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آذربایجانشرقی

راه اندازی نخستین 
آزمایشگاه مرجع تست 

خطوط انتقال نیرو کشور 
در تبریز

بارگذاری  تست  مرجع  آزمایشگاه  نخستین 
تأیید  با  کشور  نیرو  انتقال  خطوط  سازه های 
بخش  توسط  ایران  استاندارد  ملی  سازمان 
اولین تست در  با برگزاری  تبریز  خصوصی در 
این محل راه اندازی شد.عملیات تایپ تست برج 
تک پایه خود ایستای بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت 
چهارمداره تیپ P۴S-۰۳ با حضور مدیران و 
کارشناسان شرکت توانیر، شرکت برق منطقه ای 
آذربایجان، شرکت برق منطقه ای اصفهان شرکت 
منا  نیرو و  دانشمند، مشانیر، قدس  های مشاور 
در محل آزمایشگاه تست پارس ساختار در تبریز 

برگزار شد.

ساماندهی کارتن خوابها 
در گرمخانه های تبریز

دستور  طبق  داشت:  اظهار  نصیربیگی  امیر 
با  یافته  انجام  هماهنگی  با  و  تبریز  شهردار 
تبریز  خوابهای  کارتن  انتقال  مناطق،  شهرداران 
به گرمخانه ها اجرا می شود. به همت مجموعه 
به  نیازمندان  و  بی خانمان  افراد  تبریز  شهرداری 
تبریز  های  گرمخانه  در  شب  هر  شبانه،  اقامت 

نگهداری و از آنان پذیرایی می شود.
گرمخانه  ساخت  به  اشاره  با  نصیربیگی 
روزهای  طی  افزود:  تبریز  شهرداری  جدید 
مورد  و  تجهیز  آماده  جدید  گرمخانه ای  آینده 

بهره برداری قرار می گیرد.
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  مدیرعامل 
به  جدید  گرمخانه  تجهیز  از  تبریز  شهرداری 
ابراز  و  کرد  قدردانی   ۱ منطقه  شهرداری  همت 
امیدواری کرد: وجود چنین سرپناه هایی باعث 
حفظ کرامت انسانی نیازمندان و بهره مندی آنان 

از خدمات اجتماعی شهرداری تبریز باشد.
در  کرد  درخواست  شهروندان  عموم  از  وی 
کارتون  افراد  با  مواجهه  یا  مشاهده  صورت 
خواب موارد را  به شهرداری های مناطق اطالع 
آنان  اسکان  به  نسبت  وقت  اسرع  در  تا  دهند 

اقدام شود.
تبریز  شهرداری  توسط  است  ذکر  به  الزم 
برای  سرپناهی  که  افرادی  و  واقعی  نیازمندان 
به  با مراجعه  ندارند در طول سال  اقامت شبانه 
آن  از  اقامت  جهت  تبریز  شهرداری  واحدهای 

استفاده می کنند.

پالک گذاری 
تراکتورهای بدون پالک
 در آذربایجان شرقی 

به خط پایان رسید
گروه  تعامل  و  همکاری  گفت:  منفرد  یونس 
با راهور مثال زدنی  صنعتی تراکتورسازی ایران 
است که به نظر می رسد اگر این ارتباط دوسویه 
واحدهای  و  ها  مجموعه  سایر  برای  الگویی 
مرتبط با این حوزه باشد بسیاری از موانع حل و 

فصل می شود.
همکارانش  بودن  مستقر  به  اشاره  با  وی 
تسریع  منظور  به  تراکتورسازی  کارخانه  در 
این  تولیدی  محصوالت  گذاری  پالک  در 
افزود:  کشاورزان  به  تحویل  جهت  مجموعه، 
کارخانه  و  راهور  تنکاتنگ  همکاری  براساس 
رانندگی  و  راهنمایی  تیمهای  تراکتورسازی، 
برای رفاه حال کشاورزان و تسریع در امر پالک 
گذاری تراکتورهای تولیدی در این مجموعه، به 
صورت روزانه در تراکتورسازی حاضر شده و 
مراحل الزم برای شماره گذاری تراکتورهای را 

طی می کنند.
گذاری  پالک  و  شماره  کرد:  تاکید  منفرد 
ماشین آالت کشاورزی و تراکتور در واقع زمینه 
را  اصولی  و  قانونی  امتیازات  از  برخورداری 
فراهم می کند و یکی از مهترین مواردی که می 
توان در این باره اشاره کرد عدم اعطای سوخت 

به تراکتورهای فاقد پالک می باشد.

