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آذربایجانشرقی

بیمارستان های میانه 
تجهیزات پزشکی ندارند

وزارت  عملکرد  از  انتقاد  با  اسماعیلی  مهدی 
بهداشت اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرستان 
کشور  شمال غرب  شهرستان  بزرگترین  میانه 
استان  مرکز  به  دسترسی  هم  طرفی  از  است، 
مشکل ساز است و تردد بیماران به مراکز درمانی 
تاکید  بنابراین  است،  خطرآفرین  استان  مرکز 
میانه  بیمارستان های  تجهیزات  باید  که  کردیم 
مناسب باشند. تجهیزات در بیمارستان های میانه 
شود  مرتفع  موضوع  این  باید  که  نیست  کافی 
استان  مراکز  به  معالجه  برای  بیماران  اینکه  تا 
این دو  امکانات  انتظار می رود  مراجعه نکنند و 

بیمارستان را تامین کنند.
نماینده مردم میانه در مجلس گفت: تالش هایی 
امکاناتی  البته  و  انجام گرفت  این مدت  در  هم 
باید  اما  گردید  اخذ  ها  بیمارستان  برای  نیز 
علوم  دانشگاه  این رو  از  باشند،  انتظار  حد  در 
پزشکی و مسؤوالن وزارت بهداشت در جهت 
گام های  درمان  بهداشت  حوزه  کمبودهای  رفع 

اساسی بردارند.
کرد:  در مجلس خاطرنشان  مردم  نماینده  این 
با تالش های صورت گرفته چندین مرکز جامع 
همچنین  شد  احداث  بهداشت  خانه  و  سالمت 
امکانات و تجهیزات نیز برای این مراکز اخذ و 

تحویل داده شد.

زیر سویه جدید ُامیکرون 
در آذربایجان شرقی 

مشاهده شد
تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
اعالم کرد: بر اساس آزمایشات انجام شده کرونا 
در استان چند مورد از زیر سویه جدید اُمیکرون 
با نام های BQ۱ و XBB در آذربایجان شرقی 

مشاهده شده است.
دکتر حسین حقایی اظهار کرد: افراد مبتال شده 
در قرنطینه به سر می برند، اما به علت رفت و 
آمد چینی ها به آذربایجان شرقی احتمال افزایش 
بیشتر است. بیماری کرونا  به سویه جدید  ابتال 

استفاده از شیوه نامه های بهداشتی به خصوص 
کردن  و ضدعفونی  شستشو  ماسک،  از  استفاده 
مرتب دست ها و پرهیز از شرکت در اجتماعات 
و مکان های شلوغ برای پیشگیری از ابتال به این 
افرادی که واکسن های  بیماری ضروری است. 
یادآور )دوز چهارم(، نوبت های اول، دوم و سوم 
خود را نزده اند یا امسال واکسن دریافت نکرده 

اند، نسبت به دریافت واکسن اقدام فوری کنند.
تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
جدید  های  سویه  انتقال  سرعت  کرد:  یادآوری 
دقیق  رعایت  اساس  این  بر  و  باال  بسیار  کرونا 

توصیه های بهداشتی مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه فعاًل مورد بستری کرونایی در 
ندارد،  وجود  شرقی  آذربایجان  های  بیمارستان 
اما موارد ابتال و مراجعات سرپایی افزایش یافته 
هشتم  موج  تشدید  صورت  در  گفت:  است، 
کرونا ادامه این روند تا عید نوروز طول خواهد 
کشید، بنابراین مردم مراعات کنند تا عید امسال 

بتوانند از تعطیالت بهره مند شوند.
گذشته  روز  در چند  اینکه  به  اشاره  با  حقایی 
اما  تاکید کرد:  فوت کرونایی در استان نداشتیم، 
دارای  افراد  و  سالمندان  مراقب  باید  شهروندان 
معرض  در  آنان  چون  باشند،  ای  زمینه  بیماران 
خطر بیشتری قرار دارند و بر این اساس نسبت 
به دریافت واکسن اهتمام داشته باشند تا خدای 
نکرده شاهد عزا و فوت نزدیکان و آشنایان نباشند.

جابجایی مسافر 
در فرودگاه سهند

 ۳۲.۷ درصد افزایش یافت
محمد حاجی پور، با اشاره به افزایش چشمگیر 
فرودگاه  بار  و  مسافر  پرواز،  آمار  سابقه  بی  و 
به مدت مشابه  بازه زمانی نسبت  این  سهند در 
امسال چهار هزار و  ماه  افزود: در ۹  قبل،  سال 
۷۲۳ مسافر از طریق این فرودگاه جابجا شده اند.

