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آذربایجانشرقی

هشدار قطعی گاز در برخی 
شهرهای آذربایجان شرقی

مدیر بهره برداری شرکت گاز آذربایجان شرقی 
افت  احتمال  از 
فشار و قطع گاز 
شهرهای  برخی 
استان در صورت 
مصرف  افزایش 

گاز خبر داد.
آریان  خسرو 
پور اظهار کرد: با 
برودت  افزایش 
روزهای  در  هوا 
میزان  اخیر، 
گاز  مصرف 
صعودی  سیر  استان  مختلف  مناطق  در  خانگی 

به خود گرفته است.
وی با بیان اینکه مصرف گاز در استان به ۳۶ 
میلیون متر مکعب رسیده است، هشدار داد در 
رعایت  استان  در  مصرف  الگوی  که  صورتی 
نشود گاز برخی شهرهای شمالی استان از جمله 
ورزقان، هوراند، کلیبر، خداآفرین و آبش احمد 

قطع خواهد شد.
آریان پور با بیان اینکه در این هفته با مصرف 
میلیون   ۲ جویی  صرفه  شهروندان  برخی  بهینه 
همشهریان  از  هستیم،  شاهد  را  مکعبی  متر 
درخواست کرد با صرفه جویی در مصرف گاز، 
دورترین  به  گازرسانی  مستمر  خدمات  بتوانیم 

شهرها و روستاها را انجام دهیم.

۶۹۷ هکتار از اراضی 
منطقه آزاد ارس رفع 

تصرف شد
رفع  از  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ارزش  به  منطقه  اراضی  از  هکتار   ۶۹۷ تصرف 

تقریبی ۱۷ هزار میلیارد ریال خبر داد. 
حقوقی  پیگیری  با  کرد:  اعالم  کیانی  مجید 
سال  در  قضایی،  دستگاه  اقدامات  و  سازمان 
جاری این اراضی در محدوده ارس رفع تصرف، 
بیش  است.   شده  اعاده  بیت المال  به  و  ید  خلع 
از ۱۴ هکتار زمین در سایت های صنعتی منطقه 
نیز به دلیل عدم انجام تعهدات متصرفان جهت 
سرمایه گذاری و تولید، خلع ید شده و در حال 
واگذاری به سرمایه گذاران جدید و واقعی است. 
بیان  با  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اینکه صیانت از حقوق مردم خط قرمز ماست، 
اظهار کرد: به نمایندگی از طرف دولت ملزم به 
یکی  هستیم.  دولت  و  مردم  حقوق  از  صیانت 
وظایف  اجرای  در  موفقیت  عوامل  مهمترین  از 
ایجاد  و  کالن  استراتژی های  و  سیاست ها  و 
و  تولید  توسعه  برای  نیاز  مورد  زیرساخت های 
اراضی  تعیین  مردم،  رضایت  جلب  و  تجارت 
به سرمایه گذاران  اختیار دولت و واگذاری  در 
واقعی و تعریف و اجرای پروژه های عمرانی و 

گردشگری و صنعتی است. 

امضای تفاهم نامه همکاری 
بین دانشگاه »لوندرینا«ی 

برزیل و دانشگاه مراغه
رئیس دانشگاه مراغه گفت: تفاهم نامه همکاری 
این  و  برزیل  کشور  »لوندرینا«ی  دانشگاه  بین 

دانشگاه در چهار ماده و ۹ بند منعقد شد.
تبیین  و  هدایت  افزود:  زادشکویان  محمد 
دانشجویان  و  اساتید  تحقیقاتی  طرح های 
و  کارشناسی  مقاطع  و  تکمیلی  تحصیالت 
امکانات  از  طرفین  شدن  بهره مند  همچنین 
ارتباطات  آزمایشگاهی،  پژوهشی،  تجربی، 
پژوهش  در  استفاده  قابل  داده های  و  بین المللی 

از جمله اهداف این تفاهم نامه است.
تفاهم نامه  این  اهداف  دیگر  از  وی  گفته  به 
مقرارت  اساس  بر  تحقیق  به  می توان  همکاری 
توسعه  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
و  دانشجویان  اساتید،  تبادل  و  آموزشی  اهداف 

کارکنان اداری اشاره کرد.
این تفاهم نامه که به سه زبان فارسی، پرتغالی 
 Marta« امضای  به  شده  تنظیم  انگلیسی  و 
رئیس   ،»Regina Gimenez Favaro
دانشگاه لوندرینا و »زادشکویان«، رئیس دانشگاه 

مراغه رسید.
در  و  تأسیس  در سال ۱۹۷۰  لوندرینا  دانشگاه 
سال ۱۹۷۱ به  عنوان یک دانشگاه دولتی به رسمیت 
شناخته شد؛ این دانشگاه در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۳ 
در بین بهترین دانشگاه های برزیل قرار دارد و در 
میان ۷۳ مؤسسه برزیلی در این رتبه بندی، بیست و 

ششمین دانشگاه برتر دولتی است.

