
5
یکشنبه  18  دی  1401        شماره  6449         سال بیست و پنجم 

آذربایجانشرقی

برگزاری نمایشگاه 
دستاوردها، توانمندی ها 

و ظرفیت های 
سرمایه گذاری ارس 

برگزاری  از  ارس،  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
نمایشگاه دستاوردها، توانمندی ها و ظرفیت های 
سرمایه گذاری ارس خبر داد و اظهار کردداشت: 
عنواِن  نمایشگاه  برپایی  راهبردی  شورای 
ارس اکسپو ۲۰۲۳ را برای برگزاری این رویداد 
انتخاب کرده  و دوره اول نمایشگاه ۲۵ الی ۲8 
بهمن ماه سالجاری در محل نمایشگاه بین المللی 

تبریز برگزار خواهد شد. 
اکثریت  نمایشگاه  این  افزود: در  کیانی،  مجید 
کشاورزی،  صنعت،  حوزه  در  ارس  برندهای 
غرفه های  در  دانش بنیان  و  گردشگری  تجارت، 
و  کشیده  به تصویر  را  موفقیت هایشان  مجزا 
افزایش  با جامعه هدف جهت  نیز  نشست هایی 

همکاری ها خواهند داشت. 
اشاره  با  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به حضور میهمانان داخلی و خارجی و مقامات 
توضیح  نمایشگاه،  این  در  کشوری  مسئولین  و 
تاکنون  آزاد  مناطق  موفقیت های  و  کارکرد  داد: 
تبیین  جامعه  مختلف  اقشار  برای  به خوبی 
برای  فرصتی  اکسپو  ارس  نمایشگاه  و  نشده 
ظرفیت های  از  رونمایی  و  دستاوردها  ارائه 
بخش های  در  ارس  آزاد  منطقه  سرمایه گذاری 

متنوع است. 
زیرساخت های  تکمیل  آغاز  به  اشاره  با  وی 
تصریح  ارس،  آزاد  منطقه  در  نمایشگاهی 
برگزار  قبل  سال ها  باید  رویدادی  چنین  کرد: 
از  جلوگیری  برای  و  می یافت  استمرار  و 
محل  پروژه های  حاضر  درحال  فرصت سوزی، 
برپایی  با  در جلفا همراه  ارس  نمایشگاه  دائمی 
تبریز  در  ارس اکسپو  نمایشگاه  دوره  اولین 
به صورت همزمان آغاز شده و امیدواریم با مرور 
زمان و در سال های پیش رو شاهد میزبانِی ارس 
از غرفه داراِن سایر شهرهای ایران و حتی خارج 

از کشور باشیم. 

تمدید مهلت ارسال آثار 
به جشنواره رسانه ای ابوذر 

در آذربایجان شرقی
مهلت ارسال آثار به ششمین جشنواره رسانه ای 
ابوذر در آذربایجان شرقی تا ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱ 

تمدید شد.
طبق اعالم دبیرخانه ششمین جشنواره رسانه ای 
درخواست  به  توجه  با  شرقی،  آذربایجان 
خبرنگاران و فعاالن رسانه ای استان مهلت ارسال 
دی ماه   ۲۰ تا  ابوذر  رسانه ای  جشنواره  به  آثار 

تمدید شد.
طریق  از  را  خود  آثار  می توانند  عالقه مندان 
https:// اینترنتی  آدرس  به  جشنواره  سایت 
و   survey.porsline.ir/s/Mezy۷okD
جشنواره  دبیرخانه  به  حضوری  صورت  به  یا 

ارسال کنند.

نمایش اولین 
اتوبوس برقی کشور 

در نمایشگاه خودرو تبریز
در  داخل  ساخت  برقی  اتوبوس  نخستین 
به  تبریز  خودرو  صنعت  تخصصی  نمایشگاه 

نمایش گذاشته شده است.
استفاده از این اتوبوس که با توان متخّصصان 
ساخته  دیزل  خودرو  ایران  شرکت  در  داخلی 
شده است در حمل و نقل مسافر درون شهری 
می تواند راهکاری برای کاهش آلودگی شهرهای 

بزرگ باشد.
نمایشگاه تخصصی صنعت  بیست و ششمین 
خودرو از ۱۳ تا ۱۶ دی در محل دائمی نمایشگاه 

بین المللی تبریز دایر شده بود.

