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آذربایجان شرقی

معاون بیمه ای بانک کشاورزی:
به آسیب دیدگان  دیم استان خسارت می دهیم

2

Wednesday  - Nov 3 ,2021 |  6069 چهارشــنبه  12  آبــان 1400 | 27 ربیــع االول 1443 | 4 صفحــه | ســال بیســت و دوم - شــماره

3

آذربایجان شرقی 
ششمین استان

 از نظر تورم درکشور است

تولید 83 هزار تن پیاز
  در آذربایجان شرقی 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
تاکید کرد؛

ی  ه ها فع حفر ت ر ر و  ضر
کز حســاس امنیتی در مرا
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رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت آذربایجان شرقی عنوان کرد؛

70درصد جایگاه های سوخت استان به وضعیت عادی برگشته اند

: :دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور

 بیشتر مناطق آزاد کشور تراز تجاری مثبت دارند بیشتر مناطق آزاد کشور تراز تجاری مثبت دارند
2 2

بیشتر بخوانید

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان:

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان 
آذربایجان شرقی:

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت رفع 
حفره های امنیتی در مراکز حساس کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم سیدمحمدعلی 
آل هاشم در جلسه شورای اداری استان، بر هم افزایی 
و همدلی همه مسئوالن برای حل مسائل و مشکالت 
استان تأکید کرد و گفت: توسعه ارتباطات با کشورهای 
است  مسائلی  مهم ترین  محرومیت زدایی  و  همسایه 

که باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد...
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نوبت اول

فراخوان نوبت اول 

مناقصه عمومی یک مرحله ای  

)با ارزیابی کیفی فنی(

یســت اســتان  بازدید مدیر کل محیط ز
آذربایجان شرقی  از

 مجتمع صنعتی  کن تایر
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مراکز  در  امنیتی  حفره های  رفع  ضرورت  بر  شرقی  آذربایجان  در  فقیه  ولی  نماینده 
حساس کشور تاکید کرد.

شورای  جلسه  در  آل هاشم  سیدمحمدعلی  حجت االسالم  جام جم  گزارش  به 
اداری استان، بر هم افزایی و همدلی همه مسئوالن برای حل مسائل و مشکالت 

استان تأکید کرد و گفت: توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه و محرومیت زدایی 
مهم ترین مسائلی است که باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد. وی، حل مشکل 
دیگر  از  را  حاشیه نشینی  بحث  سامان دهی  و  ارومیه  دریاچه  زیست محیطی 
موضوعات مهم استان ذکر کرد و از مدیران دستگاه ها خواست تا در این خصوص با 

استاندار جدید به صورت جدی همکاری کنند. امام جمعه تبریز همچنین درخصوص 
حمله سایبری به سامانه سوخت کشور در هفته گذشته، گفت: این حمله ترکیبی، 
بیش از آن که یک حمله باشد، یک دفاع بزدالنه و منفعالنه از سوی دشمن بود و 

ایران اسالمی باید برای پاسخ گویی به موقع به این گونه تحرکات آماده باشد.
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نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد؛ 
ضرورت رفع حفره های امنیتی در مراکز حساس

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

مدیر آب منطقه ای آذربایجان شرقی:
 ۸0 هکتار از بســتر رودخانه های 

الیروبی و رفع تصرف شد

شــرقی  آذربایجــان  منطقــه ای  آب  مدیرعامــل 
آزادســازی،  بازگشــایی،  عملیــات  اجــرای  از 
الیروبــی و رفــع تصــرف ۸۰ هکتــار از اراضی بســتر 
رودخانه های این استان در سال جاری خبر داد.