نیروگاه اتمی ارمنستان 
باعث آلودگی آب رودخانه 

ارس شده است
ایران  بازرگانی  اتاق  پایدار  توسعه  کمیسیون 
فعالیت  ادامه  که  کرد  اعالم  پژوهشی  انتشار  با 
نیروگاه اتمی »متسامور« ارمنستان باعث آلودگی 
آب رودخانه ارس در سال های اخیر شده است.

و  معدنی  فعالیت های  پژوهش،  این  براساس 
همچنین نیروگاه اتمی »متسامور« ارمنستان باعث 
تنزل کمیت و کیفیت آورد رودخانه ارس شده 
است و در آینده نیز می تواند دسترسی به منابع 

آب آن را محدودتر کند.

هزینه 510 تومانی هر کیلو زباله برای شهرداری
کارآفرین دانش بنیان تبریزی 

و تولید 1۶0 قطعه تحریمی
کتایون حمیدی

ارقام  و  آمار  بین  خبرگردی  حال  در  بی هدف 
مربوط به مهاجرت ایرانیان به کشورهای خارجی 
حرف های  به  گوشم  دیگر  طرف  از  و  بودم 
جشن  از  تاب  و  آب  با  داشت  که  بود  همکارم 
تولدی که برای عکاسی دعوت شده بود، تعریف 
می کرد: » می دونی! تولد همه بچه های پائیزی رو 
یکجا گرفته بودند، من هم تک به تک از بچه ها 
به  و  بزنند  شاسی  روی  بعدا  تا  می گرفتم  عکس 
عنوان یادگاری به خود بچه ها بدهند، آه! طفلی ها؛ 
چه ذوقی هم داشتند، تو رو خدا ببین قیافشان را، 

چقدر بامزه اند«.
دوباره  و  می دهد  نشانم  را  از عکس ها  تا  چند 
عکاسی  من  کاری  فیلد  اینکه  »با  می دهد:  ادامه 
آتلیه ای نیست و یک عکاس خبری ام، اما دیروز 
از تک به تکشون عکس های هنری گرفتم و این 
را  عکس هایش  نبود  قرار  که  بود  خبری  اولین 
جایی منتشر کنیم؛ کی باورش می شود که این ها 
بچه های بی سرپرست یا بدسرپرست هستند؟ حتی 
معنی کادوی تولد و خود تولد را نمی دانستند و 

این اولین تولدی بود که برایشان گرفته می شد«.

متولی  بالفاصله  شنیدم  را  این جمله  که  همین 
یکی  اسم  تا  بودم  منتظر  پرسیدم،  را  جشن  این 
یا یک  از دستگاه های دولتی و موسسه خیریه و 
خیر بزرگ و نام آشنایی را بگوید ولی همه این 
تصورات با جواب همکارم پنبه شد: » یک شرکت 
دفتر  محوطه  در  را  تولد  جشن  این  دانش بنیان 

شرکت شان گرفته بود«.
این ها دلیلی شد که همکارم را مجبور به  همه 
با  تا بلکه یک مصاحبه  با آن شرکت کنم  تماس 
ابتدا  این شرکت دانش بنیانی داشته باشیم؛ یعنی 
توسط  ماجرا  احساسی  بُعد  دادن  نشان  هدف ام 
با  بیشتر  وقتی  ولی  بود  بنیان  دانش  شرکت  یک 
شدم  آشنا  شرکت شان  فعالیت های  و  جزئیات 
متوجه شدم این شرکت نوپا، چه کارهای بزرگ و 

ریشه ای برای وطن انجام داده است.
با هماهنگی انجام گرفته، زمان مصاحبه به اولین 
روز از زمستان موکول شد، محل شرکت در پارک 
محدوده  از  خارج  کمی  استان  فناوری  و  علم  و 

شهری است.
َده  چند  میان   در  شرکت شان  تابلوی  دنبال 
تابلوی روی دیوار بودم؛ شرکت دانش بنیان"نیرو 