کشف 125 کیلوگرم 
مواد مخدر در تبریز

آذربایجان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
شرقی از کشف ۱۲۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع 

تریاک در شهر تبریز خبر داد.
پی  در  داشت:  اظهار  فام"  "اقربائی  سرهنگ 
مقادیری  انتقال  و  حمل  و  مبنی  خبری  کسب 
توسط  تریاک  نوع  از  مخدر  مواد  توجهی  قابل 
تبریز موضوع  در  دار  قاچاقچیان سابقه  از  یکی 
در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 

قرار گرفت.
مقام  با  از هماهنگی  افزود: پس  ادامه  در  وی 
شناسایی  مخدر  مواد  حامل  خودروی  قضائی 
کیلوگرم  آن  ۱۲۵  از  بازرسی  در  که  متوقف  و 
یک  پلیسی  عملیات  این  در  شد.  تریاک کشف 
قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و همچنین آالت 
اقالم  مقادیری  نقد،  مخدر،وجوه  مواد  استعمال 

ممنوعه نیز کشف شد.
آذربایجان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
سوداگران  با  پلیس  مبارزه  اینکه  بیان  با  شرقی 
از  است،  قاطعانه  و  نشدنی  وصف  مرگ 
مشاهد  صورت  در  کرد  درخواست  شهروندان 
مخدر  مواد  زمینه  در  مشکوک  موارد  هرگونه 
مراتب را در اسرع وقت با شماره های ۱۱۰ و 

۱9۷ به پلیس اطالع دهند.

خالقیت شهرداری در شرق تبریز دردسرساز شد  انحصار ورود گردشگری خارجی 
در اختیار چند استان خاص

بررسی  نشست  در  شالبافیان  اصغر  علی 
استان  به  گردشگر  جذب  راهکارهای 
ملی  فعاالن  و  مدیران  با حضور  آذربایجان شرقی 
و استانی صنعت گردشگری، با بیان اینکه توسعه 
گردشگری استان با حرف محقق نمی شود،گفت: 
گردشگری  که  داده  نشان  آذربایجان شرقی  استان 
است،  استان  مدیریت  اولویت های  از  یکی 
قوت  و  ضعف  نقاط  از  تورها  مدیران  برداشت 
های حرفه ای استان یکی از خروجی ها و نتایج 

بسیار مهم و موثر این نشست ها است.
مسایل  از  یکی  بازاریابی  و  معرفی  افزود:  وی 
اساسی حوزه گردشگری است که باید پرداخت و 
رسیدگی شود، متنوع کردن مقاصد گردشگری از 
اولویت تمرکززدایی،  با  باید  اهداف مهم ماست، 
از ایجاد انحصار برای ورود گردشگر خارجی به 

برخی استان های ویژه جلوگیری شود.
یکی از چالش های جدی ما نوشتن محتوای 

مناسب گردشگری است
های  چالش  از  یکی  کرد:  تصریح  شالبافیان 
جدی گردشگری ،نداشتن محتوای مناسب در این 
حوزه است، عدم نشر محتوای مناسب در رسانه 

این بخش است،  ما در  از ضعف های کاری  ها 
در قانون بودجه هزینه های تولید و نشر محتوای 
متناسب موضوعات بازاریابی حوزه گردشگری به 
عنوان هزینه مورد قبول مالیاتی تصویب شده زیرا 
های  فعالیت  باید  که  است  بستری  این  معتقدیم 

تولید محتوا استمرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه امروز تمامی هزینه های تولید 
و نشر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه 
می شود، ادامه داد: براساس برنامه سازمان مالیاتی، 
خدماتی  دفاتر  حتی  فعلی  هزینه  ۵درصد  صرفا 
مصرف  می تواند  مالیاتی  قبول  قابل  هزینه  برای 
قابلیت  بعدی  های  سال  برای  اصل  این  شود، 

اجرایی دارد و دایمی شده است.
صنفی  انجمن  رئیس  الدینی،  جالل  رسول 

بیان  با  نشست  این  ادامه  در  نیز  یزد  گردشگری 
است،  مظلوم  کشور  تمام  در  گردشگری  اینکه 
متولیان این عرصه نیز در مقایسه با دیگر عرصه ها 
مظلوم ترند اینکه، گفت: خانه های تاریخی تبریز 
از جمله خانه حریری خود به تنهایی یک فرهنگ 
به عنوان سند  با جزییات  باید  تاریخ است که  و 
تاریخی مبسوطی بررسی، تعریف و تشریح شود.