ساخت ۳۶ هتل جدید 
در آذربایجان شرقی

استان  مناسب  سرمایه گذاری  به  شالبافیان 
آذربایجان شرقی در حوزه گردشگری اشاره کرد 
با  که  است  ساخت  حال  در  هتل   ۳۶ افزود:  و 
بهره برداری از آن ها حدود ۶ هزار تخت به ظرفیت 

اقامتی استان آرربایجان شرقی اضافه می شود.
حال  در  های  پروژه  سرمایه گذاری  حجم  او 
اعالم  تومان  میلیارد  هزار   ۲۶ را  استان  ساخت 
سرمایه گذاران  برای  را  استان  ظرفیت  و  کرد 

 جذاب دانست.
معاون گردشگری کشور به حمایت دولت از 
به  دولت  کرد:  تصریح  و  اشاره  سرمایه گذاران 
تسهیالت  اختیارگذاشتن  در  با  است  این  دنبال 
حمایت  الزم  مشوق های  پیگیری   و  مناسب 
حداکثری را از سرمایه گذاران حوزه گردشگری 

داشته باشد.
از  گردشگری  تاسیسات  گاز  تعرفه  تغییر 
صنعتی به خدماتی که سال گذشته انجام گرفت 
نیز  آتی  سال های  برای  دولت  پیشنهاد  به  و 
مورد  از جمله مشوق های حمایتی  مصوب شد 

اشاره معاون گردشگری بود.

آخرین وضعیت 9 سد بالتکلیف آذربایجان شرقی آیا ارگ و مسجد کبود هرگز »ثبت جهانی« نمی شوند؟
فرشید باغشمال

»۱۵ دی ۱۳۱۰« روزی برای یادکرد آثار تاریخی 
تبریز، روزی به یاد شبستان مسجد کبود، غربت 
ارگ علیشاه و گلدسته های مسجد جامع؛ از روزی 
سخن می گوییم که نخستین بناهای تاریخی تبریز 

در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند.
به  تاریخی  آثار  از  قانونی  حفاظت  پیشینه 
از  می گردد.  باز  گذشته  قرن  نخست  سال های 
بانی  عنوان  به  ذکاءالملک  فروغی  محمدعلی 
او در  برده می شود.  نام  ملی  آثار  انجمن  تاسیس 
۱۳۰۴ خورشیدی انجمن آثار ملی را تاسیس کرد 

و تا سال ها ریاست آن را بر عهده داشت.
از  نگهداری  قانون  نخست،  گام  در  فروغی 
به  و  گذارند  مجلس  تصویب  از  را  عتیقه جات 
همراه  به  او  بخشید.  اعتبار  موزه داری  قوانین 
باستان شناسان و تاریخ نگاران از مهم ترین بناهای 
باستانی کشور از جمله آثار تاریخی تبریز بازدید 
کرد. به این ترتیب اولویت های نخست ثبت آثار 

تاریخی کشور احصا شد.
تالش های فروغی تا به آنجا رسید که  اوایل سال 
۱۳۰۹ مجلس شورای ملی، حفظ و صیانت از آثار 
تاریخی را به عنوان یک قانون رسمی و الزام آور 
به رسمیت شناخت و قانونی را به تصویب رساند 

ابنیه ای که قدمت شان به دوره زندیه  که طبق آن 
ثبت  آثار رسمی کشور  ختم می شد، در فهرست 
قرار  دولت  نظارت  و  حفاظت  چتر  در  و  شده 
می گرفت. »قانون حفظ آثار ملی« در سال ۱۳۳۴ 
کمی تغییر کرد، به طوریکه ابنیه دوره قاجار نیز در 