بخش وطن"، طبقه دوم، انتهای سالن.
با  متری   ۱۰*۸ حدودا  اتاق  یک  دفترشان 
راست  و  است؛ چپ  اتاق  دور  دورتا  پنجره های 
پر کرده  کارکنان مجموعه  میز و صندلی  را  اتاق 
است؛ مدیرعامل شرکت نیز اتاق مخصوص برای 
بلکه  ندارد  برق  و  پرزرق  و صندلی  میز  با  خود 
زشت ترین میز و صندلی در این اتاق برای اوست. 
نگاه  دفتر  اطراف  و  دور  به  و  چرخانده  سری 
پیستون  تا  گرفته  مهره  و  پیچ  قطعات  از  می کنم، 
فندک  و  دریچه  رینگ  و  و شیشه های ضدگلوله 
در این اتاق دیده می شود که همگی جزو تولیدات 

همین شرکت است.
آقای  که  می گوید  شرکت  عمومی  روابط 
رفت  کارگاه  به  شما  پای  پیش  همین  مدیرعامل 
برای  راحت  خیال  با  و  کرده  ردیف  را  کارها  تا 
گوش  بغل  هم  کارگاه  البته  بیاید؛  مصاحبه 
مجموعه،  همکاران  گفته  طبق  و  است  دفترشان 
آلمانی  روش  شرکت  اداره  در  مدیرعامل  آقای 
از  جدا  مدیریت  اتاق  اوال  که  است  کرده  اتخاذ 
باید وسط  کار  دفتر  دوما  و  نیست  کارکنان  اتاق 

کارگاه باشد.
به اتفاق روابط عمومی شرکت به محل کارگاه 
می رویم تا با یک تیر دو نشان بزنم و هم کارگاه 

را ببینم و هم مصاحبه را همان جا انجام دهیم.
دستگاه های  از  پر  شکل   L مکان  یک  کارگاه 
تراشکاری و برشکاری و ... است؛ آقای علیزاده، 
مدیرعامل شرکت هم همانجاست؛ تا او را دیدم، 
من  و  هستید  وحده  متکلم  شما  امروز  می گویم 
مابین صحبت های شما گاها سوال خواهم پرسید.
ُکت اش را پوشیده و همان اول خط و نشان اش 
را می کشد تا سوالی در مورد تولد و علت برگزاری 
تولد نپرسم. سپس صحبت های خود را این گونه 
آغاز می کند: »من محمدباقر علیزاده، متولد ۱۳۶۴  
و  کانادا  و  ایران  از  لیسانس  مدرک  دو  دارای 

در  ما  هستم؛  وطن  نیروبخش  شرکت  مدیرعامل 
تحریمی   قطعات  ساخت  زمینه  در  شرکت  این 
لطف  به  تاکنون  توانستیم  و  می کنیم  فعالیت 
خداوند، ۱۶۰ پروژه تحریمی نفت، پتروشیمی و  

پاالیشگاه را به تولید داخلی برسانیم«.
او ادامه می دهد: »در مجموعه داخلی شرکت ۱۵ 
نفر به صورت مستقیم و حداقل ۴۰ نفر به صورت 

غیرمستقیم  کار می کنند«.
بنیان  دانش  فعالیت  است،  معتقد  علیزاده  آقای 
قطعا  کند،  حرکت  شده  ترسیم  راه  نقشه  با  اگر 
به طوریکه  کرد  خواهد  کشور  به  شایانی  کمک 
تا وابستگی  فعالیت شرکت خودشان باعث شده 
در حیطه  و حداقل  یابد  کاهش  به خارج  کشور 
فعالیتی آنها که برخی قطعات تحریم شده است، 

بتوانند قطعات داخلی و بومی تولید کنند.
فعالیت  نفت  زمینه  در  ما  »شرکت  می گوید:  او 
صنعت  حیاتی ترین  نفت  که  حالی  در  می کند  
شرکت  یک  اینکه  با  ما  شرکت  و  است  کشور 
کوچکی است ولی کارهای بزرگی انجام می دهد 
و الحمداهلل تاکنون هم برخی کارهای نشد، توسط 
ادامه  نیز  آینده  ما ُشد، شده است که در  شرکت 

خواهیم داد«.
تولید قطعات تحریمی  مزایای  از  آقای علیزاده 
آن هم در این شرایط هم می گوید: »مزایای تولید 
قطعات تحریمی هم برای خود شرکت تولیدکننده 
است و هم برای مملکت، چراکه باعث می شود تا 
عالوه بر اینکه اشتغال زایی برای جوانان مملکت 
از خارج شدن ارز از کشور هم جلوگیری می کند 
و این یعنی اینکه این پول در داخل خود کشور 