وی با بیان اینکه در ۹ ماه سال گذشته سه هزار 
و ۵۵۹ نفر از طریق این فرودگاه جابجا شده اند، 
اظهار داشت: در همین مدت تعداد پروازها از این 
فرودگاه از ۱۱۴ پرواز سال گذشته به ۱۳۴ پرواز 
رسیده که حاکی از افزایش ۱۷.۵ درصدی است.

رییس فرودگاه سهند گفت: در این بازه زمانی 
که  شده  جابجا  بار  کیلوگرم   ۷۲۶ و  هزار   ۲۸
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۶ درصد 
افزایش یافته به طوری که در ۹ ماه سال گذشته 
میزان جابجایی بار ۳۱ هزار و ۷۸۰ کیلوگرم بود.
حاجی پور، ادامه داد: هم اکنون هر هفته چهار 
پرواز) ورودی و خروجی( از فرودگاه سهند در 
مسیر تهران به سهند و بالعکس در روزهای سه 

شنبه و جمعه انجام می شود.
اداره کل  اقماری  فرودگاه  تنها  فرودگاه سهند 
فرودگاه های آذربایجان شرقی است که احداث 
آن در سال ۱۳۷۲ آغاز و در سال ۱۳۷۴ با حضور 

وزیران نفت و راه و ترابری افتتاح شد.

کاغذ کرافت برای نخستین بار در جلفا آماده تولید شد علی خسروشاهی مرد اول کارآفرین اقتصادی ایران 
دوره پهلوی

صنعت شیرینی، شکالت و بیسکوئیت و صنایع 
غذایی ایران و غرب آسیا ریشه در بازار تاریخی 
تبریز دارد. شاه بّله سی، حیواناتی شیرینی لر، نوقا، 
قرابیه و تافی های سنتی در صفی بازار تبریز تولید 
حاج حسن  زنده یاد  دارند.  دیرینه ای  فروش  و 
اواخر  در  تبریز  بازار  معتمدین  از  خسروشاهی 
زنده یادان  تاجرش  برادران  همراه  به  قاجار  دوره 
حاج غفار، حاج حسین و با شش پسرش بخشی از 
تجارت خارجی بازار وقت تبریز را عهده دار بودند. 
آن ها در واردات چای، شکر، البسه و صادرات 
فرش و خشکبار آذربایجان آوازه بلندی داشتند. 
حاج حسن خسروشاهی سال های سال رئیس اتاق 
ایران  تجار  اتاق  باسابقه ترین  که  بود  تبریز  تجار 
کشیده  دلیل  به  خسروشاهی  تجار  بعدها  است 
شدن عمده فعالیت های تجاری به همدان، قزوین 
افول  و  آذربایجان  غائله  همچنین  و  تهران  و 
تبریز  بازار  از  بازرگانی  فعالیت های  از  بخشی 

مهاجرت کردند.
 از ۶ پسر رئیس اتاق تجار تبریز، نصرالّل دکتری 
داروسازی گرفت. کاظم دکتری اقتصاد و محّمد 
مهندس مکانیک شدند و ۳ پسر دیگر حاج حسن 
خسروشاهی به نام های احمد، جواد و حمید در 
بازار تهران در کنار پدر به دادوستد و واردات و 
این  فعالیت  دامنه  اکنون  و  می پرداختند  صادرات 
خاندان به کشورهای مختلف جهان کشیده شده 

در  خسروشاهی  خاندان  نقش  بررسی  که  است 
صنعت ایران و جهان مجال مفصلی می طلبد.

علی  خسروشاهی،  خاندان  میان  در  ولی 
حاج حسن  برادر  حاج غفار  فرزند  خسروشاهی 
خسروشاهی که آن هم در تیمچه حاج شیخ بازار 
تبریز حجره داشت و در واردات و توزیع شکر و 
چای سرآمد زمان خود بود داستان زندگی جالبی 
متولد ۱۲۹۰  که  که علی خسروشاهی  دارد. چرا 
هجری شمسی در تبریز بوده در تیمچه حاج شیخ 