شمار آثار تاریخی قرار گرفت.
»ثبت ملی« چطور به تبریز رسید؟

ثبت ملی آثار تاریخی، از شهریور ۱۳۱۰ با ثبت 
»سلیمان تپه« )در حوالی مرز ایران و عراق( مربوط 
به تمدن ایالمی آغاز شد. آثار تاریخی کشور یکی 
اینکه مسیر  تا  از دیگری شناسنامه دار شدند  پس 
ثبت ملی به آثار تاریخی تبریز رسید و در چنین 
روزی )۱۵ دی ۱۳۱۰( سه گانه تاریخی تبریز در 
فهرست آثار تاریخی کشور ثبت شد: مسجد کبود 
تبریز با شماره ۱۶۹ مربوط به دوره تیموری، ارگ 
و  ایلخانی  دوره  به  متعلق  با شماره ۱۷۰  علیشاه 
مسجد جامع تبریز با شماره ۱۷۱ مربوط به ادوار 
آثاری  قاجار(،  تا  )سلجوقی  تاریخی  مختلف 

آثار ملی  هستند که در چنین روزی در فهرست 
به ثبت رسیدند.

تبریز در سال ۱۳۱۰  تاریخی  ببینیم سه گانه  اما 
چه حال و روزی داشتند:

کبود«  »مسجد  از  سهمگین  و  پیاپی  زلزله های 
چیزی جز سردر و چند جداره، باقی نگذاشته بود. 
گنبد مسجد فروریخته بود و آب برف و باران تا 

سال ها در شبستان مسجد جمع می شد.
»ارگ علیشاه« تازه از آتش و گلوله باران توپخانه 
روس ها خالص شده بود. بارو و حصار قاجاری   
میان  در  مدت ها  تا  بنا  و  شده بود  تخریب  ارگ، 
اطالل و خاکروبه ها وضعیت ناخوشایندی داشت.
»مسجد جامع« نیز که خاطرات خوش قاجار را 
در دل داشت در این سال ها بیشتر به کاروانسرای 
مسیر بازار شباهت داشت با این حال، این سه اثر 
تاریخی یک مزیت مهم داشتند و آن این که حریم 

تاریخی هر سه اثر، بکر و دست  نخورده بود.
ارزشمندی  اقدامات  معاصر،  دوره  در  اگرچه 
در مرمت، تحکیم و پایداری مسجد کبود و ارگ 
علیشاه صورت گرفته، اما همزمان حریم تاریخی 
با  امروز  تا آنجا که  بین رفته  است  از  اثر  هر دو 
به  تاریخی  اثر  این سه  باید گفت،  تاسف  نهایت 
رغم ارزش و اعتبار بی نظیر، هرگز نمی توانند در 

فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شوند.
حریم ارگ و مسجد کبود، مخدوش شده است

اسالمی  هنر  دانشگاه  معماری  دانشکده  رئیس 
بخشی  تبریز،  کبود  مسجد  می گوید:  تبریز 
از  مختلفی  عناصر  شامل  مظفریه،  عمارت  از 
و  قنات  کتابخانه،  خانقاه،  میدان،  مدرسه،  قبیل 

کاروانسرا بود.
دکتر احد نژاد ابراهیمی اضافه می کند: هر چند 
که در روند ثبت و حفاظت از مسجد کبود، چیزی 
از آن عناصر تاریخی باقی نمانده بود اما کلیت این 
مجموعه باید لحاظ می شد؛ بی توجهی به این نکته 
راحتی  به  کبود  پیرامون مسجد  باعث شد حریم 

فراموش شود.
ارگ  مورد  در  اتفاق  همین  اینکه  بیان  با  وی 
علیشاه نیز افتاده  است، تصریح می کند: امروز ما 
فقط یک توده آجری از ارگ می بینیم و متاسفانه 

از محدوده و پیرامون ارگ هیچ اطالعی نداریم.
حریم  متاسفانه  می شود:  یادآور  نژادابراهیمی 

و  کبود مخدوش شده  ارگ و مسجد  پیرامون  و 
اعتبار  و  شایستگی  عین  در  ارزشمند  اثر  دو  این 
تاریخی، دیگر نمی توانند در فهرست آثار جهانی 

قرار بگیرند.
میان،  این  اضافه می کند: در  دانشگاه  استاد  این 
بازار  با  واسطه همجواری  به  تبریز  مسجد جامع 
این  ترکیب  در  گرفتن  قرار  و  تبریز  تاریخی 
مجموعه جهانی تا حدود زیادی حفظ شده  است.
دستگاه های اجرایی، الزامات »ثبت ملی« را 

