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آذربایجانشرقی

اتاق عملیات بهره وری 
آذربایجان شرقی

 را با حضور نخبگان
 فعال می کنیم

محمد فرشکاران اظهار کرد: بهره وری موضوع 
مهمی است که تاثیرات خود را به صورت مستقیم 
در  غیرمستقیم  و 
نظام  و  اقتصاد 
اداری  و  اجرایی 
نشان  استان 
برای  می دهد. 
میزان  بردن  باال 
افزوده  ارزش 
سهم  یک  ثابت  سرمایه گذاری های  به  توجه  با 
منظور شده  بهره وری  برای  حدود سه درصدی 
وری  بهره  ملی  سازمان  راستا  این  در  که  است 
ارزیابی  استانی شاخص های  برش های  کشور 
های  دستگاه  طریق  از  را  عمومی  و  اختصاصی 

ملی کشور به استان ها ارسال می کند.
فرشکاران ادامه داد: در مورد دستگاه هایی که 
برش ملی ندارند، سازمان ملی بهره وری، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان ها را موظف کرده 
شاخص ها را تعریف کنند؛ در مورد دستگاه های 
می  ورود  بهره وری  ملی  سازمان  هم  فرابخشی 

یابد و شاخص ها را احصاء می کند.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
خاطرنشان  حال  عین  در  شرقی  آذربایجان 
ساخت: بسیار مصر هستیم اتاق عملیات و فکر 
بهره وری استان را با حضور نخبگان، دانشگاهیان 
و دستگاه های اجرایی و فعاالن بخش خصوصی 
اند،  بهره وری موفق عمل کرده  افزایش  که در 

تشکیل دهیم.

راه اندازی اورژانس ریلی 
در آذربایجان شرقی 

ضروری است
احمد موقری در جلسه تدوین اقدامات کنترلی 
و پیشگیرانه به منظور کاهش بزه ورود غیرمجاز 
به حریم راه آهن و حوادث ناگوار متعاقب آن، 
با اشاره به هماهنگی و برنامه ریزی در راستای 
اساس  بر  آهن  راه  به  مربوط  حوادث  کاهش 
قضائیه  قوه  اجتماعی  معاونت  بین  نامه  تفاهم 
تاسیس  اندازی و  راه  و مدیریت بحران کشور، 
اورژانس ریلی را گامی مهم و اثرگذار در کاهش 
خطوط  حریم  در  ها  کار  بزه  برخی  و  حوادث 

آهن توصیف کرد.
به ساخت و سازهای غیر مجاز  اشاره  با  وی 
در حریم و بستر ریلی راه آهن، تمرکز افراد و 
حاشیه نشینی اهالی در حریم راه، اظهار داشت: 
برای  اصالحی  پیشنهادات  خصوص  این  در 
چگونگی و شرایط و ضوابط ساخت و ساز در 
حریم راه آهن به منظور پیگیری و اقدام قانونی 

باید به مدیریت بحران استانداری ارسال شود.
وی ادامه داد: با توجه به وقوع حوادث ناگوار 
و  مسیر  ها،  واگن  در  غیرمترقبه  های  سانحه  و 
فوت  و  جراحت  به  منجر  که  ریلی  تاسیسات 
مسافرین و افراد ساکن در حریم راه ها می شود، 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
تأسیس  پیشنهاد  شرقی  آذربایجان  دادگستری 
اورژانس ریلی و یا تعبیه واحدهای اورژانس در 
قوه  اجتماعی  معاونت  به  را  قطارها  های  واگن 

قضاییه و راه آهن کشور ارسال می کند.
آهن  راه  کل  اداره  شد  مقرر  جلسه  این  در 
به  مربوط  مشکالت  و  نظرات  نقطه  آذربایجان 
با  مرتبط  ابزارهای  و  وسایل  و  ریل  مسیر  بیمه 
ریل و تاسیسات ریلی را به صورت مدون تهیه 
قضایی  دستور  صدور  جهت  و  کرده  تکمیل  و 
به  آن  الزام  و  شرقی  آذربایجان  مرکزی  بیمه  به 
از طریق معاونت  اشاره شده  نمودن موارد  بیمه 
اجتماعی و پیشگیر ی از وقوع جرم دادگستری 

اقدام کند.