بازار تبریز دکاندار و فروشنده در کنار پدر بود.
در حدود سال ۱۳۰۵ هجری شمسی پدرش از 
در  و  بکر  بازاری  که  همدان  بازار  به  تبریز  بازار 
حال رونق داد و ستد بود مهاجرت کرد و علی در 
کنار پدر در همدان در کار تجارت مشغول و با 
گرفتن پرونده تحصیلی از مدرسه رشدیه تبریز در 
پرداخت.  تحصیل  ادامه  به  همدان  مدرسه شرف 
سپس با اخذ مجوز کارخانه پارچه بافی آذربایجان 
در قزوین به همراه پدر و عموهایش به این شهر 
مهاجرت کردند و علی به دلیل هوش و ذکاوت و 
فرزند ارشد بودن- مدیریت کارخانه را عهده دار 
کنار تجارت،موفق می شود  با پشتکار در  شد که 
در رشته حقوق به دانشگاه تهران راه یابد و برای 

تحصیل بین تهران و قزوین رفت وآمد نماید.
درست زمانی که در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی 
حقوق  دانشکده  و  شد  تأسیس  تهران  دانشگاه 
حقوق  رشته  قبول شدگان  اولین  از  گرفت  شکل 
در  تحصیل  با  همزمان  خسروشاهی  علی  شد. 
رشته حقوق، زبان فرانسه و انگلیسی را فرا گرفت 
همدان  تبریز،  بازار  در  فعالیت  سابقه  دلیل  به  و 
مجموعه  به  تجربه  از  باری  کوله  با  قزوین  و 
ابتدا  تجار خسروشاهی مهاجر به تهران پیوست. 
و  اجناس  فروش  و  بازاریابی  به  تهران  بازار  در 
کاالهای وارداتی پرداخت و با گذراندن دوره های 
بانکداری و بازرگانی و آشنایی با تجارت خارجی 
قبیل  از  جهان  کشورهای  از  تعدادی  به  سفر  و 
خألهای  مطالعه  و  سوئیس  و  فرانسه  انگلیس، 
فکر  به  مردم،  روزمره  نیازهای  و  ایران  صنعت 

رونق تجارت و تولید افتاد.
 از اولین تاجران بود که در بازار تهران و تبریز 

قرارداد  صورت  به  را  خود  اقتصادی  معامالت 
حقوقی تنظیم می کرد. شناخت نظام بانکداری و 
بنکداری، خرده فروشی، ارتباط با شرکای تجاری، 
اداری،  مالی،  اجزای  با  آشنایی  و  بودن  خوشنام 
تولید و بازار، علی خسروشاهی را به یکی از تجار 
قابل اعتماد در سطح ملی درآورد. و واردات شکر، 
کاغذ، شیر خشک، ماشین آالت سبک و سنگین، 

سود سرشاری را نصیب علی خسروشاهی کرد.
بورس های  در  که  بود  تجاری  اولین  از  وی 
در  وی  است.  داشته  اقتصادی  فعالیت  اروپایی 
بزرگی  کار  به  سال ۱۳۳۸ هجری شمسی دست 
زد و با همفکری خانواده کارآفرین خود شرکت 
انقالب، ۶۵۰  پیروزی  تا  تأسیس کرد که  را  مینو 
تا  گرفته  شکالت  و  شیرینی  از  محصول  نوع 
بیسکوئیت و وسایل خوراکی، آرایشی و دارویی 
می شد.  شامل  را  شرکت   ۱۲ و  می کرد  تولید  را 
از  یادداشت  این  خوانندگان  حوصله  اینکه  برای 
منتشرشده  کتاب  به  استناد  با  اینجانب  نرود  سر 
مهم ترین  به  خسروشاهی  علی  زنده یاد  درباره 
اقدامات و فعالیت های اقتصادی، تجاری، تولیدی 

و صنعتی ایشان اشاره می کنم. 
۱ـ  راه اندازی تجارتخانه حاج غفار خسروشاهی 

در بازار تهران 
و  علی خسروشاهی  تجارتخانه  راه اندازی  ـ   ۲

برادر در بازار ملک

۳ ـ تجارت منسوجات، بلور و بخاری
۴ ـ سفر ۸ ماهه به اروپا و مذاکره با شرکت های 
نمایندگی   اخذ  و  غذایی  و  دارویی  معتبر 
اوهو،  چسب  ساعت،  بهداشتی،  محصوالت 

کنسرو، تافی، آدامس و...
۵ ـ اخذ نمایندگی شرکت دارویی سپرل آمریکا
۶ ـ اخذ انحصاری نمایندگی محصوالت نستله

۷ ـ راه اندازی ۱۰۰ نمایندگی توزیع محصوالت 
فوق در سراسر کشور

۸ ـ تأسیس شرکت سهامی خاص خوراک ایران
۹ ـ اخذ نمایندگی پودرهای رختشویی

خشک کنی               میوه  کارخانه  راه اندازی  ـ   ۱۰
در قزوین

۱۱ـ  راه اندازی تجارتخانه خسروشاهی در آلمان
۱۲ ـ صادرات خشکبار به اروپا
۱۳ ـ صادرات کشمش به آلمان