چطور دور می زنند؟
این فعال حوزه میراث، حمایت قانون از آثار و 
ابنیه تاریخی را یک فرآیند سه مرحله ای توصیف 
می کند و می گوید: در مرحله نخست، اثر تاریخی 
ثبت  شده به ادارات و دستگاه های مختلف ابالغ 
می شود تا در کلیه اقدامات اجرایی خود، ضوابط 
حفاظتی را در مورد آن اثر رعایت کنند. در مرحله 
دوم، عرصه و حریم اثر تثبیت و معرفی می شود 
در مرحله  و  است  برخوردار  ویژه  اهمیت  از  که 
سوم، نظارت بر حسن اجرای قانون و اینکه تمام 
باشند،  قانون  اجرای  به  ملزم  اجرایی  بخش های 

حائز اهمیت است.
نژادابراهیمی متذکر می شود: ثبت ملی، گام اول 
گرو  در  است  مهم تر  که  بعدی  گام های  و  است 

مجریان قانونی است.
اسالمی  هنر  دانشگاه  معماری  دانشکده  رئیس 
تبریز با تاکید بر اینکه وقتی از »ثبت ملی« صحبت 
نظر  مد  نیز  را  محدوده«  و  »حریم  باید  می شود، 
داشته باشیم، خاطرنشان می کند: متاسفانه اقدامات 
فراقانونی در مراحل پس از ثبت ملی باعث می شود 
حریم و محدوده آثار ثبت ملی مورد توجه قرار 
بهطور  اغلب  الزامات میراث  از  نگیرد و بسیاری 

کدخدا منشانه بین دستگاه ها حل می شود.
وی با بیان اینکه این آسیب، به یک رویه تبدیل 
شده  است، اضافه می کند: روند ثبت ملی در کشور 

ما به چنین آسیبی مبتال شده  است.
»ثبت ملی« همچنان آخرین جبهه حفاظت از 

میراث تاریخی است
نشان  تاریخی  آثار  ملی  ثبت  روند  به  نگاهی 
می دهد متاسفانه این قاعده فرهنگی در سال های 
چه  بوده داست.  اجرایی  ضمانت  فاقد  غالبًا  اخیر 
آثار تاریخی که از دیرباز واجد این قانون  بسیار 
آستانه  در  و  شده   رها  خود  حال  به  اما  هستند 

فروپاشی هستند.
همین  دارد،  خود  جای  که  تاریخی  خانه های 
را  دارند  جهانی  آوازه  که  کبود  مسجد  و  ارگ 
در  پارکینگ سازی  زمزمه های  بگیرید.  نظر  در 
شبح  همچون  که  سال هاست  ارگ  جنوبی  ضلع 
کمی  و  است  مظلوم  بنای  این  سر  باالی  سیاهی 
آن طرف تر، خط یک متروی تبریز در همجواری 
مسجد کبود لرزه بر تن این مسجد پیر می اندازد.

با این حال، ناامیدی سم مهلک حفاظت از آثار 
تاریخی است. »ناامیدی« یعنی همین یکی دو اثر 
دنده  تقدیم  دستی  دو  داریم،  که  هم  را  تاریخی  
لودر کنیم! و همین خواسته قلبی برخی مدیران و 

سوداگران ساخت وساز است.
اخیر  دهه  چند  در  تبریز،  تاریخی  آثار  اگرچه 
تاریخی  میراث  میان  در  درخشیدن  فرصت های 
کماکان  ملی«  »ثبت  اما  داده  دست  از  را  جهان 
آخرین سنگر صیانت از آثار تاریخی است. اساس 
کار دست مردم و رسانه هاست. حساسیت عمومی 
نسبت به آثار ثبتی می تواند مدیران اجرایی را در 

برابر این قانون مترقی، پایبندتر و متعهدتر کند.

عابدین خرم عصر امروز در آیین آغاز به کار 
خط انتقال آب از ارس به تبریز، اظهار کرد: یکی 
از دغدغه های ما پیش از عهده داری مسئولیت 
استان همین طرح خط انتقال آب از ارس به تبریز 
بود. تمهیدات الزم این طرح یک سال پیش آغاز 
و اقدامات خوبی انجام شده و امید است ادامه آن 