می ماند و این مصداق تولید ثروت است«.
را  من  حرف های  این  »شاید  می دهد:  ادامه  او 
می کنید  باور  ولی  شود  رد  و  بخواند  مخاطب 
برای  کاری  چه  فعال  و  موفق  دانش بنیانی ها  این 
مملکت می کنند و چه ثروتی را در کشور ماندگار 
می کنند؟ حتی شاید کسی حس نکند ولی از قِبَِل 
کار این شرکت ها جوانی سر کار می رود و ازدواج 
می کند و یا امیدوار می شود تا فرزندی به این دنیا 

بیاورد و هزاران کار دیگر«.
می دانم،  که  جایی  تا  می گویم  علیزاده  آقای  به 
شما زندگی راحت و رویایی کانادا را رها کردید و 
به ایران آمدید و بالفاصله هم شرکت دانش بنیان 
اصلی  »دلیل  می گوید:  کردید،  راه اندازی  را  خود 
ایران برگشتم به خاطر برخی  که من از کانادا به 
ارزش ها بود؛ زیرا معتقدم فردی که زحمت کشیده 
و تالش کرده است تا یک فرد موثر باشد، چرا باید 
این ثمره را در کشورهای غربی بدهد؟ یعنی این 
مملکت نمی تواند بدرخشد؟ یا هیچ کسی در ایران 
نمی تواند موفق باشد؟ مگر غیر از این است که این 

ماها هستیم که وطن را می سازیم«.
او ادامه می دهد: »در ایران بیشتر به  ثمره جوانان 
نیاز است تا کشورهای غربی و خارجی. من البته 
وابستگی زیادی هم نسبت به کشور و خانواده ام 
دارم که همه این ها باعث شد تا به ایران برگردم. 
اصال می دانید همه قشنگی ها و افتخارات باید در 

ایران خودمان باشد«.
پیش  سوال  این  مخاطبان  برای  شاید  می پرسم 
بیاید که شما آنقدر پولدار هستید و یا در خانواده 
پولداری بزرگ شدید که برایتان اهمیت ندارد که 
شرکت تازه تاسیس تان موفق و سودده باشد و یا نه 
و به همین منظور چنین ریسکی را در ایران انجام 
دادید؛ کمی مکث می کند و سپس با لبخند ادامه 
می دهد: »پدر و مادر من هر دو  فرهنگی هستند و 
حاال خودتان ببینید وضع مالی یک خانواده معلم 
در ایران در چه سطحی است، من در یک خانواده 
هیچ  هم  خودم  فعالیت  و  شده ام  بزرگ  متوسط 
ربطی به پول پدر و مادرم و سرمایه آنها نداشت 

بلکه از صفر شروع کردم«.
برگردم  عقب  به  »اگر  می گوید:  علیزاده  آقای 
هم  باز  می دهم،  ادامه  را  مسیر  همین  دوباره 
کارآفرینی می کنم آن هم در کشور خودم و دوباره 

زندگی در کانادا و یا اروپا را رها می کنم«.
نظرتان  آینده  در  دارد  احتمال  می گویم  او  به 
عوض شود و به مهاجرت فکر کنید؟ یا اصال ۱۰ 
شانه ای  می بینید؟  چگونه  را  خودتان  آینده  سال 
که  چیزی  »من  می گوید:  درنگ  بدون  و  انداخته 
محیا بود را رها کردم و آمده ام، چیزی که موجود 

بازگشت  برای  تالش  وقت  هیچ  پس  داشتم 
گسترده  را  فعالیت مان  آینده  برای  قطعا  نمی کنم؛ 
خواهیم کرد به طوریکه من با چشم خود می بینم 
حال  شامل  خدا  لطف  می گذرد  که  روز  هر  که 
ما می شود و شرکت مان برای افراد زیادی معرفی 
کارخانه  یک  که  برسد  روزی  امیدوارم  می شود. 
بزرگ متشکل از جوانان و پرسنل متخصص را در 
ایران داشته باشیم که همه از کارهای این کارخانه 