۱۴ـ  تأسیس اولین کارخانه بستنی سازی در ایران
۱۵ ـ تأسیس کارخانه عالءالدین

۱۶ـ  تولید انواع بخاری نفتی که ۹۰ درصد بازار 
ایران را تصاحب شده بود

۱۷ ـ تأسیس گروه صنعتی پارس
صنعت  تولیدی  ماشین آالت  واردات  ـ   ۱۸

شکالت از اروپا به تهران
۱۹ ـ انتقال تکنولوژی صنعت شکالت سازی از 

آلمان و انگلستان به ایران
پیشرفته  دستگاه  ده ها  انتقال  و  خرید  ـ   ۲۰

بسته بندی از ایتالیا، فرانسه، سوئیس، آمریکا
۲۱ ـ راه اندازی کارخانه آب نبات

۲۲ ـ راه اندازی کارخانه ویفر
۲۳ ـ تأسیس کارخانه مینو دارو

۲۴ ـ ایجاد کارخانه آدامس سازی شیک
۲۵ ـ خرید و انتقال ماشین آالت مدرن کارخانه 

شکالت از انگلستان
۲۶ ـ خرید و انتقال تجهیزات و راه اندازی اولین 

کارخانه پفک نمکی در ایران
۲۷- تأسیس کارخانه ۱۵۰ هکتاری مینو در تهران

در  مینو  هکتاری   ۵۲ کارخانه  احداث  ـ   ۲۸
خرمدره زنجان

۲۹ ـ تأسیس شرکت صادراتی پرسویس

۳۰ ـ راه اندازی کارخانه کیک پم پم
۳۱ـ راه اندازی خطوط تولید ساقه طالیی

۳۳- استخدام سه هزار نفر نیرو در مینو تهران
۳۳- استخدام دوهزار نفر نیرو در خرمدره و ابهر 

۳۴ ـ تأسیس کارخانه سلفون و چاپخانه مینو
مرکز   ۱۰۰ به  نزدیک  تأسیس  و  احداث   -۳۵
تا مجتمع های  بیمارستان خرمدره  از  عام المنفعه 

خانه سازی و مدرسه و درمانگاه و...
۳۶- راه اندازی شرکت قاسم ایران 

یاد علی خسروشاهی در زندگی شخصی  زنده 
خود نیز میانه رو بود. از سوار شدن به ماشین های 
کارگران  حقوق  می کرد،  خودداری  قیمت  گران 
را به موقع می پرداخت،جوانان شاغل در کارخانه 
ها و صنایع خود را تشویق به ازدواج می کرد، در 
خانه سازی برای کارگران پیشرو بود، به آموزش 
کارگران اهمیت خاصی می داد، مدیران فنی خود را 
برای فراگیری فوت و فن تجهیزات صنایع خود 
به آلمان ، سوئیس و آمریکا می فرستاد،  مخالف 
بود،  اقتصادی  زدوبند  و  رانت  و  رشوه  هرگونه 
همیشه آیه شریفه ی "َوأَْن لَیَْس لِْلِنَْساِن إاِلَّ َما َسَعی"

می کرد  تالوت  خود  کارگران  و  مدیران  برای 
حتی  و  بود  روز  در  کار  ساعت   ۱۲ به  معتقد   ،
در ایام تعطیالت و مناسبت های مذهبی ، صنایع 
خسروشاهی کار می کرد و در این ایام به کارگران 
۵ برابر مزد یک روز پرداخت می کرد، اهل نماز 
و روزه و زکات و خمس بود، کمک های بی حد 
و حسابی به آیت الل کاظم شریعتمداری،  مرجع 
سفارش  اهل  داشت،  را  تشیع  جهان  آذربایجانی 
و میدان دادن به قوم و ایل و خویشاوندی نبود،  
مدیریتی  و  حساس  های  پست  برای  او  معیار 
می زد،  را  اول  حرف  شایستگی  و  کاربلدی 
همسرش در آن دوره با پوشش اسالمی در واحد 
های تولیدی و صنعتی خسروشاهی حاضر می شد 
و دختران و پسران را تشویق به ازدواج و عفت و 