دفاتر  انجمن  رئیس  کرباسچی،  مسعود 
اینکه  بیان  با  هم  بلوچستان  سیستان  گردشگری 
قابل  هماهنگی  و  همدلی  و  جلو  به  رو  حرکتی 
آذربایجان  استان  گردشگری  حوزه  در  تاملی 
شرقی دیده می شود، گفت:  متاسفانه وزارتخانه 
در مقابل مشکالت ما چشم و گوش اش را بسته، 
ما تشکل ملی نداریم، انجمن دفاتر در استان ها 
ایران  انجمن  اساسنامه  دارد،  نامطلوبی  وضعیت 

نیاز به اصالح اساسی دارد.
فاطمه شیخ پور، رئیس انجمن صنفی آذربایحان 
فکر  اتاق  است  ضروری  گفت:   نیز  غربی، 
و  گردشگری  های  ظرفیت  بررسی  برای  قوی 
تشکیل  بخش  این  در  کشور  ساله   ۳۰ مشکالت 
شود، همچنین در رابطه با قراردادهای آژانس ها و 

قراردادهای مسافران باید بازنگری شود.
گردشگری  تخصصی  دبیر  زاده،  حسین  علی 
بحث  امروز  داشت:  اذعان  نیز  ایران  الکترونیکی 
آی تی و آی سی تی در تمام جهان بسیار گسترده 
قرار  بیشتر  توجه  مورد  نیز  ایران  در  باید  و  شده 
مطرح  بالگرهای  از  دعوت  زمینه  این  در  بگیرد، 
جهان و استفاده از ظرفیت راهنمایان تور خودتان 
به عنوان منابع تولید محتوا ضرورت دارد. ما در 
آذربایجان شرقی کارگروه گردشگری الکترونیکی 
تور  مدیران  آموزش  درامور  و  دادیم  تشکیل  را 
های  شبکه  در  محتوا  تولید  بحث  همچنین 

اجتماعی، آمادگی کامل داریم.
در  مهم  بحث  یک  کرد:  تاکید  زاده  حسین 
تورهای ما بحث ایران هراسی است، که باید تور 

استفاده  و  الکترونیکی  گردشگری  برای  ای  ویژه 
معرفی  برای  خارجی  و  داخلی  های  بالگری  از 
بهینه و صحیح ایران در سطح جهان انجام شود.  
تشکیل  و...  خوزستان  اصفهان،  های  استان  در 
کارگروه دادیم و هر استانی که اعالم آمادگی کند 

آمادگی تشکیل کارگروه آموزشی هستیم.
ایران   الکترونیکی  گردشگری  تخصصی  دبیر 
تورهای  اجرای  بحث  ما  دیگر  مشکل  داد:  ادامه 
منبع  که  است  روزه  یک  تورهای  و  داخلی 
مشخص صدور مجوز در کشور ندارند و اغلب 
از آژانس های گردشگری مجوز می گیرند که اگر 
گردشگری  صنعت  کل  به  برخوردند  مشکلی  به 

استان ها بر می گردد.
گردشگری  دفاتر  انجمن  رئیس  خادمی،  وحید 
به  اشاره  با  مراسم  این  در  نیز  خوزستان  استان 
تور  مدیران  برای  تورهایی  برگزاری چنین  اینکه 
که خود متخصص این حوزه هستند، بسیار سخت 
است اما این برنامه به جا و کارشناسی برگزار شده 
بود، گفت: تبریز هم مثل خوزستان زیرساختهای 
ندارد  گردشگری  اتوبوس  یک  دارد،  ضعیفی 
مسافران  واحد  اتوبوس شرکت  با  مسافران  بلکه 
تردد می کنند. نکته مهم برای ما سفرهای ارزان 
داریم،  عراق  کشور  از  زیادی  مسافران  ما  است، 
اگر بخواهیم از خوزستان یک  پک گردشگری به 
قطعا  باشد  وان  نرخ  این پک هم  و  ببندیم  تبریز 
مسافر،ترکیه و وان را ترجیح خواهد داد، پیشنهاد 
می کنم برای رونق یافتن گردشگری از بین رفته، 
برنامه های کاربردی تری داشته باشید برنامه ای 