امضای تفاهم نامه 
ارائه خدمات رایگان 
دندانپزشکی به اقشار 

محروم در تبریز
رایگان  دندانپزشکی  ارائه خدمات  نامه  تفاهم 
علوم  دانشگاه  دندانپزشکی  دانشکده  مابین 
آذربایجان  بهزیستی  کل  اداره  با  تبریز  پزشکی 
خیریه  موسسه  نوبر،  خیریه  جمعیت  شرقی، 
صفامهر و کانون سالمت نمایندگی آستان قدس 

رضوی در آذربایجان شرقی منعقد شد.
علوم  دانشگاه  رئیس  پور،  نقی  بهمن  دکتر 
تفاهم  این  امضای  جلسه  در  تبریز  پزشکی 
از  یکی  دندانپزشکی  خدمات  کرد:  اظهار  نامه، 
چالش های بزرگ سالمت برای مردم بوده و افراد 
بسیاری هستند که به خاطر هزینه های باال و عدم 
دسترسی  آن خدمات  به  نمی توانند  مالی  تمکن 
داشته باشند. باید به افراد طبقات محروم جامعه 
و  تامین سالمت دهان  برای  مالی  توانمندی  که 
امر  این  برای  ندارند، کمک کنیم و  دندان خود 
دندانپزشکی  خدمات  که  بود  منتظر  نمی توان 

تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
تعداد ۸۲ هزار و ۵۰۰  افزود:  فرگل صحاف، 
نفر از جمعیت استان دارای معلولیت بوده که ۳۵ 
هزار نفر از آن ها در تبریز سکونت دارند. : این 
تفاهم نامه در اداره کل بهزیستی استان با اولویت 

افراد دارای معلولیت ذهنی اجرا می شود.

رتبه 21 آذربایجان شرقی در حوزه بهره وری
صرفه جویی ضروری ترین اقدام در حوزه آب 

آذربایجان شرقی
بارندگی  از وضعیت  آمارهای رسمی  تازه ترین 
کم  می دهد،   نشان  آذربایجان شرقی  استان  در 
بی سابقه  آذربایجان  ساله   ۵۰ تاریخ  در  بارشی 
دارد صرفه جویی  از همین رو ضرورت  که  بوده 
را به عنوان اقدامی ضروری در ساختار حاکم بر 

مصرف آب مورد توجه قرار داد.
نسبت  کشور  شرب  آب  مصرف  همچنین 
قابل  اختالف  نیز  شده  تعیین  مصرف  الگوی  به 

سومین  شرایط  به  توجه  با  که  دارد  توجهی 
کشور،  آب  ویژه  شرایط  و  پیاپی  خشکسالی 
مدیریت مصرف آب را به یک اصل اساسی برای 

عبور از این بحران تبدیل کرده است.
در سال های  آب،  منابع  محدودیت  به  توجه  با 
اخیر استفاده بهینه از این منابع و کاهش مصرف 
قرار  نهادها  آب در دستور کار همه سازمان ها و 

با  متناسب  اقدامات  اجرای  رو  این  از  و  گرفته 
از پیش  پیاده سازی بیش  مدیریت مصرف آب و 
این موضوع در دستگاه های مختلف و بخش های 
کاهش  به  شایانی  کمک  می تواند  مصرف  متنوع 

مصرف آب در کشور کند.
بر این اساس، در حال حاضر با وجود مصرف 
بهینه آب و با وجود برنامه ریزی های انجام گرفته، 
مجموع ذخایر آبی در مخازن سدهای بزرگ استان 

۹ درصد کمتر از سال قبل است که نشان دهنده 
و  مصرف  مدیریت  فرهنگ  از  استفاده  ضرورت 

صرفه جویی در حوزه آب است.
مدیرعامل  غفارزاده  یوسف  راستا  همین  در 
امیدواری  ابراز  با  آذربایجان شرقی  منطقه ای  آب 
اظهار  زمستانی،  بارش های  تداوم  به  نسبت 
گذشته،  برنامه ریزی های  و  تمهیدات  با  کرد: 