پاکدامنی دعوت می کرد.
نداشت طوری  رابطه ای  پهلوی هیچ  با خاندان 
از  خسروشاهی  صنایع  انقالب،  پیروزی  با  که 
مصادره شدن نجات یافتند ولی در زمان بنی صدر 
توسط  بازرگانی  وزارت  منصب  داشتن  دلیل  به 
دولت  در  خسروشاهی  خانواده  اعضای  از  یکی 
آموزگار، بهانه ای شد تا رأی به توقیف اموال وی 
خانواده خود  با  علی خسروشاهی  و  صادر شود 
به سوئیس رفت و متاسفانه  در سن ۸۸ سالگی 
به علت تصادف به دیارباقی شتافت  و یاد و نام 
او در تاریخ صنعت ایران به عنوان یک کارآفرین 

ملی ماندگار شده است.
دیگر  و  خسروشاهی  علی  نوه های  و  فرزندان 
برادران خسروشاهی در کشور های مختلف جهان 
از  برخی  هستند،  مهمی  کارهای  و  کسب  دارای 
آن ها کارآفرینان شناخته شده در آمریکا، کانادا و 

اروپا به حساب می آیند.
حسن خسروشاهی صاحب بزرگترین فروشگاه 
و  شعبه   ۱۰۰ از  بیش  با  کانادا  ای  زنجیره  های 
۸هزار کارمند است و ثروت وی بیش از ۳میلیارد 

دالر تخمین زده می شود.
مدیریت  کارنامه خود  در  که  دارا خسروشاهی 
اکسپدیا و اوبر را دارد، رهبری بزرگترین سرویس 
همسفری جهان یعنی اوبر را عهده دار است که در 
۹۰ کشور جهان با بیش از ۱۲هزار شهروند فعال 
بوده و حدود ۵ میلیارد سفر در کل جهان به ثبت 
ایرانی  این کارآفرین  رسانده است. درآمد ساالنه 
هر سال بیش از ۱۰۰ میلیون دالر اعالم شده است. 
شایسته است شورای اسالمی و شهردار کالنشهر 
این  برای شناساندن  اتاق تجار  با همکاری  تبریز 
فرزندان کارآفرین ملی تبریز تدابیری بیاندیشند تا 
نسل جوان با فرزندان بزرگ سرزمین آبا و اجدادی 
خود که در زندگی ملت ایران و رفاه اجتماعی آنها 
با الگو قرار دادن  سهامدارند بیشتر آشنا شوند و 
و  باوری  خود  به  اقتصادی  تاریخ  بزرگ  مردان 
توسعه سرزمین خود بیاندیشند و المان ها و نشانه 
های مردان کار آفرین خود در کوچه و بازار ببینند 
و با افتخار به آنها و با بکارگیری راه و اندیشه آنها 
برای برون رفتن از معضالت کنونی کشور طرح 
کیاست،  با  و  بگیرند  پیش  ای  چاره  و  برنامه  و 
فطانت، نوآوری، خالقیت و کار آفرینی گرهی از 
مشکالت را بگشایند و توسعه و رفاه و بهروزی 

و گشایش اقتصادی را به ارمغان آورند.
محمد فرج پور باسمنجی

مدیر عامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس 
در  بار  نخستین  برای  کرافت  کاغذ  کرد:  اعالم 
اندازی طرح فاز ۲ شیمی در منطقه  با راه  ایران 

آزاد ارس آماده تولید شد.
مجید کیانی با حضور در یک واحد دانش بنیان 
شیمی در ارس، با بازدید از خط تولید مجموعه، 
پیگیر رفع موانع افزایش تولید و توسعه  آن شد تا 

تولید کرافت بدون موانع تولید شود. 
خواهان  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
برای  ارس  پژوهش  شیمی   به  شبانه  آبرسانی 
فعال سازی شیفت دوم کاری آن در طی روزهای 
این  با راه اندازی فاز دوم  آتی شد و اظهار کرد: 
نیز  پاکتی  کرافت  کاغذ  تولید  دانش بنیان  واحد 
سرمایه گذار  اعالم  بنابر  می شود.  آغاز  ارس  در 
تولید شده صادراتی است و  مجموعه، محصول 

برای اولین بار در ایران تولید خواهد شد. 
کیانی همچنین افزود: تامین سرمایه در گردش 
الزم  دوم  مرحله  راه اندازی  برای  شرکت  این 
است و استفاده از فرصت اخذ پایان کار با طرح 

فازبندی مجموعه نیز مورد تاکید است. 
 Kraft( این گزارش، کاغذ کرافت بر اساس 

paper( یا کرافت نوعی کاغذ یا مقوا )کارتن( 
است که از خمیر کاغذ شیمیایی تولید شده  است. 