و فعالیت هایشان انگشت به دهان بمانند«.
او ادامه می دهد: »رِنج سنی کارکنان مجموعه ما 
متعهد  و  متخصص  جوانانی  است؛  سال   ۳۳ زیر 
بلکه  ندارند  از کشور  زیادی  توقع  که هیچ کدام 
فقط  کافیست  و  هستند  ارائه خدمات  تشنه  فقط 
این  که  هستم  مطمئن  من  بگیری.  را  دستشان 
وزنه  روزی  جاها  سایر  یا  ما  مجموعه  جوانان 
دیر  تا  پس  شد،  خواهند  مملکت  برای  بزرگی 
نشده باید حواسمان به این ها باشد که اگر ثمره ای 

هم دادند برای کشور خودمان بدهند«.
به  توانستم  که  جایی  تا  »من  می گوید:  علیزاده 
کافی  اندازه  به  و  کرده  سفر  مختلف  کشورهای 
در گشت و گذار بودم، اما از آنجایی که روح هر 
لذتی  باالترین  می شود،  شاد  چیزی  یک  با  کسی 
ببینم  که  است  این  می کند  بال  سبک  را  من  که 
فعالیتی  یک  و  شویم  جمع  هم  دور  جوان  چند 
را انجام دهیم که نتیجه آن فعالیت قرار است در 
زندگی مردم اثر مثبتی داشته باشد و یک فعالیت 

خاصی است«.
را  شما  حرف های  می گویم،  علیزاده  آقای  به 
شاید  و  کرد  پیچی  نسخه  همه  برای  نمی توان 
که  باشند  معتقد  گزارش  این  مخاطبان  از  برخی 
شما شانس آوردید که االن موفق شدید و گرنه 
در ایران موفقیت عین آب در هاون کوبیدن است، 
ندارد،  وجود  شانس  اسم  به  »چیزی  می گوید: 
باور  است،  انسان  ذهن  خدمت  در  شانس  بلکه 
کنید استعداد هم زیاد مهم نیست و آن چیزی که 
مهم است، فعالیت و پشتکار می باشد. یک درصد 
استعداد باشد، قطعا ۹۹ درصد عرق ریختن است«.
او می افزاید: »اینکه یک جا بنشینیم و کاسه چه 
کنم چه کنم دست بگیریم، کاری از پیش نمی رود 
زیرا نمی توان نشست و انتظار معجزه داشت؛ من 
همیشه ساعت ۵ صبح بیدار شده و سرکار می آیم 
و ساعت ۸ شب نیز دقیقا آخرین فردی هستم که 
باشید کاری که  بیرون می آیم. مطمئن  از شرکت 
به  ارزنده ای  نتایج  گیرد،  انجام  و همت  با عشق 

ارمغان خواهد آورد«.
یک  »اینکه  می گوید:  تبریزی  کارآفرین  این 
جوان انتظار داشته باشد که باید برای طی کردن 
مسیر موفقیت سوار آسانسور شود، یک امر محال 
است بلکه همه این مسیر را پله به پله رفته اند، باید 
نیاز به  البته این امر  ناامید نشد.  زحمت کشید و 

آموزش از سنین پایین دارد«.
زمینه  در  فعالیت تان  چرا  حاال  می کنم،  سوال 
که  نَُشد  همان  اگر  است،  نفت  تحریمی  قطعات 
گفتید همان می ماند، چه کار می کردید؟ لبخندی 
زده و می گوید: »نفت یک صنعت خاص است و 
از آنجایی که هر کشور یک صنعت مهم و حیاتی 
و  حیثیتی  نفت یک صنعت  نیز  ایران  در  و  دارد 
حیاتی است به خاطر همین خواستم تا فعالیتی که 
باعث  و  باشد  دقیقا روی شاهرگ  انجام می دهم 
افزایش ثروت کشور شود که مقوله نفت بهترین 
ما و سایر  تولیدات شرکت  با  بود، چراکه  گزینه 
کار  از  حیاتی  صنعت  این  تولید  نبض  عزیزان 

نمی افتد حتی با تحریم«.
جوانانی  با  »می خواهم  می گوید:  علیزاده  آقای 
فکر  یا  و  شده اند  ناامید  شاید  که  بزنم  حرف 
و  الکچری  زندگی  مرزها  طرف  آن  که  می کنند 
جایی  هیچ  کنید  باور  است،  منتظرشان  رویایی 
ندارد  وجود  پیشرفت  برای  بستر  ایران  اندازه  به 
اصال شاید به این حرفم بخندید ولی هیچ جایی 
به اندازه ایران نمی توان پول به دست آورد. از نظر 
برایش  حیثیتی همه می دانند که کشور هر فردی 
عین مادر است، هر جایی برویم و هر کاری انجام 
بود.  خواهیم  کشور  بوی  دلتنگ  همیشه  دهیم 