شرب  آب  تامین  جهت  الزم  آب  حجم  ذخیره 
مخازن سدهای  در  امسال  آبی  سال  اسفندماه  تا 
احتمال  به  توجه  با  اما  شده  پیش بینی  مربوطه 
مصرف  در  صرفه جویی  خشکسالی ها،  تداوم 
ادامه دار  صورت  در  زیرا  است  ضروری  آب 
بحران  مرحله  به  ورود  جوی،  بارش های  نبودن 

موضوعی جدی است.
سدهای  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  غفارزاده 
کوتاه آذربایجان شرقی در سال آبی جاری نیز بیان 
طول  در  بارندگی ها  توجه  قابل  کاهش  با  کرد: 
حوضه های  در  کافی  آب  وجود  عدم  و  سال 
آبریز تاکنون در اغلب سدهای کوتاه و معیشتی، 
در  اساس  این  بر  و  است  نبوده  مناسب  آبگیری 
ظرفیت  از  بهره مندی  برای  برنامه ریزی  حال 
از  اردیبهشت   ۱۵ تا  و  روان آبها هستیم  و  بارش 

فرصت ها برای آبگیری استفاده خواهد شد.
وی همچنین اظهار کرد: متوسط درجه حرارت 
با  برابر  جاری  سال  آذر  آخر  تا  آذربایجان شرقی 
۱۰.۳ سانتی گراد بوده که نسبت به سال آبی قبل 
۱.۲ درجه افزایش و نسبت به متوسط دراز مدت 

۱.۷ درجه افزایش نشان می دهد.
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی افزود: 
با  برابر  آذرماه  آخر  تا  نیز  استان  تبخیر  متوسط 
۲۴۹ میلی متر بوده که نسبت به سال آبی قبل ۴.۴ 
مدت  دراز  متوسط  به  نسبت  و  افزایش  درصد 

۱۸.۱ درصد افزایش نشان می دهد.
غفارزاده ادامه داد: مجموع حجم جریان تا آخر 
استان  مبنای  ایستگاه های  در  نیز  آذر سال جاری 
برابر با ۱۶.۸ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به 
سال آبی قبل و متوسط درازمدت به ترتیب ۲۶ و 

۶۴.۵ درصد کاهش نشان می دهد.

تولید محصول استراتژیک آهک هیدارته در آذربایجان شرقی
یونس فاتح اظهار داشت: از ۶۷ ماده معدنی ۵۲ 
ماده در آذربایجان شرقی وجود دارد و به همین 
می  محسوب  کشور  معدنی  منابع  بهشت  جهت 
شود و با توجه به چنین مزیتی باید از اندیشه ها 
به ویژه در حوزه دانش بنیان  ایده های جوانان  و 
بهره ببریم تا با کمترین آزمون و خطا به اهداف 
این حوزه دست  در  نتیجه مطلوب  و  نظر  مورد 
یابیم. هر چند در شرایطی فعلی بدلیل وضعیت 
دمایی و کمبود گاز تولید آهک هیدراته شرکت 
مولیبدن مس آذربایجان کاهش یافته اما با توجه 
استراتژیک  محصول  یک  محصول  این  اینکه  به 
مشتقات  و  محصوالت  و  شود  می  محسوب 
حتی  برخی  و  مختلف  حوزه های  در  آن  متنوع 
در کاهش مصرف انرژی نیز کاربرد دارند، برای 
های  مجموعه  سمت  به  محصوالت  این  تولید 
دانش بنیان دست دراز کرده ایم و اجرای رویداد 
ملی فناورانه آهک را عالوه بر یک رویداد بزرگ 
در حوزه مس در آینده ای نزدیک در دستور کار 
قرار داده ایم و حاضر به برگزاری هر ۶ ماه یکبار 
این  های  خروجی  از  استفاده  برای  رویداد  این 