کاغذ کرافت بسیار مقاوم است و برای بسته بندی 
به ویژه میوه مورد استفاده قرار می گیرد.

کاغذ کرافت کیسه ای یا فقط کیسه کاغذی یک 
باال  کشسانی  ویژگی  با  متخلخل  کرافت  کاغذ 
برای  که  است  پارگی  مقابل  در  باال  مقاومت  و 
بسته بندی محصوالت طراحی شده و برای قدرت 
و دوام آن از بازار تقاضای باالیی برخوردار است.

ایران خودرو دیزل با هفت محصول به تبریز می رود
ایران خودرو دیزل در دی ماه ۱۴۰۱ با نمایش 
ششمین  و  بیست  در  خود  محصول  هفت 
بین المللی تخصصی صنعت خودرو و  نمایشگاه 

قطعات وابسته شهر تبریز حضور می یابد.
با  کشور  تجاری  خودروساز  بزرگ ترین 
محصوالت خود شامل پیکاپ اتوماتیک، پیکاپ 
دیزلی، کامیونت آرناپالس، اتوبوس برقی، کشنده 
H۵، کشنده آتامان و ون وانا در نمایشگاه تبریز 

حاضر خواهد شد.
اتوماتیک  فوتون  پیکاپ  می شود،  بینی  پیش 
که به تازگی رونمایی شده، با توجه به امکانات 
ویژه ای  استقبال  با  متعدد  آپشن های  و  بی نظیر 

روبه رو شود.
پذیرای  ماه  ۱۶دی  ۱۳تا  دیزل  ایران خودرو 
دائمی  محل  در  بازدیدکنندگان  و  عالقه مندان 

نمایشگاه های شهر تبریز خواهد بود.
پیکاپ فوتون اتوماتیک

پیشرانه  یک  از   G۷ اتوماتیک  تونلند  فوتون 
دو لیتری توربوشارژ چهار سیلندر با حجم دقیق 
۲۰۰۲ سی سی بهره برده که قادر به تولید ۲۳۸ 
اسب بخار قدرت و ۳۶۰ نیوتن متر گشتاور بوده 
است.  قدرتمندتر  ایران  بازار  در  رقبا  تمام  از  که 
هشت  اتوماتیک  گیربکس  یک  توسط  نیرو  این 
سرعته ZF آلمان به چرخ های عقب در حالت 
استاندارد و سه حالت چهار چرخ سبک و چهار 
چرخ سنگین و Auto به چرخ ها منتقل می شود.

پیکاپ فوتون نیوفیس دیزلی
موتور  یک  دارای  دیزل  نیوفیس  تونلند  فوتون 
بوده  کامینز  توربودیزل  سیلندر  چهار  لیتری   ۲.۸
که قادر به تولید ۱۷۴ اسب بخار قدرت و ۳۶۰ 
 ۱۶۰۰ پایین  بسیار  دور  در  گشتاور  متر  نیوتن 
است. نیروی تولیدی این موتور قدرتمند به کمک 
گیربکس پنج دنده دستی در حالت نرمال به چرخ 
های عقب و در دو حالت کمک سنگین ۴L و 
کمک سبک ۴H به هر چهار چرخ منتقل می شود.

کامیونت آرنا پالس
ایران خودرو دیزل نام کامیونت آرنا پالس را به 
آرنا پالس تغییر داده است. این کامیونت موتور 
۳۷۶۰ سی سی چهار سیلندر توربوشارژ ساخت 
شرکت معتبر کامینر مجهز شده که قادر به تولید 
بیشینه  بخار قدرت در دور ۲۶۰۰ و  ۱۵۴ اسب 
گشتاور ۵۰۰ نیوتن متر بین ۱۲۰۰ تا ۱۹۰۰ دور 

بر دقیقه است.
E اتوبوس برقی آتروس

آتروس E یک اتوبوس برقی ۱۲ متری مناسب 
استفاده درون شهری  است. اتوبوس برقی آتروس 
به  قادر  که  بوده  الکتریکی  موتور  دارای یک   E
تولید ۴۷۰ اسب بخار قدرت و ۳۵۰۰ نیوتن متر 
گشتاور آنی است. موتورهای الکتریکی گشتاور 
و قدرت را به صورت آنی در اختیار راننده قرار 
شتاب گیری  سبب  موضوع  همین  و  دهند  می 
به  برقی نسبت   E آتروس  اتوبوس  بهتر  اولیه و 
نمونه دیزلی می شود. همچنین شروع حرکت در 
برقی  موتور  باالتر  قدرت  دلیل  به  نیز  سرباالیی 
نسبت به بنزینی و همچنین انتقال لحظه قدرت و 