یوســف غفــارزاده اعــالم کــرد: ایــن عملیــات در 
۸ کیلومتــر  ۸۰ هکتــاری و بــه طــول  مســاحت 
از بازه هــای اولویــت دار بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۸۰ 

میلیارد ریال اجرا شده است.
وی افــزود: ایــن عملیــات بــه منظــور جلوگیــری 
از دخــل و تصرفــات در اراضــی حکومتــی شــامل 
رودخانه هــا و مســیل ها و همچنیــن جلوگیــری 
از خطــرات ناشــی از بــروز خســارات جانــی و مالــی 
ج از حیطه  ناشــی از خطرات ســیل، در مناطق خار
وظایف دهیاران و شــهرداران و ســایر ارگان های 
متولــی، بــا اســتفاده از اعتبــارات عمرانــی انجــام 

شده است.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان 
خواســت  دهیــاران  و  شــهرداران  از  شــرقی 
بــا هماهنگــی امــور منابــع آب شهرســتان های 
اســتان نســبت به انجــام مطالعــات جامــع، برای 
جمــع آوری و دفــع ایمــن آب هــای ســطحی بــرای 
جلوگیری از بروز خســارات و مشــکالت در مواقع 
حدوث ســیالب ها اقدام کنند. آذربایجان شــرقی 
دارای ۲۵ هــزار کیلومتر رودخانه اســت کــه ۲ هزار 

کیلومتر آن حادثه خیز است.

خبرخبر

معاون بیمه ای بانک کشاورزی:
بــه آســیب دیدگان  دیــم اســتان 

خسارت می دهیم 

در ســال زراعــی جــاری بالــغ بــر 666 میلیــارد ریــال 
غرامــت بــه گنــدم کاران دیــم خســارت دیــده در 

استان آذربایجان شرقی پرداخت شد.
بــه گــزارش جام جــم علــی حــاج مالعلــی تبریــزی 
معــاون بیمــه ای بانــک کشــاورزی اســتان گفــت: 
این میزان غرامت توســط شــعب بانک کشاورزی 
اســتان در وجه 53 هزار 766 نفر واریز گردید،که به 
ترتیب شهرستان های میانه،چاریماق و هشترود 

ازنظر تعداد ومبلغ بیشترین واریزی را دارند.
وی افــزود: از کل تعداد فــوق 44762 فقــره به مبلغ 
ح جهش تولید در دیمزار  550میلیارد مربوط به طــر
و 9000فقــره بــه مبلــغ 116 میلیــارد ریــال مربــوط بــه 

ح های بیمه ای گندم دیم می باشد. سایر طر
تبریــزی درخصــوص تــداوم پرداختی هــای غرامــت 
غرامــت  درصــد   70 فــوق  واریــزی  مبلــغ  گفــت: 
برآوردشــده در زیربخش محصــوالت زراعی بوده و 

مابقی آن بزودی پرداخت می شود.
رئیس صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان 
در مــورد پرداخــت غرامــت در بخش باغــات اظهار 
امیدواری کــرد: خســارت وارد شــده در این بخش 
در دست بررسی و ارزیابی اســت که تا اواخر فصل 

پاییز پرداخت خواهدشد.
وی در پایان از کشاورزان سراســر استان خواست 
جهت انعقــاد قرارداد بیمــه محصوالت خــود برای 
ســال زراعی آتی به نمایندگی های بیمه مســتقر در 

شهرستان ها مراجعه نمایند. 

دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  مدیــرکل   
آذربایجان شــرقی با بیاناین کــه آذربایجان 
هفتــم  یــا  و  ششــم  ردیــف  در  شــرقی 
خ بــاالی تــورم در کشــور  اســتان ها بــا نــر
اســت، گفــت: ایــن امــر دالیــل متعــددی 

دارد.
به گزارش جام جم علی اصغــر عباس زاده 
در یک گفــت و گــوی خبــری دربــاره دالیل 
تورم بــاالی ۵۰ درصــدی آذربایجان شــرقی 
خ نســبت بــه ســایر  و بــاال بــودن ایــن نــر
استان های مرزی در سال جاری بیان کرد: 
ثــار تمامــی سیاســت های پولــی و مالــی  آ
دولــت در اســتان ما نیــز دیده می شــود و 
ایــن امر یکــی از دالیــل وجــود تورم بــاال در 