برای سفرهای ارزان قیمت به استانها ارائه کنید.
استان  هتل داران  جامعه  رئیس  زاده،  حمزه 
آذربایجان شرقی هم  گفت: اکثر هتل های استان 
استاندارد گرفتند،  استانداردسازی شده و  گواهی 
۵۰درصدهتل ها گواهی کیفیت استاندارد گرفتند 
هستند.  گواهی  این  کسب  چرخه  در  مابقی  و 
زمین  بودن  گران  تبریز  در  ما  مشکالت  از  یکی 
است که یک سرمایه دار برای سرمایه گذاری و 
احداث هتل یا در خرید زمین، یا بهره مندی از 
تسهیالت کم بهره و... به مشکل برمی خورد، در 
با  هتل  احداث  برای  همسایه  کشورهای  برخی 
استانداردهای جهانی زمین رایگان و وام های کم 
بهره با دوره تنفس باال می دهند، ما در این زمینه 
در کل کشور با مشکل مواجه هستیم که باید برای 
ویژه  تمهیدات  امر  این  برای  گردشگری  توسعه 

سنجیده شود.
نیز گفت:  مریم محمدپور، گردشگری سالمت 
استان  مدیران  باید  سالمت  گردشگری  مورد  در 
به عنوان شهر  تبریز  باشند،  داشته  بیشتری  توجه 
مرزی پیش قراول گردشگری سالمت است، همه 
بخش  این  نابسامان  وضعیت  بر  تورها  مدیران 

تاکید کردند چرا باید ما حق مان را گدایی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ، در این استان گردشگری 
سالمت به دالیل همسایگی با چند کشور و ارزان 
اینکه  افزود:  دارد،  باالیی  نقش  خدمات  بودن 
آب  باشد  های  آژانس  کانال  از  ویزا  درخواست 
باریکه ای برای ما خواهد بود، چرا هر کسی از هر 

کانالی اقدام می کنند و ما فقط تماشاگر هستیم.

شهرداری منطقه پنج تبریز در راستای پاسخ به 
به جای  تبریز  اهالی کرکج در شرق  درخواست 
در  دوربرگردان  ایجاد  همسطح  غیر  پل  احداث 

وسط روفوژ جاده تبریز-تهران عملیاتی کرد.
ترافیک  موجب  که  اقدامی  نصر،  گزارش  به 
رانندگان  و  تبریز شده  در خروجی شرق  شدید 

را با دردسر ترافیک چند ساعته همراه می کند.
نمایشگاه  عصر روز جمعه همزمانی روز آخر 
خودرو در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تبریز و ترافیک ناشی از این دوربرگردان ترافیکی 

چند کیلومتری را رقم زده بود.
تنها  نه  تبریز  پنج  منطقه  شهرداری  اقدام  این 
اهالی کرکج را حل نکرده چون به دلیل  مشکل 
سرعت باالی خودروهای عبوری امکان ورود به 
بلکه  نیست  مقدر  اهالی  برای  نیز  کرکج  منطقه 

ترافیک را در شرق تبریز دائمی کرده است.
شهرداری  در  ترافیک  متخصصان  امیدواریم 
تبریز چنین تصمیماتی را در شریان های اصلی 
با مطالعه و امکان سنجی بیشتری انجام دهند تا 

شاهد بروز چنین معضالتی نباشیم.

