تولید  یعنی  مواجهیم،  گاز  منفی 
و  ندارد  همخوانی  باهم  ما  مصرف 
بزرگ  مصرف کننده  چهارمین  ما 
گاز دنیا هستیم و این نشان می دهد 

داریم  پایینی  بسیار  مصرف  راندمان 
و ما تالش کردیم رفتار مصرف کننده 
تناسب  فرهنگ سازی  با  را  خانگی 
بحران  با  اروپا  االن  ببینید  ببخشیم. 
انرژی مواجه است و با تالش برای 
مقررات  و  انرژی  پلیس  اندازی  راه 
سفت و سخت تالش می کند کمبود 

انرژی خود را مدیریت کند.
اعظمی اظهار کرد: ما باید هدررفت 
انرژی در منازل و بخش صنعت را 
بزرگترین مصرف کننده  کنیم.  کنترل 
گاز در کشور، نیروگاه ها هستند و در 
مکعب  متر  میلیارد   ۷۵ سال گذشته 
مصرف  کشور  نیروگاه های  فقط 
این  اهمیت  حائز  نکته  داشتند. 
است که با توجه به محدودیت های 
راندمان  تحریم ها  و  تکنولوژیک 
این  و  است  پایین  ما  نیروگاه های 

انرژی کشور را به هدر می دهد.
نداریم  کمی  تولید  ما  افزود:  وی 
داریم،  باالیی  بسیار  تولید  اتفاقًا  و 
به سمت  باید  گری ها  مطالبه  امروز 
بخش صنعت برود که صنایع عزیز! 
خودتان  اما  هستید،  مهم  بسیار  که 
چکار کردید برای ارتقای تکنولوژی 
تولیدتان؟ هدررفت انرژی در بخش 
باید  نیروگاه ها  بخصوص  و  صنایع 

کنترل شود.
شرکت  عمومی  روابط  رئیس 

بسیار  قیمت  گفت:  ایران  گاز  ملی 
شده  سبب  کشور  در  گاز  ارزان 
صنایع کشور اهمیتی به حل مشکل 
ما  ندهند.  خود  انرژی  هدررفت 
تامین  برای  رو  پیش  زمستان  در 
بخش  برای  مردم،  خانه های  گاز 
خواهیم  محدودیت  اعمال  صنعت 
نداریم.  این  کرد و چاره ای هم جز 
گذاری  تعرفه  نظام  بین  این  در 
عوامل  از  یکی  کشور  در  هم  ما 

قبول  باید  است،  مشکل  این  ایجاد 
این  کنیم که بخش فرهنگی هم در 
در  ما  است.  کرده  کاری  کم  حوزه 
سیما  و  صدا  و  پرورش  و  آموزش 
باید بسیار بیشتر به موضوع آموزش 
انرژی  مدیریت  در  فرهنگ سازی  و 

توجه کنیم.
توزیع  در  عدالت  خصوص  وی 
توزیع  مورد  در  آیا  اینکه  و  گاز 
عدالت  مختلف  استان های  بین  گاز 
در  گفت:  خیر،  یا  می شود  رعایت 
نظام  ایران  گاز  ملی  شرکت  داخل 
ارزیابی مستقر است و سیاست های 
توزیع برای کل کشور یکسان است 
و در این خصوص انحراف از معیار 
ناچیز است. منابع گاز محدود است 
آنچه که دارد در  و شرکت گاز هر 
اختیار مردم و کشور قرار داده است.
صنایع  چرا  داد:  ادامه  اعظمی 
سمت  به  ما  نیروگاه های  و 
خود  فعالیت های  استانداردسازی 
نرفته اند؟ چرا نیروگاه تبریز و برخی 
ندارند؟  فیلتر  نیروگاه ها  از  دیگر 
اینکه  برای  گاز  شرکت  همهبه 
فشار  کند،  تامین  را  نیروگاه ها  گاز 
می آورند اما چرا کسی به نیروگاه ها 
را  دودکش هایتان  که  نمی گوید 
البته  کنید؟  مجهز  فیلتر  به  باید 
در  مشکالتی  با  هم  نیرو  وزارت 