نیز به سرعت انجام شود.
تنش  روستای   ۴۵۰ در   اینکه  بیان  با  خرم 
آبی داشتیم، اظهار کرد: طی یک سال این تعداد 
هستیم  پیگیر  و  است  رسیده  روستا   ۱۵۰ به 
روستاها و شهرهای دارای تنش آبی را به صفر 
شوند  برخوردار  سالم  آب  از  همه  تا  برسانیم 
همه  به  ها  سال  همه  این  طی  مردم  چراکه 

مشکالت صبوری کردند.
۹ سد  اینکه  بیان  با  شرقی  آذربایجان  استاندار 
شهید  سد  جز  به  گفت:  بود،  بالتکلیف  استان 
عمرانی  عملیات  سد  هشت  در  اکنون  مدنی 
آب  بتوانیم  تا  شده  آغاز   ... و  پایاب  ساختمان، 

شرب، کشاورزی و صنایع را تامین کنیم.

خرم گفت: در سفر ریاست جمهوری اعتباراتی 
در این خصوص مصوب شده و برای آن ها منابع 
هزار  استان چهار  در سطح  و  است  تزریق شده 

میلیارد منابع پیش بینی شده تا از سازمان بودجه، 
وزارت و تسهیالت بانکی آن را تامین کنیم.

بازچرخانی  از  باید  صنعت  کرد:  اظهار  وی 
تامین کند و سرمایه گذاران  را  پساب آب خود 

خوبی هم در این راستا پای کار آمدند.

آغاز خط انتقال آب از ارس به تبریز پس از ۱۰ سال
عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی به همراه 
اتابک جعفری مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
اجرایی  عملیات  آغاز  دستور  کشور  فاضالب 
پروژه انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه 

ارومیه را صادر کرد.
در  آذربایجان شرقی  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
این  داد:  اطالع  پروژه  این  مشخصات  خصوص 
پروژه با هدف تامین نیاز آب شرب و بهداشت 
با  روستاها  و  شهرها  سایر  و  تبریز  کالنشهر 
جمعیتی در حدود سه و نیم میلیون نفر در افق 
۱۴۲۵، تامین نیاز آبی منطقه آزاد تجاری صنعتی 
ارس و شهرک های صنعتی، تامین حقابه زیست 
میلیون   ۱۰۰ میزان  به  ارومیه  دریاچه  محیطی 
مترمکعب در سال از طریق هدایت پساب تصفیه 
دریاچه  به  ارس  انتقال آب  فاضالب طرح  خانه 
آب  منابع  و  ها  آبخوان  بخشی  تعادل  و  ارومیه 

زیرزمینی حوضه دریاچه ارومیه است.
یوسف غفارزاده افزود: پروژه انتقال آب ارس 
باب  سه  دارای  و  بوده  کیلومتر   ۱۱۰ طول  به 
به ظرفیت  تصفیه خانه  باب  پمپاژ، یک  ایستگاه 
ثانیه، ۱۱ باب مخزن با حجم  ۶.۶ مترمکعب در 
کل ۳۴۰ هزار مترمکعب است.بر این اساس این 
پروژه که پس از انجام مطالعات مختلف و اخذ 
آماده  اجرایی  عملیات  برای  قانونی  مجوزهای 
شده، نیازمند ۴۰۶ میلیون یورو هزینه های اجرایی 
مانند  استان  در  منابع آب  کنونی  است. وضعیت 
امسال در ۵۰ سال گذشته نبود، باید فکری کرد و 
امیدواریم ان شاهلل با مدیریت بتوانیم این مشکل 

را نیز سپری کنیم.
غفارزاده بیان کرد: این طرح مرحله دوم انتقال 
آب ارس به تبریز است که ۳۵ کیلومتر در مرحله 
به  را  آب  مخزن  پنج  حدود  و  شده  انجام  اول 

ارتفاع ۹۵۰ می رساند. 

تخصصی  هلدینگ  مدیرعامل  رستمی  محمد 
نیز  خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی  قرارگاه  نیروی 
در این آیین گفت: طرح خط انتقال آب ارس به 
دشت شبستر و دریاچه ارومیه شامل ۱۱۰ کیلومتر 
تصفیه خانه، ۱۱   ۱ پمپاژ،  ایستگاه   ۳ انتقال،  خط 