توسعه حمل و نقل سهم اصلی آذربایجان شرقی
 از اجرای سند تحول دولت مردمی

به  سند  این  کرد:  اظهار  فرشکاران  محمد 
نحوه  و  مطرح  را  موضوعات  کالن  صورت 
مشخص  را  مطمئن  خروجی های  به  دستیابی 
استانی سند در اجزا و  ساخته است. برش های 
الیه های متفاوت اجرایی هر استان نقش خود را 
نشان خواهد داد. هدف اصلی سند تحول دولت 
بسترسازهای  و  پیشران ها  که  است  این  مردمی 
ها  چالش  مدیریت  و  شناسایی  جهت  مناسب 
تعریف و در نهایت خروجی های مورد انتظار و 

معین حاصل شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شرقی ابراز داشت: ما به دنبال سند تحول دولت 
شهرستان ها  در  و خروجی محور  اجرایی  مردمی 
بسیار  این سند  استراتژی های عملیاتی  و  هستیم 
حائز اهمیت است. ثبات و رشد اقتصادی با لحاظ 
صندوق های  غذایی،  امنیت  اجتماعی،  عدالت 

بازنشستگی و مسئله بسیار مهم آب، موضوعات 
را تشکیل می دهند  برنامه هفتم  کلیدی و شاکله 
که یکی از بسترهای اصلی این برنامه سند تحول 

دولت مردمی است.
فرشکاران ادامه داد: باید حوزه های مختلف را 
بهم تطبیق دهیم و ارتباط دهی حلقه ها به شکل 
تا  باشد  میسر  کم  بری  هزینه  و  زمان  با  مناسب 
اجرا، پایش، نظارت و خروجی سند به صورت 

همگام پیش روند.
مهمترین  را  نقل  و  حمل  توسعه  مسوول  این 
نقش و سهم استان در اجرایی ساختن سند تحول 
آذربایجان  کرد:  اضافه  و  اعالم  مردمی  دولت 
شرقی از لحاظ فعالیت شرکت های حمل و نقل 
بین المللی و موقعیت جغرافیایی ترانزیت ممتاز 
نحو  به  پتانسیل  این  از  کنیم  تالش  باید  و  بوده 

شایسته بهره بریم.

انتخاب استاد دانشگاه مراغه به عنوان سرآمد علمی کشور
پنجمین  برای  در حالی  قدرت محمودی  دکتر 
بار به عنوان دانشمند سرآمد کشوری انتخاب شد 
که پیش از این در سال های 9۷، 98، 99 و ۱۴۰۰ 

نیز به این موفقیت دست یافته بود.
این استاد دانشگاه مراغه سه سال است در یک 
کاهش  دانش  به  دستیابی  برای  تحقیقاتی  طرح 
اثرات گاز های گلخانه ای یک طرح تحقیقاتی را 

با استادان دانشگاه اسپانیا آغاز کرده است.
در  مقاله   ۱۵۰ دانشگاه  استاد  این  از  تاکنون 
جلد  یک  و  شده  منتشر  المللی  بیُن  مجالت 
دکتر محمودی  است.  به چاپ رسیده  نیز  کتاب 
تاکنون راهنمایی و هدایت علمی ۱۱ مقاله دکترا 

و ۷ مقاله پسا دکترا را برعهده داشته و به دلیل 
 ۲ جزو  متوالی  سال  سه  پژوهشی  فعالیت های 

درصد دانشمندان برتر جهان معرفی شده است.
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
برنامه ای با عنوان »حمایت ویژه از محققان سرآمد 
علمی  کیفیت  افزایش  هدف  با  کشور«  علمی 
محققان  با  بین المللی  تعامالت  افزایش  کشور، 
امکانات  و  زیرساخت ها  از  استفاده  معتبر جهان، 
مراکز معتبر علمی جهان و کمک به توسعه کیفی 
علم و فناوری کشور به اجرا گذاشته است و همه 
ساله از بین محققان برتر کشوری، شماری را بر 
اساس فعالیت  های شاخص علمی انتخاب می کند.

تولید بیش از 5۴5 هزار کیلوگرم عسل در هشترود
مجید احمدی، با اشاره به سرشماری کندوهای 
ادامه  هشترود  زنبورستان های  در  مدرن  و  سنتی 
داد: در سرشماری انجام شده مجموع کندوهای 
سنتی و مدرن ۵۲ هزار و 9۴۴ فروند اعالم شد 
که از این تعداد 8 هزار و 9۴۷ کندو سنتی و ۴۳ 
هزار و 99۷ کندو هم مدرن هستند. در خصوص 
در  اطالعات  ثبت  و  زنبورستان ها  سرشماری 
زنبورستان های  سرشماری  بندی،  پهنه  سامانه 
شهرستان هشترود مطابق با برنامه زمان بندی شده 

به پایان رسید.