دانیم  می  و  است  روبرو  زمینه  این 
تالش  همه  نیرو  وزارت  همکاران 
وری  بهره  ایجاد  برای  را  خودشان 
مطالبه  البته  دهند.  می  انجام  بیشتر 
بسیار  زمینه  این  در  ها  رسانه  گری 
اجتماعی  مسئولیت  است.   اثرگذار 
درآمد  کسب  چیز  همه  می گوید  ما 
بیشتر از طریق تولید و فروش بیشتر 
گاز نیست و حقوق نسل های آینده 
مهم تر است، چرا که صالح مردم و 
کشور ما در این است. رسانه ها باید 
سراغ دستگاه هایی بروند که در این    
زمینه به وظایف شان درست یا کامل 

عمل نمی کنند.
شرکت  عمومی  روابط  رئیس 
ملی گاز ایران در مورد تالش برای 
مصرف  حوزه  در  حوادث  کاهش 
فقط  گاز  حوادث  گفت:  نیز  گاز 
مربوط  آن  نشتی های  و  انفجار  به 
نیست و مرگ خاموش و مسمومیت 
حوادث  بیشترین  کربن  منوکسید  با 
در حوزه مصرف گاز است. وزارت 
راه و شهرسازی، شهرداری ها، بنیاد 
ساختمان  مهندسی  نظام  و  مسکن 
الزم  استانداردهای  رعایت  بر  باید 
مباحث  اجرای  و  ساختمان ها  در 
استانداردسازی  در   ۱۷ و   ۱9
داشته  دقیقی  نظارت  ساختمان ها 
آتش  مانند  امدادی  نیروهای  باشند. 
نشانی، فوریت های پزشکی و... هم 
آمده اند  کار  پای  آموزش  حوزه  در 
این  که  است  این  هم  واقعیت  و 
سازمان  مسئولیت  ذات  در  مسائل 
سعی  و  هست  هم  سیما  و  صدا 
سیما  و  صدا  با  تفاهم  با  می کنیم 
اجتماعی  مسئولیت  یک  عنوان  به 
ارائه  و  آموزش  بحث  در  مشترک 
اقدامات  مردم  به  الزم  هشدارهای 
بیشتری انجام دهیم. این مساله برای 
اما متاسفانه  ما دغدغه مهمی است، 
که  کسانی  از  توجهی  قابل  بخش 
دچار سوانح مسمومیت با منوکسید 
کربن می شوند، مخاطب هیچ یک از 
روش های اطالع رسانی ما نبوده اند. 
زمینه  این  در  نهادها  همه  باید  لذا 
دچار  کمتری  مردم  تا  کنند  کمک 
از  ناشی  خاموش  مرگ  حوادث 
استنشاق گاز منوکسید کربن شوند.

وی در پایان از اجرای طرح رایگان 
سرویس موتورخانه های مجتمع های 
گاز  ملی  شرکت  توسط  مسکونی 
ایران خبر داد و افزود: شرکت ملی 
هدررفت  کاهش  راستای  در  گاز 
مجتمع های  موتورخانه های  انرژی، 
مسکونی را به طور رایگان سرویس 
استفاده  برای  عزیز  مردم  و  می کند 
شرکت  با  می توانند  فرصت  این  از 
گاز در استان ها و شهرهای مختلف 

تماس بگیرند.
محمد سهرابی

سیستم حفاظت در برابر صاعقه تاسیسات گاز مرند 
به بهره برداری رسید

حاشیه  در  ایران  گاز  انتقال  شرکت  مدیرعامل 
افتتاح از سیستم حفاظت در برابر صاعقه، گفت: 
پروژه سیستم حفاظت در برابر صاعقه تاسیسات 
از  بازرگان  و  مرگنلر  مرند،  گاز  فشار  تقویت 
شهریور ماه سال ۱۳99 شروع و پس از ۲ سال 
تالش مستمر و فشرده نیروهای متخصص منطقه 

هشت عملیات انتقال گاز به بهره برداری رسید.
غالمعباس حسینی افزود: اجرای این پروژه که 
شامل نصب دکل های مرتفع صاعقه گیر و کانال 
ضریب  افزایش  بر  عالوه  باشد،  می  برق  کشی 
برابر  در  عملیات  هشت  منطقه  تاسیسات  ایمنی 
نصب  ادوات  و  تجهیزات  از  تواند  می  صاعقه، 
آتش  بروز  از  و  محافظت  تاسیسات  در  شده 

سوزی و انفجار ناشی از صاعقه جلوگیری کند.
 ۶۴ حدود  را  پروژه  این  ریالی  هزینه  وی 
همه  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  ریال  میلیارد 