اتفاق علمی هستیم.
بر  آذربایجان  مس  مولیبدن  شرکت  مدیرعامل 
صنایع  حوزه  به  جدی  توجه  و  اقدامات  لزوم 
و  تاکید  معدنی  منابع  با  مرتبط  دستی  پایین 
اقتصادی  های  ظرفیت  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
و اشتغالزایی این بخش باید ورود جدی به این 
بحث کنیم چرا که برای نمونه در حالی یک کیلو 
می  دالر   ۲۰ به  را  خود  تولیدی  هیدراته  آهک 
کشوری  در  محصول  همین  قیمت  که  فروشیم 
مانند عراق ۱۰۰ دالر است و با توجه به وجود 
چون  کشوهایی  در  صادراتی  خوب  بسترهای 
و  ظرفیت  افزایش  دنبال  به  عراق،  و  ارمنستان 
توان تولید و صادرات تولید مازاد خود به چنین 

بازارهای هدفی هستیم.
 ۷۰ حدود  فعلی  شرایط  در  البته  افزود:  وی 
مس  مجتمع  نیاز  تامین  برای  ما  تولید  درصد 

سونگون بکار گرفته می شود و تالش داریم این 
و خوراک  دهیم  افزایش  درصد   ۹۵ به  را  میزان 
فعلی مجموعه هفت میلیون تن است و با توجه 
 ۲۱ به  میزان  این  افزایش  بر  مبنی  ها  بینی  پیش 
میلیون تن  در آینده، تالش می کنیم تا ظرفیت 
افزایش  برابری  سه  میزان  همین  به  نیز  را  تولید 
دهیم و زمینه صادرات این محصول استراتژیک 

را فراهم کنیم.

صنفی  انجمن  ایجاد  پیگیری  از  فاتح 
این  مشکالت  حل  برای  آهک  کارخانجات 
اهدافی  تحقق  سمت  به  حرکت  و  ها  مجموعه 
گفت:  و  داد  خبر  نیز  هوشمند  معدن  چون 
رویداد  مانند  رویدادهایی  برگزاری  با  امیدواریم 
ایده  و  ها  یافته  نتایج،  از  بتوانیم  آهک  فناورانه 
خروج  برای  بنیان  دانش  های  مجموعه  های 
حوزه  در  فروشی  خام  چون  هایی  بست  بن  از 
فعالیت  طریق  از  زایی  اشتغال  و  معدنی  منابع 
این  برگزاری  استفاده کنیم و شاهد  های معدنی 

رویدادها در سطح ملی باشیم.
وی به اثرات سرمای بی سابقه اخیر و کاهش 
مصرف سوخت بر فعالیت واحد های تولیدی و 

صنعتی نیز اشاره کرد و افزود: میزان مصرف گاز 
مکعب  متر  هزار   ۲۰ آذربایجان  مولیبدن  واحد 
در شبانه روز است که در مرحله اول با کاهش 
با  را  خود  میزان،  این  مکعبی  متر  هزار  هشت 
شرایط پیش آمده تطبیق دادیم و با توجه به عدم 
انجام اقدامات الزم در زمینه فراهم کردن امکان 
به  ما  گاز  مجموعه،  در  دوم  از سوخت  استفاده 
یکباره قطع شد و با پیگیری های صورت گرفته 
توافق  استان  اجرایی  مجموعه  و  گاز  شرکت  از 
خود  فعالیت  به  مترمکعب  هزار  شش  با  کردیم 

ادامه دهیم.
آذربایجان  مس  مولیبدن  شرکت  مدیرعامل 
خاطرنشان کرد: با توجه به زمزمه هایی در مورد 
تعطیلی فعالیت مس سونگون به دلیل این شرایط 
و  معدن هستیم  این  زنجیره  اینکه  به  توجه  با  و 
با توجه به فروکش نسبی سرما در منطقه، مقرر 
شده با سهمیه گاز ۱۲ هزار متر مکعبی به فعالیت 
شرایط  در  اینکه  به  توجه  با  و  دهیم  ادامه  خود 
عادی ۱۵۰ تا ۱۶۰ تن توان تولید آهک هیدراته 
این  داریم،  را  سونگون  مس  نیاز  تامین  برای 
یاد شده به حدود ۷۰ هزار  با سهمیه گاز  میزان 
تن کاهش می یابد و با توجه به نقش استراتژیک 
تا  کرده ایم  تقاضا  مس  تغلیظ  در  ماده  این 
مورد  سوخت  تامین  برای  حداکثری  همکاری 