مخزن و همچنین توسعه آبگیر موجود است.
وی در خصوص اهداف این طرح افزود: تأمین 
و  تبریـز  کالنشهر  بهداشتی  و  شرب  آب  نیاز 
خط  مسیر  طول  در  روسـتاها  و  شـهرها  سـایر 
تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  آبی  نیاز  تأمین  لوله، 
صنعتی،  شهرک های  و  صنایع  سایر  و  ارس 
و  ارومیه  دریاچه  زیست محیطی  حقابه  تأمین 
نیز تعادل بخشی آبخوان ها و منابع آب زیرزمینی 

حوزه دریاچه ارومیه از اهداف این طرح است.
آبرسانی  پروژه های  دیگر  درباره  رستمی 
هم اکنون  گفت:  شرقی  آذربایجان  استان  در 
سازندگی  قرارگاه  نیروی  تخصصی  هلدینگ 
خاتم االنبیاء)ص( در حال اجرای پروژه های سد 
پیغام چای در شهر کلیبر و خط لوله دوم آبرسانی 
بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  تبریز  شهر  به 
پروژه  این  که  است  کشور  آب  انتقال  طرح های 
عنوان  به  و  تبریز  آبرسانی  اول  خط  موازات  به 
ظرفیت  با  پدافندغیرعامل  و  لوله  خط  پشتیبان 
از  و  است  شده  احداث  برثانیه  مترمکعب   ۵
بند  آبگیر  و  بوکان  کاظمی  شهید  سد  سرچشمه 
انحرافی نوروزلو آغاز می شود و پس از گذر از 

شهر تبریز تا باسمنج و شبستر ادامه می یابد.
قرارگاه  نیروی  تخصصی  هلدینگ  مدیرعامل 
کرد:  خاطرنشان  خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی 
برای  را  الزم  آمادگی  و  ظرفیت  هلدینگ  این 
برق،  آب،  حوزه  در  پروژه ها  سایر  اجرای 
غرب  شمال  در  را  زیست  محیط  و  کشاورزی 

کشور داراست.

خط تولید پمپ هیدرولیک فرمان خودرو در سایپا 
آذربایجان افتتاح شد

خط تولید فرمان هیدرولیک برای خودروهای 
شرکت  در  سایپا   ۲۰۰ ایکس  و   ۱۰۰ ایکس 

سایپای آذربایجان افتتاح شد.
 ۱۵۰ اول  مرحله  در  گفت:  زینالی  اله  روح 
هزار دستگاه از این محصول مونتاژ می شود. در 
مرحله اول افتتاح این طرح ۳۰ نفر در سه نوبت 
کاری و در مرحله دوم ۱۰۰ نفر مشغول کار می 
شوند. برای افتتاح طرح یادشده ۱۵۰ میلیارد ریال 
سرمایه گذاری انجام شده است و اقدامات اولیه 
برای افتتاح آن از هشت ماه قبل با دستور شرکت 

سایپای مرکز آغاز شد.
هیدرولیک  پمپ  این  از  پیش  داد:  ادامه  وی 
فرمان به صورت آماده وارد کشور می شد که با 
تولید این محصول پنج میلیون دالر صرفه جویی 
ارزی خواهیم داشت. اکنون ۳۰ درصد محصول 
به صورت تولید داخل بوده ولی از سال آینده در 
سه ماهه اول ۸۰ درصد و در سه ماهه دوم ۱۰۰ 
درصد محصول تولید شده به صورت کامل تولید 

داخلی خواهد بود.
زینالی با اشاره به برنامه های سال آینده شرکت 
تومان  میلیارد   ۵۰۰  : گفت  آذربایجان  سایپای 

این  خطوط  کل  بازسازی  برای  گذاری  سرمایه 
شرکت انجام می شود.

شرکت سایپا آذربایجان )صانع سابق( با سرمایه 
ده  هزار سهم   ۴۰ شامل  ریال  میلیون   ۴۰۰ اولیه 
سازمان  مشارکت  با   ۱۳۵۴ سال  در  ریالی  هزار 
گسترش و نوسازی صنایع ایران، بخش خصوصی 
با نام هاکسیران  و کمپانی هاوکرسیدلی انگستان 
دیزلی  موتورهای  انواع  ساخت  منظور  به  دیزل 
پردور و تحت لیسانس موسسه هاوکرسیدلی در 
زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع تاسیس و در 
سال ۱۳۵۷ در ناحیه صنعتی قراملک تبریز به بهره 