پروژه  این  در  شده  استفاده  جانبی  تجهیزات 
تاسیسات  در  پروژه  این  و  بوده  داخل  ساخت 
تقویت فشار گاز مرند، مرگنلر و بازرگان اجرا، 

نصب و راه اندازی شده است.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران اظهار کرد: با 
توجه به موقعیت راهبردی و اقلیمی منطقه هشت 
تاسیسات  گرفتن  قرار  و  گاز  انتقال  عملیات 
موصوف در منطقه برف و باران، ضرورت داشت 
مناسب  بسترهای  از شروع فصل سرد سال  قبل 
برای نصب و اجرایی شدن این پروژه فراهم شود.
پنج  دارای  مرند  گاز  فشار  تقویت  تاسیسات 
هر  که  باشد  می   ۲-۱۰  GE توربین  دستگاه 
کدام حدود ۱۰.۵ میلیون متر مکعب در روز می 
تواند گاز عبور دهد و این تاسیسات روی خط 
در  اساسی  نقش  و  بوده  ترکیه  به  گاز  صادرات 

پایداری انتقال گاز دارد.

رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و انتشارات 
اساس  بر  دانشگاه  این  گفت:  تبریز،  دانشگاه 
نتایج رتبه بندی موضوعی نظام رتبه بندی جهانی 
اجتماعی  علوم  حوزه  در  توانست   ۲۰۲۳ تایمز 
ایران و رتبه ۳۰۱ تا ۴۰۰  رتبه اول دانشگاه های 
بر  دهد.  اختصاص  خود  به  را  دنیا  دانشگاه های 
رتبه بندی  نظام  رتبه بندی موضوعی  نتایج  اساس 
است،  منتشر شده  اخیرا  که  تایمز ۲۰۲۳  جهانی 
مختلف،  موضوعی  حوزه های  در  تبریز  دانشگاه 
به  را  جهان  و  ایران  دانشگاه های  برتر  رتبه های 

خود اختصاص داده است.
تبریز  دانشگاه  بندی  رتبه  این  در  وی  گفته  به 
جغرافیا،  )شامل  اجتماعی  علوم  حوزه  در 
بین الملل،  مطالعات  و  سیاست  جامعه شناسی، 
ارتباطات و رسانه( رتبه اول دانشگاه های ایران و 
رتبه ۳۰۱ تا ۴۰۰ دانشگاه های دنیا را کسب کرده 
تبریز،  دانشگاه  از  بعد  بندی  رتبه  این  در  است. 
دانشگاه های شهید بهشتی تهران، شیراز، با کسب 
دانشگاه های  دوم  رتبه  جهانی   ۶۰۰ تا   ۵۰۱ رتبه 
ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، خوارزمی و دانشگاه 
تهران نیز با کسب رتبه جهانی ۶۰۱ تا ۸۰۰ رتبه 
سوم دانشگاه های ایران را به خود اختصاص داده 
اند. در حوزه موضوعی مهندسی )شامل رشته های 
الکترونیک،  و  برق  مهندسی  عمومی،  مهندسی 
و  عمران،  مهندسی  هوافضا،  و  مکانیک  مهندسی 
مهندسی شیمی( نیز دانشگاه تبریز توانست با کسب 
رتبه جهانی ۲۵۱ تا ۳۰۰ دانشگاه های جهان رتبه 
ایران را بعد از دانشگاه صنعتی  دوم دانشگاه های 

شریف به خود اختصاص دهد.
به گفته وی بعد از دانشگاه تبریز، دانشگاه های 
صنعتی نوشیروانی بابل، علم و صنعت ایران، کاشان، 
محقق اردبیلی، صنعتی شیراز، و تهران با کسب رتبه 
۳۰۱ تا ۴۰۰ جهانی رتبه سوم دانشگاه های ایران را 

در حوزه مهندسی بدست آوردند.
وی در ادامه با اشاره به سایر رتبه های کسب 
حوزه های  سایر  در  تبریز  دانشگاه  توسط  شده 
موضوعی گفت: درحوزه علوم بالینی و سالمت: 
رتبه ۵۰۱ تا ۶۰۰ جهانی و پنجم ایران، در بخش 
چون  رشته هایی  )شامل  حیاتی  علوم  موضوعی 
زیست شناسی،  علوم  جنگل داری،  و  کشاورزی 
 ۵۰۱ رتبه  ورزشی(   علوم  و  دامپزشکی  علوم 
در  و  ایران  دانشگاه های  دوم  و  جهانی   ۶۰۰ تا 