نیاز صورت گیرد.
فاتح اظهار داشت: به دنبال ایجاد دو کارخانه 
سونگون  مس  معدن  خود  محل  در  تنی   ۲۰۰
هستیم تا هزینه های تمام شده را کاهش دهیم و 
امکان ذخیره ساالنه ۱۲۰ میلیون تن را داریم و 
ایجاد کوره دوم را نیز برای چهار ماهه اول سال 
 ۱۵ از  یکی  عنوان  به  و  داریم  برنامه  در  را  بعد 
کارخانه تولید آهک در سطح کشور از تکنولوژی 
های برتر دنیا برای تولید آهک هیدراته استفاده 
شاغل  انسانی  نیروی  سنی  میانگین  و  کنیم  می 
در شرکت مولیبدن آذربایجان که عموما از قشر 
دانشگاهی و نخبه هستند، حدود ۳۲ سال است.

عابدین خّرم امشب در جلسه شورای راهبری 
توسعه،  و  رشد  اینکه  بیان  با  استان،  مدیریت 
مستلزم بهره وری در منابع و نیروی انسانی است،  
اظهار کرد: نیازمند فعالیت های ویژه برای افزایش 
سازمان  از  ما  انتظار  این  و  هستیم  بهره وری 

مدیریت و برنامه ریزی استان است.
در  شرقی  آذربایجان   ۲۱ رتبه  به  اشاره  با  وی 
این  در  استان  وضعیت  گفت:  بهره وری،  حوزه 
این وضعیت  بهبود  برای  نیست و  مناسب  زمینه 

باید فعالیت های ویژه انجام شود.
از  نظری  تعریف  ارائه  اینکه  بیان  با  خرم 
باید  افزود:  نمی کند،  دوا  ما  از  دردی  بهره وری 
انجام ماموریت های  به مدیران گفت که چرا در 
محوله موفق نیستند، چرا منابع را به موقع جذب 
آن  کرد  هزینه  بر  درست  نظارت  و  کنند  نمی 

ندارند.
هزینه،  باالترین  با  سازمان ها  داد:  ادامه  وی 
افراد  زیادی  و شما  دارند  را  بهره وری  کمترین 
آموزش ندیده در سازمان ها وجود دارد که بهره 

وری را پایین می آورند.
آموزش های ضمن  شرقی،  آذربایجان  استاندار 
مسیر  در  ها  سازمان  مفقوده  حلقه  را  خدمت 
و  سکون  گفت:  و  دانست  وری  بهره  افزایش 
ها  سازمان  اندک  وری  بهره  باعث  تحرک،  عدم 

و مجموعه های استان شده است.
در  تحول  و  تغییر  ایجاد  بر  تاکید  با  وی 
استان،  مدیریت  راهبری  شورای  نشست های 
بهره وری هر  ارزیابی  باید شاخص های  گفت: 

ماموریت  و  وجودی  فلسفه  با  متناسب  سازمان 
های آن تعریف و چالش های سازمان در حوزه 
اقدام  آنها  رفع  برای  و  شناسایی  وری  بهره 

عملیاتی شود.
خّرم تاکید کرد: اگر نگرش فعلی به بهره وری 
نشود،  اساسی  تحول  آذربایجان شرقی دچار  در 

اتفاق خاصی روی نمی دهد.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر مسئولیت 
بهره  حوزه  در  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
بهره  مدیران  با  باید  سازمان  این  گفت:  وری، 
کارشناسی  های  نشست  انسانی  منابع  یا  وری 
برگزار کرده و عواملی را که موجب کندی انجام 

ماموریت آنها می شود شناسایی کند.
با  نیز  ها  سازمان  کل  مدیران  کرد:  تاکید  وی 
توجه به سهم بهره وری در رشد اقتصادی هشت 

درصد، ورود جدی به این حوزه داشته باشند.
خّرم گفت: تحقق این امر مستلزم نگاه انتقادی 
و مقایسه ای به شاخص های بهره وری به ویژه 
دایمی  آموزش  طریق  از  انسانی  منابع  منظر  از 

کارکنان است.