برداری رسید.
تا سال ۹۸ در این شرکت صرفا بلوک سیلندر 
و میل لنگ پراید و بلنک دنده تولید می شد و به 
مرور و در طول چهار سال اخیر با سرمایه گذاری 
های انجام شده تولید بلوک سیلندر و میل لنگ 
و سرسیلندر ایکس ۲۰۰ ، میل لنگ نیسان، خط 
مونتاژ گیربکس نیسان ، خط مونتاژ موتور پراید 
، ستون فرمان و سیبک فرمان ایکس ۲۰۰، دنده 
های کرانویل پراید و ایکس۲۰۰ و توپی کشویی 

نیسان محصوالت گروه سایپا افزوده شده است.

سبد محصوالت زامیاد در نمایشگاه بین المللی تبریز
مجتبی محمودی مدیرارتباطات شرکت زامیاد، 
و  تعامل  جدید،  محصوالت  معرفی  هدف  با 
گسترش همکاری با تامین کنندگان و قطعه سازان، 
ایجاد زمینه های مناسب همکاری و عرضه آخرین 
این  در  گفت:  دستاوردهای خود،  و  محصوالت 
دوره از نمایشگاه خودرو تبریز، شرکت زامیاد با 
عرضه خودروهای تجاری سبک شامل؛ پیکاپ دو 
کابین کارون، پیکاپ زاگرس، وانت پادرا پالس 
النگ با کاربری مسقف فلزی و یخچال و وانت 
توانایی های  آتش نشانی  کاربری  با  پالس  پادرا 
بازدیدکنندگان و فعاالن  خود را در معرض دید 
این حوزه قرار گرفته است.  شرکت سایپا دیزل 
حوزه  در  را  خود  محصوالت  جدیدترین  نیز 
خودروهای تجاری سنگین، نیمه سنگین و بخش 
کامیون  جدید  نسل  شامل؛  عمومی،  حمل و نقل 
 ،KR۲۸۵ باری  کامیون   ،KX۵۲۰ آرتا  کشنده 

کامیونت فوتون M۴، اتوبوس برقی و برای اولین 
دید  معرض  در  را    KL۴۶۵ کِشنده  کامیون  بار 

عالقه مندان قرار می دهد.
وی در رابطه با بخش کاربری سازی تخصصی 
عرضه  داد:  توضیح  ایران کاوه سایپا  شرکت 
تریلر  و  پالس  پادرا  وانت  کاربری  محصوالت 
رنا  فنی  خدمات  شرکت  و  کمپرسی  کاربری  با 
دهنده  ارائه  و  قطعات  کننده  تامین  عنوان  به 
خدمات در حوزه خدمات پس از فروش حوزه 
نمایشگاه  از  دوره  این  در  تجاری  خودروهای 

حاضر خواهند بود. 
نمایشگاه  بیست وششمین  است،  گفتنی 
بین المللی صنعت خودرو ایران در شهر تبریز از 
تاریخ ۱۳ الی ۱۶ دی ماه جاری در محل دائمی 
تبریز  شهر  شرقی  آذربایجان  استان  نمایشگاهی 

برگزار می شود.

1410 نقطه آغاز سالمندی آذربایجان شرقی
دغدغه  مهم ترین  کرد:  اظهار  محمدی  تراب 
افزایش  برای  مناسب  برنامه ریزی  باید  مسئوالن 
نشاط و شادابی اجتماعی به عنوان عاملی مهم در 

سبک زندگی مردم باشد.
آسیب  و  فرهنگی  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
کاهش  راهکار  بهترین  گفت:  آن،  از  ناشی  های 
مشکالت  و  مسائل  رفع  اجتماعی،  آسیب های 
فرهنگی و تقویت و ارتقای آن و اصالح فرهنگ 

در تمام ابعاد است.
محمدی با اشاره به ضرورت تقویت نشاط در 
مشارکت  و جلب  ریزی  برنامه  با  افزود:  جامعه، 
دستگاه های مختلف و حضور مردم می توان زمینه 

ایجاد نشاط و شادابی در جامعه را فراهم کرد.
وی تاکید کرد: در تمام زمینه ها فرهنگ کارساز 
هم   ها  ساختمان  معماری  نوع  در  حتی  است؛ 
باعث  فرهنگ  به  توجه  و  است  مشهود  فرهنگ 

رشد و توسعه و ارتقای آن خواهد شد.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
آذربایجان شرقی  با اشاره به بحران سالمندی در 
استان که نیازمند تدابیر خاصی در این زمینه است، 
استان  آغاز سالمندی در  نقطه  گفت: سال ۱۴۱۰ 
خواهد بود و با روند فعلی، رشد جمعیت استان 
در سال ۱۴۲۰  به صفر رسیده و  در سال ۱۴۱۵ 

منفی خواهد شد.