مدیر جهاد کشاورزی هشترود ادامه داد: آگاهی 
از تعداد کندوها، مدرن و بومی بودن آنها، میزان 
عسل تولیدی و دیگر فراورده های زنبورعسل و 
سواالت  جمله  از  زنبورداران  تحصیالت  سطح 
مراجعه  صورت  به  که  بود  سرشماری  طرح 
به محل  امور دام  مستقیم مروجان و کارشناسان 

زنبورستان ها صورت گرفت.
به گفته احمدی در این شهرستان ۷۴۱ زنبوردار 
فعال وجود دارد که در مجموع ۵۴۵ هزار و ۱۶۲ 

کیلوگرم عسل تولید می کنند.

سازمان بازرسی به تخلفات فوالد میانه ورود کند
وضعیت  آخرین  مورد  در  حسینی  سیدمرتضی 
شرکت فوالد میانه اظهار داشت: متاسفانه به جای 
و  ترغیب  برای  بازدارنده  و  فرهنگی  اقدامات 
تشویق مردم به مصرف درست انرژی هایی مانند 
گاز توسط وزارت نفت و نهادهای متولی فرهنگی 
چون صدا و سیما، سنگینی و بار چنین مشکالتی 
میشود  تحمیل  تولید  مولد  بخش  و  صنایع  به 
به گونه ای که بیش از ۱۰ روز است که گاز واحد 
فوالد میانه از سوی شرکت گاز قطع شده و این 
امر موجب ضرر و زیان مضاعف و تعطیلی کار 
و تولید و بیکاری کارگران این واحد شده است.

وی با انتقاد از ایمیدرو و وزارت صمت به خاطر 
در  افزود:  میانه  فوالد  به وضعیت  رسیدگی  عدم 
مجموعه  این  با  همزمان  نیشابور  فوالد  که  حالی 

میانه ای  متخصصان  دست  به  و  هشتاد  دهه  در 
توسعه ای   ۱۰ فاز  در  اکنون  و  شده  راه اندازی 
درجا  سه  و  دو  فاز  در  میانه  فوالد  است،  خود 
می زند و به عنوان یکی از بانیان اصلی استیضاح 
وزیر صمت نیز خواستار شفاف سازی امور این 
نمونه شرکت های  برای  که  مجموعه شدیم، چرا 
تامین نیرو سابقًا بی حساب و کتاب نیروهایی را 

وارد این مجموعه کرده اند.
بازرسی  سازمان  از  کرد:  تصریح  نماینده  این 
تخلفات  شدن  مشخص  هدف  با  تا  خواستیم 
صورت گرفته و هدررفت بیت المال، عملکرد ۱۰ 
سال گذشته مدیران و عوامل فوالد میانه را بررسی 
آقای  منصوب  وزیر  زمان  در  متاسفانه  اما  کنند 
رئیسی در دولت سیزدهم هنوز مسؤوالن ایمیدرو 

واسطه  به  و  هستند  قبلی  دولت  منصوبان  همان 
عدم همکاری وزیر صمت و دولت نتوانسته ایم 
این مجموعه را پاکسازی کنیم و بجای اینکه زمان 
ما صرف امور عمومی حوزه انتخابیه شود، صرف 
مجموعه  این  در  اشتغال  تقاضاهای  به  رسیدگی 

غیر توسعه یافته می شود.
بسیار،  پیگیری های  با  چند  هر  داد:  ادامه  وی 
برگزاری  به  منوط  را  یک  فاز  در  نیرو  جذب 
با  ولی  کردیم  متقاضیان  بین  استخدامی  آزمون 
توجه به ماهیت شرکتی و غیررسمی جذب نیرو 
وارد  را  نفر   ۳۰ نفر  یک  سه،  و  دو  فازهای  در 
که  مردمی  نماینده  عنوان  به  ما  و  کرده  مجموعه 
متقاضی اشتغال در آن هستند، نتوانسته ایم ۱۰ نفر 

را در فوالد میانه به کار مشغول کنیم.