خانه باقرخان در تبریز آزاد می شود
از  قطعه   ۶ کرد:  اظهار  نوبری  جانفشان  رضا 
قطعات تفکیکی پیرامون خانه منتسب به باقرخان 
در راستای آزادسازی این محل و تبدیل آن پارک 
گرفته  صورت  توافق  اساس  بر  می شود.  تملک 
قطعات  این  استان،  فرهنگی  میراث  کل  اداره  با 
تفکیکی به صورت ۵۰ - ۵۰ توسط شهرداری و 

میراث فرهنگی تملک می شود.
امالک  این  مالکان  کرد:  خاطرنشان  جانفشان 

و  داشته   ۸ منطقه  شهرداری  با  خوبی  همکاری 
توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

وی مساحت این قطعات تفکیکی را چهار هزار 
و پانصد متر مربع اعالم کرده و یادآور شد: این 
اداره  و  تبریز  شهرداری  توسط  تفکیکی  قطعات 
مشترک  صورت  به  استان  فرهنگی  میراث  کل 
باقرخان            به  منتسب  خانه  احیای  راستای  در  و 

تملک می شود.

انتقاد از هزینه مس سونگون برای استان های دیگر 
پورمحمد  مهدی  والمسلمین  حجت االسالم 
شهرستان  مدیران  جمع  در  امروز  ظهر  از  پیش 
جمهوری  با  جهانی  استکبار  دشمنی  به  ورزقان 
 ۵۷ سال  از  داشت:  اظهار  کرد،  اشاره  اسالمی 
و  صهیونیست ها  رهبری  به  جهانی  استکبار 
اسالمی  جمهوری  علیه  جوره  همه  آمریکایی ها 
ترکیبی  با جنگ  نیز  امروز  و  کردند  وارد  هجمه 

علیه جمهوری اسالمی روی آورده اند.
مختلف  برنامه های  به  ورزقان  جمعه  امام 
گفت:  و  پرداخت  اسالمی  ایران  علیه  دشمنان 
استفاده  با  داشتند  نظر  در  دشمنان  اول  فاز  در 
امتیازهای مدنظرشان را بگیرند که  از مذاکرات، 
دیپلماسی کشور  مقاومت دستگاه  با  خوشبختانه 
شکست خوردند. در فاز دوم نیز می خواستند با 
ایجاد آشوب داخلی و اجاره شبکه های مجازی 
و اراذل و اوباش امتیاز بگیرند که در این مورد 
نیز با با هوشیاری ملت با بصیرت ایران شکست 
و  تهدید  به   رو  دشمنان  سوم  فاز  در  خوردند. 
مشترک  رزمایش  اخیرا   که  بردند  نظامی  حمله 
گرفت  صورت  آذربایجان  و  صهیونیست ها 
سپاه  و  ارتش  صالبت  و  اقتدار  با  بالفاصله  که 
نظامی  گزینه  از  شدند  مجبور  و  شدند  روبه رو 

منصرف شوند.
نیز  چهار  فاز  در  اینکه  بیان  با  پورمحمد 
دارند  سعی  دیپلماتیک  فشار  اعمال  با  دشمنان 
اسالمی  جمهوری  علیه  البی گری ها  استفاده  با 
در سازمان های مختلف تشکیل شود، افزود: آنها 
می خواهند با استفاده از سلبیرتی های خارج نشین 
طومار  امضای  ماهواره ای  کانال های  طریق  از  و 
خصمانه  اقدام  و  اقتصادی  فشار  افزایش  برای 
علیه سپاه پاسداران، جمهوری اسالمی را در دنیا 
هوشیاری  با  خوشبختانه  که  دهند  جلوه  منزوی 
رهبری و درایت ایشان اقتدار جمهوری اسالمی 

هر روز فراگیرتر می شود.
پورمحمد با تاکید بر اخراج نیروهای آمریکایی از 
منطقه، خاطرنشان کرد: مذاکرات اخراج نیروهای 

تروریست آمریکایی در عراق در حال انجام است 
و امیدواریم بزودی این مهم انجام شود.