گشتاور به مراتب بهتر است.
H۵ فوتون

شش  پیشرانه  یک  دارای   H۵ فوتون  کشنده 
قادر  که  بوده  کامینز  لیتری   ۱۱.۸ خطی  سیلندر 
به تولید ۴۶۰ اسب بخار قدرت و ۲۳۰۰ نیوتن 
نیروگاه  این  تولیدی  نیروی  است.  گشتاور  متر 
سرعته   ۴+۱۲ اتوماتیک  گیربکس  توسط  عظیم 
منتقل می   H۵ فوتون به چرخ های  آلمان   ZF
شود. گیربکس کامیون کشنده فوتون H۵ دارای 
مسیرهای  در  که  بوده  حالته  پنج  ریتاردر  یک 
سرازیری یک گشتاور منفی عظیم تولید می کند 
برای  راننده  توسط  مدام  ترمزگیری  به  نیاز  که 

کنترل خودرو را برطرف می کند.
کشنده آتامان

کشنده جدید آتامان دارای یک موتور ۱۲ لیتری  
مرسدس  توسط  که  بوده   LA  OM۴۵۷ کد  با 
بنز طراحی و تولید شده است. این موتور شش 
همراه  به  توربوشارژ  سیستم  به  خطی  سیلندر 
اینترکولر مجهز بوده و قادر به تولید ۴۳۰ اسب 
 ۲۱۰۰ و  دقیقه  بر  دور   ۱۹۰۰ در  قدرت  بخار 
نیوتن متر گشتاور در ۱۱۰۰ دور بر دقیقه است. 
این پیشرانه دارای استاندارد آالیندگی یورو ۴ به 

همراه فیلتر DPF یا یورو EEV۵ است.
مشخصات ون وانا

ون وانا یک خودرو ون سایز متوسط بوده که 
سرویس  در  استفاده  و  مسافر  جایی  جابه  برای 
وانا  ون  است.  مناسب  بسیار  نقل  و  های حمل 
بوده  سیلندر  چهار  بنزینی  لیتری   ۲.۷ موتور  با 
و  قدرت  بخار  اسب   ۱۵۰ تولید  به  قادر  که 
توسط  نیرو  این  است.  گشتاور  متر  نیوتن   ۲۴۵
منتقل  ها  چرخ  به  دستی  دنده  شش  گیربکس 
ون  این  برای  را  مناسبی  عملکرد  که  شده 

مسافری رقم می زند.

اثرات سؤ خشکی دریاچه ارومیه بسیار نگران کننده است
داریوش گل  علیزاده اظهار داشت: شرایط فعلی 
و  اقلیم  تغییر  از  ناشی  بخشی  ارومیه  دریاچه 
بخشی نیز متاثر از سؤمدیریت در حوزه آبریز آن 
است که باید خود را سازگار با تغییرات اقلیمی 
آن  موجود  تشدید وضعیت  موجب  و  می کردیم 
بر  عالوه  دریاچه  این  وجود  که  چرا  نمی شدیم 
تلطیف آب و هوای منطقه، بر معیشت و اقتصاد 

ساکنان پیرامونی آن نیز موثر است.
وی با تاکید بر لزوم توجه به مدیریت سرزمین و 
تغییر الگوهای کشاورزی در اطراف حوزه دریاچه 
فعلی  از تشدید وضعیت  برای جلوگیری  ارومیه 
برای  جدی  اقدامات  باید  این  بر  عالوه  افزود: 
احیای این دریاچه نیز صورت گیرد و با توجه به 
اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم، 
جهادکشاورزی  وزارت  همراهی  با  امیدواریم 

بتوانیم اعتبارات مورد نیاز را هم در این برنامه و 
هم در الیحه بودجه سال آینده بگنجانیم.

سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  رئیس 
با  کنیم  حفاظت محیط زیست گفت: تالش می 
دستگاه  همه  الزم  اعتبارات  و  ها  برنامه  تدوین 
اقدامات  منسجم  برنامه  یک  حول  ذیربط  های 
خود را در راستای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه 
پیش ببرند چرا که در غیر این صورت اثرات سؤ 
خشکی دریاچه بسیار نگران کننده است و حضور 
این بحران ها و  از بروز  و کمک دولت می تواند 
هزینه های  می توان  و  کند  پیشگیری  آن  تبعات 
سنگینی را که باید در آینده برای تبعات مخرب 
خشکی دریاچه ارومیه هزینه شوند، امروز برای 
احیای آن به کار گرفت و خوشبختانه برنامه های 
خوبی نیز در با همین رویکرد در حال اجراست.