عدم تغییر نرخ تامین نهاده ها و کاالهای اساسی
 حسین دماوندی  نژاد مهمترین نگرانی خود در 
و  دام  حوزه  در  ساختاری  اصالحات  اجرای  اثر 
طیور را شیرخام عنوان کرد و  اظهار کرد: جوجه 
یک روزه، تخم مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز 
دیگر نگرانی های ما بود اما بعد از اجرای طرح، 
جوجه یک روزه، به مهمترین نگرانی تبدیل شد 
و در فضای سختی قرار گرفت. ما برای مدیریت 
 ۳ و  گرفتیم  تصمیم  یک  یکروزه  جوجه  حوزه 
میلیون و ۷۰۰ هزار جوجه را در روستاها توزیع 
کردیم و متاسفانه تعدادی نیز معدوم شد اما باید 
به این مساله اشاره کرد که این اتفاق برای یک بار 
رخ داد و در حالت عادی و حتی غیرمعمول نباید 
اجازه داد جوجه به این شکل در روستاها توزیع 
اتفاق تکرار نخواهد شد و در  این  شود و دیگر 

همان مرحله نیز انتخاب بین بد و بدتر بود.
جهاد  وزارت  دامی  تولیدات  امور  معاون 
کشاورزی با قدردانی از دامپزشکی ، گفت: امسال 
بیماریهای دام و طیور در کشور بی بدیل  کنترل 
درگیر  ما  همسایگان  همه  که  حالی  در  و  بود 
آنفوالنزای فوق حاد پرندگان هستند ما جز موارد 
معدود در خصوص اردک، گزارشی از این بیماری 

نداشتیم و تولید با کمترین دغدغه پیش رفت.

در  معاونت  این  بینی  پیش  به  اشاره  با  وی 
تولید گوشت مرغ در هفته سوم  مازاد  خصوص 
آبان در کشور، گفت: ما این مساله را پیش بینی 
کردیم و برای آن تمهیداتی اندیشیدیم تا شرکت 

پشتیبانی اقدام به خرید مازاد تولید نماید که این 
شرکت هم اعالم آمادگی کرد اما متاسفانه سازمان 
برنامه بودجه هیچ بودجه ای در اختیار این شرکت 
پرداخت  به  حاضر  ما  کردند  اعالم  و  نداد  قرار 
تسهیالت به بخش خصوصی هستیم اما به شرکت 

پشتیبانی این اعتبار را نمی دهیم.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی 
اظهار کرد: یکی از اقدامات ارزنده ای که وزارت 
خرید  نرخ  افزایش  داد  انجام  کشاورزی  جهاد 
 ۱۱ به  تومان    ۷۰۰ و  هزار   ۵ از  گندم  تضمینی 
هزار و ۵۰۰ تومان بود چرا که گزارشات موثقی 
تا پس  آماده هستند  بود که عواملی  ما رسیده  به 
از برداشت گندم، آن را خریداری و به خارج از 
مرزهای کشور قاچاق کنند و در نتیجه این اقدام 
ارزنده باالترین رکورد خرید گندم امسال ثبت شد.
های  وزارتخانه  به  جمهور  رئیس  نامه  از  وی 
در  جهادکشاورزی  وزارت  جمله  از  اقتصادی 
خصوص عدم تغییر نرخ تامین نهاده ها و کاالهای 

اساسی برای تولید خبر داد.
جهاد  وزارت  دامی  تولیدات  امور  معاون 
تکلیفی  کسب  براساس  کرد:  بیان  کشاورزی 
که  مطالعاتی  و  داشتیم  وزارت  عالی  مقام  از  که 
وزارت  اقتصادی  مطالعات  های  پژوهش  مرکز 
برای  شدیم  مکلف  ما  داد  انجام  جهادکشاورزی 
برنامه  مرغ  گوشت  کیلوگرم   ۲۶ سرانه  مصرف 
سرانه  مصرف  کیلویی   ۶ کاهش  که  کنیم  ریزی 
باعث خواهد شد که جوجه ریزی را بین ۱۰۰ تا 

۱۱۰ میلیون قطعه قرار خواهیم داد.