حوزه موضوعی علوم فیزیکی )شامل رشته هایی 
فیزیک و نجوم، شیمی،  آمار،  چون ریاضیات و 
زمین و علوم  علوم  علوم محیطی،  زمین شناسی، 
چهارم  و  جهانی   ۶۰۰ تا   ۵۰۱ رتبه  دریایی(: 

دانشگاه های ایران را بدست آورده است.
رایانه  علوم  موضوعی  حوزه  در  وی  گفته  به 
هم رتبه ۴۰۱ تا ۵۰۰ جهانی و سوم دانشگاه های 

ایران را کسب کرده است.
دبی ر کمیته علم سنجی دانشگاه تبریز در بخش 
دیگر سخنان خود با بیان اینکه دانشگاه تبریز بر 
سال  در  تایمز  رتبه بندی  نظام  داده های  اساس 
۲۰۲۳ با کسب رتبه جهانی ۶۰۱ تا ۸۰۰ جهانی 
دانشگاه های  اول  رتبه  تهران  دانشگاه  کنار  در 
خود  به  را  کشور  بزرگ  و  جامع  کشور  جامع 
اساس  بر  کرد:  تصریح  است،  داده  اختصاص 
داده های این نظام رتبه بندی جهانی این دانشگاه 
با  شده،  ارزیابی  مورد  دانشگاه   ۱۷99 میان  در 
 ۶۰۱ جهانی  رتبه   ۳9.۲ تا   ۳۴ کل  امتیاز  کسب 
امتیازات  میزان  است.  آورده  بدست  را   ۸۰۰ تا 
 ۲۳.۴ آموزش  شاخص  نظر  از  تبریز  دانشگاه 
شاخص  از   ۲۱.۴ پژوهش  شاخص های  نظر  از 
استناد ۶۸، از نظر شاخص درآمد از صنعت ۴۱ 
 ۳۶.۷ بین المللی  چشم انداز  شاخص  نظر  از  و 
ارزیابی شده و همچنین از نظر این شاخص ها نیز 
از نظر شاخص   تبریز  می توان گفت که دانشگاه 
دانشگاه های  امتیاز  بهترین  بین المللی  چشم انداز 
تحت پوشش وزارت علوم را به خود اختصاص 

داده است.

کشاورزان منتظر کاهش قیمت تراکتور در بازار آزاد باشند
گروه  فروش  و  بازاریابی  مدیر 
بیان  با  ایران  تراکتورسازی  صنعتی 
تسهیالتی  تراکتور  عرضه  با  اینکه 
آزد  بازار  در  تراکتور  قیمت  کاهش 
کشاورزان  گفت:  گیرد،  می  شتاب 
منتظر کاهش قیمت تراکتور در بازار 

آزاد باشند.
ناصر قربانیان، اظهار کرد: در هفت 
 ۱۸ مستقیم  عرضه  با  گذشته  ماهه 
هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع تراکتور به 
کشاورزان کاهش قابل توجه قیمت 
محصول  این  برای  آزاد  بازار  در 
کشاورزی  بخش  در  استراتژیک 

اتفاق افتاده است.
وی با استناد به آمار و ارقام فروش 
و قیمت بازار در تشریح این اقدام به 
عنوان نمونه به قیمت چند مورد از 
محصوالت تولیدی و عرضه شده در 
اشاره و  آزاد  بازار  تراکتورسازی در 
افزود: براساس بررسی های صورت 
قیمت  امسال  فروردین  در  گرفته 
تراکتور ITM۳99 در بازار آزاد ۷۵۰ 
با  که  رسیده  ثبت  به  تومان  میلیون 
پاسخگویی به درخواست کشاورزان 
متقاضی این محصول تا پایان مهرماه 
قیمت بازار آزاد این نوع تراکتور به 
۶۴۰ میلیون تومان رسیده و نزدیک 
میلیون تومان کاهش قیمت  به ۱۱۰ 