اطالعاتی  و  امنیتی  نیروهای  از  همچنین  وی 
کشور که با صالبت تمام، دستگاه ها و سازمان های 
ملت  به  که  را  جاسوسانی  و  رصد  را  مختلف 
خیانت کرده شناسایی کردند، تقدیر و تشکر کرد. 
و  مسائل  به  ادامه  در  ورزقان  جمعه  امام 
با  شد:  متذکر  و  پرداخت  شهرستان  مشکالت 
معادن  مثل  فراوان  خدادادی  نعمت های  وجود 
مس و طال در شهرستان که می توان فرصتی برای 
ترقی منطقه باشد، متاسفانه همچنان ورزقان یک 

منطقه محروم است. 
وی با بیان اینکه مردم ورزقان از وضعیت کنونی 
کرد:  تاکید  است،  ناراضی  مجتمع مس سونگون 
این  باید  به حق است و  بجا و  این گالیه ها  تمام 
روال یک بار برای همیشه به پایان برسد و نگاه 
از باال به پایین مس به ورزقان تمام شود به عنوان 
مورد  در  اگر  می کنم  اعالم  ورزقان  جمعه  امام 
راه های  از  نشود  چاره اندیشی  شده  مطرح  موارد 

دیگری به این مسائل ورود پیدا خواهم کرد.
پورمحمد از نحوه هزینه کرد معدن مس سونگون 
در سایر شهرها نیز انتقاد کرد و گفت: چرا وقتی 
ورزقان  شهرستان  در  می خواهد  مس  شرکت 
هزینه کند اسم بیت المال به زبان می آورند  اما در 
کتاب  و  بی حساب  استان ها  و  شهرستان ها  سایر 
شرعی  و  قانونی  کار  این  کجای  می کنند،  هزینه 
است؟! این در حالی است که تنها بیمارستان این 
شهر از نبود امکانات رنج می برد و مردم همچنان 

به شهرهای دیگر مراجعه می کنند.
استان  کل  مس،  شرکت  درآمد  داد:  ادامه  وی 
مظلوم  مردم  اما  است  گرفته  فرا  را  کشور  و 
از  نمی بینند،  معدن  این  از  ورزقان خیری  منطقه 
این رو انتظار داریم مسؤوالن خصوصا نماینده و 
فرماندار در این مورد عنایت کنند تا حق و حقوق 

قانونی مردم مظلوم ورزقان دریافت شود.

احداث بزرگترین موزه تاریخ طبیعی استان در شهرستان سراب
آذربایجان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
تاریخ  موزه  بزرگترین  و  دومین  گفت:  شرقی 
طبیعی استان در شهرستان سراب احداث می شود.
مشکالت  و  طرح ها  بررسی  جلسه  در  اشتری 
این  در  افزود:  سراب  شهرستان  محیطی  زیست 
موزه پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان 
تیپ های  و  حشرات  از  متنوعی  نمونه های  و 
مختلف گیاهی و انواع فسیل های جانوری سنگ 
قرار  مندان  نمایش عالقه  معرض  در  و سنگواره 
می گیرد. پیکره های تاکسیدرمی جانوران گوناگون 

منطقه  ویژه  به  کشور  مختلف  مناطق  به  مربوط 
به صورت علمی، ضد  و  آوری  آذربایجان جمع 
عفونی و آرایش شده و در ویترین های مخصوص 

به نمایش گذاشته می شود.
دلیل  به  شهرستان  این  گفت:  سراب  فرماندار 
قرار گرفتن در مسیر محور های مواصالتی شمال 
غرب کشور و کشور های آسیای میانه و همچنین 
گردشگری  و  تاریخی  جاذبه های  از  برخورداری 
ساالنه بیش از ۳۰ میلیون مسافر دارد که احداث 
این موزه موجب جذب اکوتوریست های داخلی 

و بین المللی خواهد شد.
علی جهانی با بیان اینکه برای ساخت این موزه 
تومان هزینه صرف خواهد  میلیارد  بر ۴۰  افزون 
سفر  اعتبارات  از  تومان  میلیارد   ۱۶ افزود:  شد 
طرح  این  اجرای  برای  استان  به  جمهور  رئیس 
تخصیص یافته و مابقی به همت بخش خصوصی 
هزینه خواهد شد. این موزه در محل پارک جنگلی 
۱۳۴ هکتاری ارال که بزرگترین مرکز نگهداری و 
تیمار حیوانات شمال غرب کشور است در زمینی 

به مساحت ۱۵ هزار مترمربع احداث می شود.