کشور همانند یک آغوش گرم است«.
مهتابی ضدانفجار  کاور  داشت  که  همانطور  او 
تولیدی خودشان را نشانم می داد، به حرف هایش 
خارج  کشور  از  که  »آنهایی  می دهد:  ادامه  هم 
برسند  جایی  به  فراوان  تالش  با  شاید  شده اند 
در  و  خودمان  کشور  در  را  تالش  همان  اگر  اما 
صحیح ترین و مناسبت ترین مسیر انجام دهد قطعا 

سیر موفقیت را طی خواهند کرد«.
اشاره می کنم و می گویم هر سه  به شعار سال 
آفرینی،  اشتغال  "تولید،  یعنی  سال  شعار  واژه 
دانش بنیان" شامل حال شما می شود و شما جزو 
افرادی هستید که در کارنامه پایان سال قطعا نمره 
شعار  فقط  که  عده ای  برخالف  می گیرید،   ۲۰
سال را جمله آغازین جلسات مرور کردند، حاال 
فکر  به  کمی  و  کرده  مکثی  شدید،  هم  حمایتی 
اصال  ندیدیم،  حمایتی  که  ما  می رود:»واهلل  فرو 
بیشترین مشکل ما هم با این مسؤوالن و سازمان 
را  آنهاست  وظیفه  که  آنچه  زیرا  ارگان هاست  و 
متاسفانه  و  می کنند  کوتاهی  و  نمی دهند  انجام 
ماها  دلسردی  باعث  ناخواسته  یا  و  خواسته 
کسی  از  انتظاری  شخصه  به  بنده  البته  می شوند؛ 
بروکراسی  در  االن  داشتم  انتظار  اگر  زیرا  ندارم 

اداری و سنگ اندازی مسؤوالن له شده بودم.
را  خود  توان  درصد   ۱۰۰ ما  می گوید:  او 
گذاشته ایم و اگر نتیجه دلخواه هم کسب نکردیم، 
توان  تمام  که  دارم  یقین  من  زیرا  ندارد  اشکالی 
هیچ  با  و  آمده ایم  میدان  پای  و  گذاشته  را  خود 

شکستی ناامید نشده و به مسیر خود ادامه دادیم.

حبیبه هراتی اظهار کرد: مدیریت پسماند یکی 
از حوزه های پر چالش شهرهای کشور است و 
موفقیت در این حوزه نیازمند همراهی و همدلی 

شهروندان است.
وی با بیان اینکه فرهنگ سازی و آموزش های 
تولید زباله  برای کاهش  شهروندی نقش موثری 
مرحله  از  زباله  و  پسماند  کیلو  هر  افزود:  دارد، 
برای  هزینه  تومان   ۵۱۰ دفن  تا  آوری  جمع 

شهرداری تبریز دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به 
تولید روزانه ۹۸۰ تن زباله در مناطق دهگانه شهر 
تبریز، گفت: سرانه تولید زباله در شهر تبریز به 
که  است  گرم   ۶۵۰ در حدود  شهروند  هر  ازای 
جهانی  استاندارهای  با  زیادی  فاصله  مقدار  این 
با برنامه ریزی  دارد و در این راستا قصد داریم 
مدون در سال آینده ۱۵۰ گرم از این سرانه را از 
شهروندی  های  آموزش  همچون  مختلف  طرق 

کاهش دهیم.
هراتی اذعان کرد: مدیریت و تفکیک پسماند از 
محل می تواند در تبدیل تهدید به فرصت مثمرثمر 
خوراک  تر  پسماندهای  از  می توان  چراکه  باشد 
مورد نیاز دام ها را تامین کرد؛ این در حالیست که 
ارزش غذایی این خوراک چندین برابر نهاده های 

دامی مانند یونجه است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهری 
درصدی   ۱۲۰ بودجه  تحقق  از  تبریز  شهرداری 

این سازمان تا پایان آذر خبر داد.
پروژه های  درصد  هفتاد  کرد:  اظهار  هراتی 
عمرانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز 
است.  شهری  زباله های  دفن  و  حمل  به  مربوط 
بودجه سال آینده سازمان مدیریت پسماند را دو 
برابر امسال پیش بینی و پروژه های جدید عمرانی 

تعریف کرده ایم.
پسماند در  اهمیت مدیریت  به  اشاره  با  هراتی 
شهرها نیز خاطرنشان کرد: مدیریت پسماند یکی 
از وظایف گسترده شهرداری ها است و با سالمت 
و امنیت جامعه و شهروندان ارتباط مستقیمی دارد.