عقب ماندگی 20 ساله مجتمع فوالد میانه
وزارت  عملکرد  از  انتقاد  با  اسماعیلی،  مهدی 
صمت اظهار کرد: یکی از مطالبات اساسی مردم 
میانه ساماندهی مجتمع فوالد است چرا که اقدام 
مناسبی در این رابطه صورت نمی گیرد.علی رغم 
تذکرات و جلسات متعدد برای اینکه عقب ماندگی 
۲۰ ساله مجتمع فوالد را ساماندهی ببخشیم و از 
وزارت  اما  شود  بررسی  آن  مشکالت  نزدیک 
صمت تاکنون هیچ اقدامی در این رابطه انجام نداده 
است و لذا انتقاد جدی به وزیر صمت وارد است.

از  اعظمی  بخش  کرد:  بیان  میانه  مردم  نماینده 

مجتمع فوالد سود ده است و به حساب ایمیدرو 
این درآمد فازهای  با  بایستی  لذا  واریز می شود 
دهم  فاز  باید  تاکنون  و  یابند  ارتقا  مجتمع  این 
ساخته می شد اما چنین اتفاقی نیفتاده و در همان 

فاز دوم متوقف شده است.
انتظار می رود مسئوالن  اسماعیلی عنوان کرد: 
و  یابند  مجتمع حضور  محل  در  وزارت صمت 
چالش های این شرکت را بررسی کنند تا موانع 
زمینه  موضوع  این  قطعا  و  شود  برطرف  آن 

اشتغالزایی را فراهم می کند.

حساب های مالی و عوارض فوالد آذربایجان در تهران
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
در  سرمایه  موضوع  گفت:  شرقی  آذربایجان 
جلسه  اولین  در  باید  آذربایجان  فوالد  گردش 
مطرح شود  آذربایجان شرقی  استاندار  با  استانی 
تهران  طریق  از  موضوع  این  نیاز  صورت  در  تا 
استان  برای  موضوع  این  که  چرا  شود  پیگیری 

مهم است.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  پرنیان  صابر 
مشترک  نشست  در  شرقی  آذربایجان  تجارت 
مدیران مجموعه صنعتی فوالد آذربایجان با اشاره 
به نقش بسزای واحدهای صنعتی بزرگ در اقتصاد 
استان اظهار کرد: فوالد آذربایجان گره گشای حلقه 
تامین  است.  میانه  شهرستان  در  تولید  و  اشتغال 
استان جزو  پایدار واحدهای فوالدی در  خوراک 
زمینه  این  در  و  است  اقتصادی  مهم  برنامه های 
آماده کمک به برنامه های توسعه ای صنایع بزرگ 

استان هستیم.
پرنیان با اعالم خبرهای خوش در حوزه معادن 

استان گفت: با پیگیری های انجام شده آذربایجان 
قرار  ملی  اکتشاف  برنامه  در  آینده  سال  شرقی 
دفتر  اندازی  راه  بر  عالوه  همچنین  است  گرفته 
ماشین  اهر،  شهرستان  در  مس  شرکت  اکتشاف 
این زمینه  نیز در  اکتشاف  تیم  نیاز و  آالت مورد 

در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شرقی اظهار کرد: موضوع سرمایه در گردش فوالد 

آذربایجان باید در اولین جلسه استانی با استاندار 
آذربایجان شرقی مطرح شود تا در صورت نیاز این 
موضوع از طریق تهران پیگیری شود چرا که این 

موضوع برای استان مهم است.
برق  قطعی  موضوع  پیگیری  به  اشاره  با  پرنیان 
صنایع گفت: خرید میلگرد در دستگاه های دولتی 
بررسی شود تا اگر الزم شد ظرفیت های مجموعه 
مختلف  نهادهای  به  آذربایجان  فوالد  صنعتی 
معرفی شود. موضوع صدور فاکتور طبق قانون از 
سوی فوالد میانه انجام شود چرا که وقتی کاری 
در استان انجام می شود باید عوارض این اقدامات 

به استان برگردد.
تامین مالی و تخصیص تسهیالت بانکی سرمایه 
در گردش، قطعی برق، بهره مندی از پروژه های 
تخصیص  اجرایی،  های  دستگاه  دولتی  عمرانی 
که  بود  موضوعاتی  جمله  از  گاز  تامین  و  زمین 
جلسه  این  در  آذربایجان  فوالد  مجتمع  مدیران 

مطرح کردند.