رونمایی از تراکتور شالیزار طراحی شده در تراکتورسازی 
برای اولین بار در کشور

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  کالمی  محمد 
استاندار آذربایجان شرقی تراکتورسازی را فراتر 
استان  برای  هویتی  بلکه  صنعتی،  واحد  یک  از 
در  توقف  و گفت: هرگونه  کرد  عنوان  و کشور 
و  قطعه ساز   ۵۰۰ به  واحد،  این  تولیدی  خطوط 
بنابراین  یافت  خواهد  تسری  کشور  صنعتگر 
باشد.  ادامه دار  و  حفظ  آن  در  تولید  روند  باید 
تاثیر  کشور  اقتصاد  بر  دوجنبه  از  تراکتورسازی 
ارتقای سطح کیفی وبهره وری  دارد یکی سبب 
در تولید محصوالت کشاورزی می شود و دیگر 
اینکه به صورت غیرمستقیم صنعت قطعه سازی 
را تقویت می کند به این معنی که هم در صنعت 
ثاثیر داشته و هم در زیردست کشاوری تاثیرگذار 
یکه  از همه در خاورمیانه جز  می باشد و مهمتر 

تازان صنعت معطوف به بخش کشاورزی است.
ایران  تراکتورسازی  صنعتی  گروه  مدیرعامل 

به موارد مطرح شده  با اشاره  این گفتگو  نیز در 
در این نشست از جمله راه اندازی خط تولید در 
جمهوری آذربایجان اظهار داشت: تراکتورسازی 
ایران آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه را 
داشته و دارد و هر لحظه طرف آذربایجانی نسبت 
به این درخواست خود آمادگی داشته باشد قطعا 
در  همکاری  و  همراهی  تراکتورسازی  سوی  از 

این مورد صورت خواهد گرفت.
مصطفی وحیدزاده همچنین رونمایی از محصول 
جدید تراکتورسازی در ایام دهه فجر را اعالم کرد و 
گفت: تراکتورهای شالیزار در تراکتورسازی طراحی 
شده و همزمان با دهه فجر رونمایی از آن صورت 
خواهد گرفت. در حال حاضر نیاز کشاورزان به این 
نوع تراکتور از خارج تامین می شد که با داخلی 
سازی آن، رفع وابستگی و جلوگیری از خروج ارز 

برای کشور اتفاق خواهد افتاد.

تأخیر و گرفتار کردن طرح مسکن ملی در بروکراسی اداری 
قابل قبول نیست

در  امروز  عصر  سراب  فرماندار  جهانی،  علی 
بازدید میدانی از طرح های مسکن و شهرسازی شهر 
مهربان اظهار کرد: مسکن یکی از مهم ترین نیازهای 
خانواده هاست و با توجه به قیمت های بسیار باالی 
ملی  مسکن  ساخت  طرح  زمین   نیز  و  مسکن 

مهم ترین مؤلفه در رفع این نیاز مهم خواهد بود.
ملی  مسکن  مسؤوالن  اینکه  به  اشاره  با  وی 

صورت  به  و  شبانه روز  باید  مربوطه  ادارات  و 
جهادی برای رفع موانع احتمالی و سرعت گرفتن 
گرفتار  و  تاخیر  هرگونه  افزود:  کنند،  تالش  کار 
کردن طرح در بروکراسی اداری قابل قبول نیست 
با  و  سرعت  به  ملی  مسکن های  ساخت  باید  و 

رعایت استانداردهای الزم اجرایی شود.
فرماندار سراب که با وجود برف و سختی عبور 

و مرور از محل مورد نظر مسکن ملی در مهربان 
بازدید کرد، یادآور شد: هم اینک ساخت مسکن 
مهر در فاز اول در شهرک عالمه امینی سراب و با 
ظرفیت ۴۰۰ واحد شروع شده و در ادامه با تملک 
زمین و رفع مشکالت اداری در کوتاه ترین زمان 
یک  احداث  ظرفیت  با  دوم  فاز  عملیات  ممکن 

هزار واحد مسکونی شروع خواهد شد.