را تجربه کرده است.
 ITM۸۰۰ محصول  مورد  در  وی 
و  مصادیق  از  دیگر  یکی  عنوان  به 
محصوالت پرفروش و مورد استقبال 
کشاورزان نیز اظهار کرد: در روزهای 
محصول  این  قیمت  امسال  آغازین 
در بازر آزاد ۵۵۰ میلیون تومان بود 
به   ITM۸۰۰ مستقیم  فروش  با  که 
گذشته،  ماهه  هفت  در  کشاورزان 

کمتر  به  قیمت  این  کاهش  شاهد 
از ۴9۰ میلیون و در واقع نزول ۶۰ 
میلیونی قیمت این محصول در بازار 

آزاد بودیم.
تراکتور  کرد:  اضافه  قربانیان 
ITM۴۷۵ به عنوان سومین محصول 
درخواست های  به  باتوجه  پرتقاضا 
کشاورزان نیز شاهد تغییر رفتار بازار 
مستقیم  عرضه  با  قیمتش  قبال  در 

در مدت یاد شده به کشاورزان بود 
این  میلیونی  قیمت ۴۵۰  بطوری که 
محصول در فروردین به ۳9۰ میلیون 

در پایان مهر ماه رسید.
گروه  فروش  و  بازاریابی  مدیر 
از  ایران  تراکتورسازی  صنعتی 
یکی  عنوان  به   ITM۴۷۰ محصول 
دیگر از محصوالت تولیدی در این 
تا  گفت:  و  کرد  یاد  صنعتی  گروه 

این  مستقیم  عرضه  با  مهرماه  پایان 
متقاضی،  کشاورزان  به  تراکتور  نوع 
از  آزاد  بازار  قیمتی  رویکرد  تغییر 
میلیون   ۲۶۰ به  میلیون   ۳۰۰ رقم 
اتفاق افتاده که حکایت از کاهش ۴۰ 
در  نیز  محصول  این  قیمت  میلیونی 

بازار آزاد دارد.
 وی بعداز ارائه این آمار و ارقام به 
تراکتورسازی  تاکید کرد:  ادله  عنوان 

و  تولید  افزایش  رویکرد  با  امسال 
از تمام ظرفیت های تولیدی  استفاده 
تا  کرده  جزم  را  عزم  تمام  خود، 
در  کشاورزان  نیاز  به  پاسخگویی 
کمترین  با  را  کشور  نقاط  اقصی 
خوشبختانه  که  سازد  ممکن  قیمت 
همه  در  رویکرد  و  استراتژی  این 
برای  پربار  نتایج  به  منتج  جوانب 
حذف  که  بطوری  شد  کشاورزان 

صفهای خرید تراکتور، کاهش قیمت 
بازار و کوتاه شدن دست سوداگران 
را  محصول  این  بازار  واسطه های  و 
قصد  تراکتوسازی  و  داشته  بدنبال 
ادامه همین روند را با عرضه بیش از 
۱۲ هزار تراکتور تا پایان سال را دارد.
عدم  مجدد  یادآوری  با  قربانیان 
ارائه تسهیالت به کشاورزان از یک 
خرید  توان  کاهش  و  گذشته  سال 
تراکتورسازی  کرد:  تاکید  کشاورزان 
برای کاهش حداقل بار توقف ارائه 
تسهیالت مکانیزاسیون به کشاورزان، 
عرضه پیش فروش مستقیم تراکتور 
به کشاورزان را با ۵۰ درصد قیمت 
در برنامه کاری خود قرار داد بطوری 
کل  دستگاه   ۵۰۰ و  هزار   ۱۸ از  که 
از  بیش  مهرماه،  پایان  تا  فروش 
به  روش  این  با  دستگاه  هزار   ۱۶
عرضه  تراکتور  متقاضی  کشاورزان 
قیمت  افزایش  عمدتًا  که  شده 
دستگاه  هزار   ۱۶ این  برای  نیز 
تا  تراکتور پیش فروشی اعمال نشد 
تراکتورسازی به نوبه خود بتواند از 
زرع  سرزمین  کشاورزی  و  کشاورز 
بخش  این  مکانیزاسیون  و  خیزمان 

حمایت کند.
مدیر  تراکتورسازی،  شرکت 
صنعتی  گروه  فروش  و  بازاریابی 
ابراز  پایان  در  ایران  تراکتورسازی 
امیدواری و پیش بینی کرد با نهایی 
بخش  تسهیالت  پرداخت  و  شدن 
روند  کشاورزان،  به  مکانیزاسیون 
کاهش قیمت تراکتور در بازار شتاب 
به  تنها  نه  امر  این  مطمئنا  که  گیرد 
کننده  تضمین  بلکه  کشاورزان،  نفع 
و  ایران  میلیون   ۸۵ غذایی  امنیت 

ایرانی خواهد بود.