قانون   ۵۰ اصل  اساس  بر  کرد:  اضافه  وی 
اساسی حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماند، 

وظیفه ای عمومی و همگانی است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهری 
شهرداری تبریز نیز از گودبرداری سلول شماره ۳ 
داد.  تبریز خبر  مرکز مدیریت پسماند شهرداری 
لندفیل شماره ۲ مرکز مدیریت پسماند شهرداری 
تبریز  اسفند سال جاری به بهره برداری می رسد. 
سلول شماره ۳ مرکز مدیریت پسماند شهرداری 
تبریز نیز گودبرداری شده و پس از بهره برداری از 

سلول شماره ۲ الینرگذاری خواهد شد.
هراتی با اشاره به ظرفیت سلول شماره ۱ این 
مرکز گفت: سلول شماره ۱ مرکز مدیریت پسماند 
شهرداری تبریز هنوز یک سال دیگر ظرفیت دفن 
 ۲ شماره  لندفیل  آن  ادامه  در  و  دارد  پسماند 
پسماند  مدیریت  مرکز  می شود.  آماده  دفن  بری 
شهرداری تبریز پنج سلول دارد که در حال حاضر 
یک سلول آن فعال بوده و با بهره برداری از سلول 
شماره ۲، عملیات اجرایی دیگر سلول ها نیز آغاز 

خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهری 
پسماندهای  دفن  شد:  یادآور  تبریز  شهرداری 
از  بخشی  در  بی خطرسازی،  از  نیز پس  پزشکی 

سلول شماره ۱ این مرکز دفن می شود.

ظرفیت بی بدیل آذربایجان شرقی در توریسم صنعتی
از  آذربایجان شرقی  صمت  سازمان  رئیس 
صنعتی  توریسم  در  استان  بدیل  بی  ظرفیت 
پیشرفت های  تولید  حوزه  در  گفت:  و  خبرداد 
اوقات  گاهی  متاسفانه  ولی  شده  انجام  خوبی 
امسال  شود.  نمی  مطرح  جامعه  در  موارد  این 
مانند  صنعتی  بزرگ  واحدهای  از  بسیاری  در 
محصوالت لوازم خانگی، قطعه سازی، بلبرینگ، 
برق و الکترونیک و محصوالت صنایع غذایی در 

استان افزایش تولید داشتیم.
فرش  جهانی  پایتخت  تبریز  اینکه  بیان  با  وی 
بزرگترین  گفت:  است،  فرش  تابلو  و  دستبافت 
شهرک صنعتی کشور و بزرگترین شهرک صنعتی 
آذربایجان  در  متنوع  تولید  حجم  با  آسیا  شیشه 

شرقی قرار دارد.
شهرک  باالی  ظرفیت  خصوص  در  پرنیان 
افزود:  و کفش  کیف  و شهرک خصوصی  فوالد 
مشکالتی در بخش صنعت وجود دارد ولی بخش 
خصوصی توانمند استان در حال توسعه است و 
با تمام توان در کنار فعاالن بخش  در این زمینه 
طرح   ۱۸۵ حاضر  حال  در  هستیم.  خصوصی 
که  است  اجرا  حال  در  تبریز  در  صنعتی  بزرگ 
تن  هزار  روزانه  استحصال  پروژه ها  این  از  یکی 

روغن است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
بزرگی  کارهای  اینکه  بیان  با  شرقی  آذربایجان 

بزرگترین  است، گفت:  انجام  در حال  استان  در 
گلخانه غرب آسیا در آذربایجان شرقی قرار دارد 
که در حال حاضر این واحد تولیدی با با توسعه 
گلخانه  بزرگترین  احداث  حال  در  فعالیت خود 
در  را  مناسب  بستر  اگر  تردید  بدون  است.  دنیا 
بخش تولید ایجاد کنیم با توجه به روحیه صنعتی 
ایجاد خواهد  این استان  مردم، تحول بزرگی در 

شد.
مشاور وزیر صمت نیز در این جلسه با اشاره 
به اهمیت موضوع جریان سازی و اطالع رسانی 
اجرای  جریان  در  گفت:  بخش صنعت  در  مؤثر 
پایلوت  می تواند  تبریز  پیشرفت  راهیان  طرح 
صنعتی دانشجویی و دانش آموزی باشد چرا که 