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه تبریز 
و دانشگاه الفرات االوسط عراق

روسای دانشگاه تبریز و دانشگاه الفرات االوسط 
گسترش  راستای  در  مشترکی  نشست  در  عراق 
همکاری های علمی بین المللی تفاهم نامه همکاری 

آموزشی و پژوهشی مشترک امضا کردند.
مشترکات  به  اشاره  با  تبریز،  دانشگاه  رئیس 
تاریخی، فرهنگی و دینی دو کشور ایران و عراق 
گفت: دو کشور دوست و همسایه و ملت ایران 
و عراق دارای اشتراکات تاریخی، فرهنگی، دینی 
که  دارند  باهم  زیادی  مشترک  رسوم  و  آداب  و 
دو  مناسبات  و  همکاری ها  و  ارتباط  این  پیشینه 

ملت به حتی تاریخ قبل از اسالم بر می گردد.
دکتر صفر نصراله زاده، با تاکید بر اینکه وجود 
مشترکات و پیشینه تاریخی و فرهنگی بسیار میان 
ایران و عراق موجب توسعه همکاری های بیشتر 
در حوزه های مختلف و به ویژه توسعه دیپلماسی 
علمی خواهد شد، تصریح کرد: این همکاری  میان 
دو دانشگاه می تواند در بخش های مختلف، از 
جمله برگزاری دوره های مشترک آموزشی، اجرای 
طرح های مشترک)در حوزه های مهندسی نرم و 
نانوتکنولوژی،  و  بیوتکنولوژی  مصنوعی،  هوش 
مهندسی نفت(، ایجاد بازار فناورانه، تاسیس گروه 
پژوهشی و آموزشی، انتشار مجالت، ایجاد شعبه 
از فرصت های مطالعاتی،  میزبانی  تبریز،  دانشگاه 

تبادل استاد و دانشجو و ... باشد.
 ۱۲۰۰ از  بیش  حاضر  حال  در  وی  گفته  به 
در  مختلف  رشته های  در  عراقی  دانشجوی 
در  که  تحصیل هستند  به  مشغول  تبریز  دانشگاه 
سال های آینده با گسترش و توسعه همکاری های 

مشترک این تعداد افزایش خواهد یافت.

وی افزود: دانشگاه تبریز با توجه به ظرفیت ها 
مختلف  های  حوزه  در  که  توانمندی هایی  و 
پایه،  علوم  کشاورزی،  شیمی،  مهندسی،  و  )فنی 
هر  آماده  دارد،  نو(  ها  فناوری  و  انسانی  علوم 
به  جهان،  های  دانشگاه  دیگر  با  همکاری  گونه 
خصوص با دانشگاه های کشور عراق و از جمله 

با دانشگاه دانشگاه الفرات االوسط است.
در  نیز  عراق  االوسط  الفرات  دانشگاه  رئیس 
حضور  از  خرسندی  ابراز  ضمن  نشست  این 
این  نقش  و  جایگاه  معرفی  با  تبریز  دانشگاه  در 
دانشگاه در کشور عراق و منطقه گفت: دانشگاه 
با  و  سال   ۶۰ از  بیش  قدمت  با  االوسط  الفرات 
داشتن بیش از ۳۰ هزار دانشجو و ۳ هزار هیات 
علمی و با جذب دانشجو در همه رشته های فنی 
انسانی،  علوم  کشاورزی،  پزشکی،  مهندسی،  و 
هندسی، اقتصادی، علوم پایه و ... یکی از دانشگاه 

های مهم و تاثیرگذار کشور عراق است.
دکتر مظفر صادق حسن المظفری، با اشاره به 
این همه ظرفیت،  به  با توجه  این دانشگاه  اینکه 
آماده هر گونه همکاری با دانشگاه های ایران و به 
ویژه دانشگاه تبریز است، اضافه کرد: ما نیز آماده 
این دانشگاه و در حوزه  با  همکاری های بیشتر 

های مختلف با توجه به نیاز دو کشور هستیم.
وی با اشاره به مخاطرات زیست محیطی و نیز 
رتبه های درخشان بین المللی دانشگاه تبریز در 
بسیاری از زمینه های تحقیقاتی خواستار همکاری 
طرفین در زمینه مطالعات منابع آبی و آلودگی هوا 
منظور  به  التحصیالن  فارغ  افزایی  مهارت  نیز  و 

ورود به بازار کار شد.