کیفیت پایین کاالها موجب 
از دست رفتن بازارهای خارجی می شود

استاندارد  مدیرکل  با  دیدار  در  ژائله  یونس 
خواستار  تبریز  اتاق  محل  در  شرقی  آذربایجان 
حساسیت و سخت گیری بیشتر سازمان استاندارد 
اگر  افزود:  و  شد،  محصوالت  کیفیت  روی  بر 
استاندارد بر روی تایید کیفیت محصوالت سخت 
بین  های  مشتری  باشد،  نداشته  بیشتری  گیری 
المللی خود و جایگاه ایران در بازارهای جهانی 

را از دست خواهیم داد.
وی با بیان اینکه اداره کل استاندارد استان نیز 
و  کارشناسان  تعداد  کمبود  مانند  موانع  برخی  با 
موضوع  این  داشت:  اظهار  است،  مواجه  ناظران 
نباید موجب کم شدن نظارت ها و در نتیجه تولید 

محصوالت بی کیفیت شود.
استان  تولیدکنندگان  اینکه  به  اشاره  با  ژائله، 
کیفیت محصوالت  افزایش  برای  هیچ تالشی  از 
خود دریغ نمی کنند، ادامه داد: ایجاد و افزایش 

کاالها  استاندارد  تعیین  های  آزمایشگاه  تعداد 
برای ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی در استان 

ضروری است.
مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی نیز در این 
تعیین  به  مربوط  آزمایشگاه  اینکه  بیان  با  دیدار 
ها  نمونه  بنابراین  ندارد  استان وجود  در  ماهیت 
طبق  گفت:  شود،  می  ارسال  ها  استان  دیگر  به 
برنامه ریزی های انجام شده یک تا ۱.۵ ماه آینده 
آزمایش تعیین ماهیت در گمرکات خود استان راه 

اندازی می شود.
برخی  وجود  به  اشاره  با  افشرد  بدلی  بابک 
استاندارد  سازمان  وظایف  تداخل  در  مشکالت 
و سازمان غذا و دارو، افزود: طبق هماهنگی های 
انجام شده مقرر شده تا برخی آزمون های مشابه 
توسط یکی از این سازمان ها به دیگری تفویض 
شود تا تداخل وظایف در این حوزه روی ندهد.

برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری 
بخش خصوصی

رشنودی  نصراهلل  با  دیدار  در  هوشیار  یعقوب 
این  تبریز،  تاریخ  قدمت  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
شهر در حوزه های مختلف عرصه های بین المللی 
تبریز سومین شهر  است.  بوده  تاثیرگذار  همیشه 
در  و  است  کشور  در  فرهنگی  قطب  و  صنعتی 
به  و  شده  ایران  پایتخت  تاریخی  مرحله  چند 
دلیل میراث فرهنگی و تاریخ کهنی که دارد محل 
است.  جهان  نقاط  اقصی  از  گردشگران  رجوع 
مشهور  کشور  در  بودن  اقتصادی  به  ها  تبریزی 
نسخه ای  دنبال  همه  اینکه  به  توجه  با  و  هستند 
برای اقتصاد کشور هستند، تبریز می تواند نسخه 
تبریز  زمانی  دیر  زیرا  باشد  ایران  برای  اقتصادی 

نبض اقتصاد منطقه بوده است.
وی با بیان اینکه نگاه ویژه ای به سرمایه گذاری 
داریم، اظهار کرد: همایش بین المللی فرصت های 
سرمایه گذاری بخش خصوصی اردیبهشت سال 
آینده در تبریز برگزار می شود که فرصت مغتنمی 

برای جذب سرمایه گذاری است.
شهردار تبریز با بیان اینکه افزایش پنج برابری 
اقدامی  سال جاری  نخست  ماه   ۶ در  آسفالت 
متفاوت نسبت به سال های گذشته بوده، تصریح 
عمومی  رضایت  و  اعتماد  کسب  برای  کرد: 
تابلو روزشمار در پروژه های عمرانی  شهروندان 

نصب شده است.