ظرفیت خوبی در این زمینه وجود دارد.
حسین زاده قشمی افزود: طرح راهیان پیشرفت از 
اسفند سال گذشته به منظور افزایش ارتباط جامعه با 

پیشرفت های بخش صنعت آغاز شده است.
وی با بیان اینکه باید با برقراری ارتباطی مؤثر 
و هوشمند با جامعه تحول اساسی در این بخش 
ایجاد کنیم، اظهار کرد: اگر با اجرای مناسب این 
طرح، درهای صنعت بر روی بازدیدکنندگان باز 
شود مردم از نزدیک رویدادهای رشد و توسعه ای 
مشاهده  را  است  وقوع  حال  در  کشور  در  که 
خواهند کرد و این موضوع تأثیر زیادی در جامعه 

خواهد داشت.

ایجاد نخستین مرکز تست آزمون آالیندگی خودروهای 
غیرجاده ای در تراکتورسازی

و  هوا  ملی  مرکز  رئیس  علیزاده  گل  داریوش 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  اقلیم  تغییر 
حاشیه بازدید و نشست با مدیران گروه صنعتی 
قابل  ظرفیت های  گفت:  ایران  تراکتورسازی 
آالیندگی  تست  آزمایشگاه  ایجاد  برای  توجهی 
محصوالت غیر جاده ای در تراکتورسازی وجود 
دارد و مقرر شد باتوجه به مجوزهای استانداردی 

موجود این مجموعه، تاییدیه های محیط زیستی 
الزم نیز برای ایجاد نخستین مرکز تست آزمون 
آالیندگی خودروهای دیزلی غیر جاده ای کشور 
راه اندازی  شاهد  تا  شود  داده  تراکتورسازی  به 
پایش  و  رصد  برای  تخصصی  آزمایشگاه  این 
در  حوزه  این  در  کشور  تولیدات  آالیندگی 

تراکتورسازی باشیم.

2۶۶0 کارخانه جدید در آذربایجان شرقی 
در حال ساخت است

صابر پرنیان با اشاره به ضرورت درج اطالعات 
کاالها در سامانه جامع تجارت اظهار کرد: درج 
نشدن اطالعات کاالها در سامانه جامع تجارت 
با  متخلف  اصناف  و  است  قاچاق  مفهوم  به 
شد  خواهند  مواجه  سنگین  بسیار  های  جریمه 
اصناف  کنار  در  طرح  این  شدن  نهادینه  تا  البته 
اصناف  نفع  به  طرح  این  که  چرا  بود  خواهیم 

شناسنامه دار است.
پرنیان در خصوص کاالهای مورد نیاز وارداتی 
تولید  که  کاالهایی  واردات  ممنوعیت  گفت: 
بنا  است  اصناف  و  مردم  به ضرر  ندارند  داخلی 
بر این این اقالم باید لیست شود تا در دسترس 

مردم قرار گیرد.
پرنیان با بیان این که در یک سال گذشته اقدامات 
ویژه ای در بخش صنعت انجام شده است، گفت: 
آذربایجان شرقی از لحاظ صنعتی رتبه چهارم، از 
نظر تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده رتبه 
سوم و از لحاظ توسعه واحدهای صنعتی در رتبه 
دوم کشور قرار دارد البته الزم به ذکر است که از 

رتبه نخست  لحاظ صدور جواز سرمایه گذاری 
نشان  این موضوع  که  داریم  اختیار  در  را  کشور 
به  خصوصی  بخش  فعاالن  تمایل  میزان  دهنده 

سرمایه گذاری در این بخش است.
هزار  دو  حاضر  حال  در  که  این  بیان  با  وی 
حال  در  شرقی  آذربایجان  در  کارخانه   ۶۶۰ و 
ساخت است، گفت: ۱۸۵ طرح بزرگ صنعتی به 
منظور تکمیل زنجیره تولید در استان وجود دارد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
موانع  رفع  با  باید  کرد:  تاکید  شرقی  آذربایجان 
برای  مناسبی  بستر  کارها  و  کسب  و  تولید 
به  مردم  تا  کنیم  ایجاد  بخش  این  در  عالقمندان 

سرمایه گذاری ترغیب شوند.
وی با بیان این که تبریز قابلیت زیادی در حوزه 
های صنفی، صنعتی و تجاری دارد، تصریح کرد: 
از جمله  مختلفی  پیشرفت های  تولید  در بخش 
شرکت  کلرپارس،  صنعتی  های  مجموعه  در 
و  موتوژن  سازی،  ماشین  ایران،  تراکتورسازی 

چرخشگر داشتیم.