تعهد اخالقی، شرعی و قانونی می دهم فعالیت های مس سونگون
 به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی منجر نشود

معبود عباس زاده در پاسخ سوالی در خصوص 
در  به جنگل ها  تعرض  و  زیست  محیط  تخریب 
معدن مس سونگون، اظهار کرد: در گفتمان توسعه 
بحث  مهم  مولفه های  از  یکی  آذربایجان  مس 
حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی است. درجه 
محدودیت های  سبب  به  سونگون  توسعه  آزادی 
است،  درجه   ۳۶۰ از  درجه   ۳۰ محیطی  زیست 
اما وقتی ما مجوز گرفته ایم یعنی همه فرایندهای 
برای  محیطی  زیست  پیوست  جمله  از  قانونی 
شده  طی  سونگون  مس  برداری  بهره  عملیات 
است. ما واقعًا در سونگون تخریب جنگل نداریم، 
باطله است  ما دامپ  یک مشکل زیست محیطی 
درخواست  هکتار   ۴۰۰ آن  مدیریت  برای  که 
داشتیم که با ۸۵ هکتار موافقت کردند، این یعنی 
به سمت جنگل نیایید و در همان محدوده کارتان 

را مدیریت کنید.
عباس زاده ادامه داد: ما یک سری هم ماده های 

دپو  که  داریم  تن  میلیون   ۳۵ حجم  با  عیار  کم 
تعیین  را  لیچینگ  هیپ  بحث  ما  اگر  شده اند، 
محیط  آینده  بارش های  با  بودیم،  نکرده  تکلیف 

زیست آلوده می شد.
وی گفت: مشکل دیگر ما در »پخیر چایی« است 
از باطله ها نشتی دارد و ما از تمام ظرفیت ها  که 
برای حل این مشکل استفاده خواهیم کرد. پروژه 
مدیریت آب های سطحی مس سونگون با هدف 
سالم سازی پخیر چایی طراحی شده است و پروژه 
تصفیه خانه فاضالب مس سونگون هم به پیمان 

رفته است.
اول  از  ما  کرد:  اظهار  مدیرعامل مس سونگون 
نداریم،  آالیندگی  کاتد  تا  مس  تولید  زنجیره 
که  است  ذوب  مرحله  در  مس  صنعت  آلودگی 
ستاندارد آالیندگی آن ۲۵۰ پی پی ام است، اما این 
ارسباران غیرقابل  برای منطقه  مقدار آالیندگی را 
قبول دانستیم با مصوبه هیات مدیره پروژه ذوب 

هزینه  یورو  میلیون  با ۵۰  را  اسید سولفوریک  و 
بهترین  با  بتوانیم  که  کردیم  قرارداد  بیشتر  کرد 
به  آن  آالیندگی  تا  کنیم  کار  دنیا  روز  تکنولوژی 

کمترین میزان ممکن برسد.
وی بر تعهد مجتمع مس سونگون برای اجرای 
تاکید  کاری  جنگل  و  محیطی  زیست  طرح های 
کرد و گفت: ما یک سری تعهدات محیط زیستی 
عملیاتی  را  آن ها  همه  که  داریم  طبیعی  منابع  و 
جنگل  هکتار   ۴۰۰ داریم  تعهد  ما  کرد.  خواهیم 
حریق  اطفای  پایگاه  پروژه  و  دهیم  انجام  کاری 

جنگل های ارسباران را اجرا کنیم. 
رعایت  بر  پایان  در  سونگون  مس  مدیرعامل 
از  برداری  بهره  در  محیطی  زیست  دقیق ضوابط 
افزود:  و  کرد  تصریح  معدن مس سونگون  منابع 
که  می دهم  قانونی  و  شرعی  اخالقی،  تعهد 
فعالیت های ما در مس سونگون به تخریب محیط 

زیست و منابع طبیعی منجر نخواهد شد.