استان است.
در  بــاال  تــورم  براین کــه  تاکیــد  بــا  وی 

اســتان دالیــل بســیاری می تواند داشــته 
باشــد، افــزود: طــی بررســی های انجــام 
گرفتــه پیرامــون موضــوع تــورم، در دنیــا 
چهــار نظریــه مهــم پولــی، فشــار ناشــی از 
تقاضا، فشــار ناشــی از هزینه و ســاختاری 
می تواننــد دالیــل ایــن مقولــه را تشــریح 

کنند.
وی ادامــه داد: در نــگاه از جنبــه  نظــری 
کــه  گفــت  می تــوان  تــورم،  ســاختاری 
آذربایجان شــرقی یک اســتان مرزی است 
و قطعــا طــی شــش ماهــه اول ســال، آمار 
مســافرت ها به قصد خرید به این استان 
باال می رود در نتیجه عرضه کاال در اســتان 
پاســخگوی این حجم از تقاضا نبوده و در 
تقابل بیــن عرضــه و تقاضا یک شــکاف و 
در نهایــت تــورم و افزایــش قیمــت کاالها 

خ می دهد. ر
عبــاس زاده در خصوص دلیــل دیگر تورم 
بــاال در اســتان، گفــت: تبریــز نســبت بــه 
ســایر کالن شــهرهای کشــور از مشــکل 
ســاختار امکانــات حمــل و نقــل و توزیــع 
کاال رنج می برد؛ در مراکز سایر استان های 
، میادیــن و یــا مراکــز خرید با  بــزرگ کشــور
غرفه هــای مشــخصی بــرای فــروش اقالم 
وجود دارد که در نهایت نظارت مسئوالن 
و بازرســان را آســان تر و قیمت هــا بهتــر 
کنتــرل می شــوند امــا در تبریــز اینگونــه 
نیســت و در بحــث نظــارت بــر قیمت هــا 

مشکل داریم.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت عوامــل 
تولیــد، افــزود: با بــاال رفتــن فشــار قیمت 
، شاهد افزایش شاخص  عوامل تولید نیز

قیمــت تولیدکننــده و در نتیجــه افزایش 
قیمت تمام شده ی کاالها می شویم.

وی خاطرنشــان کــرد: برخــی از اقالمــی کــه 
هــم اســتانی های عزیــز نســبت بــه ســایر 
اســتان ها بیشــتر مصــرف کــرده و ایــن 
اقالم در محاسبه  شــاخص تورم نیز به کار 
گرفته می شــود، اقالم گران و با قیمت باال 

هم چون گوشت هستند.

دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  مدیــرکل 
آذربایجان شرقی گفت: استان های مرزی 
اغلب به دلیل تردد مســافران بــا تورم باال 
مواجــه هســتند. از جملــه اســتان ایــالم 
خ تــورم بــاال و حتــی  کــه همــواره دارای نــر
رتبه نخســت در ایــن خصوص بــوده، زیرا 
اقتصاد ایــن اســتان ضعیــف و جوابگوی 

تقاضای باالی کاالها نیست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان:

آذربایجان شرقی  ششمین استان از نظر تورم درکشور است

رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی آذربایجــان 
شــرقی گفت: تربیــت دانشــجویان ایــن دانشــگاه در 

عرصه علم و عمل انجام می شود.
بــه گــزارش جام جــم فــرزان قالیچــی، در وبینــار آییــن 
اســتقبال از نودانشــجویان مرکــز آمــوزش علمــی 
، بــا بیاناین کــه  کاربــردی جهــاد دانشــگاهی تبریــز
انســان ها وقتــی نعمتــی را در دســت دارند، قــدر آن را 
نمی داننــد، اظهــار کــرد: دوران تحصیــل نیــز هماننــد 
بهار زندگی جوانان است که باید از فضای ایجاد شده 
بــرای تحصیــل بــه خوبــی اســتفاده کــرد و از آن لــذت 
برد تــا در نهایــت ثمره تــالش خــود را چیــد. وی افزود: 
مراکــز آموزشــی بســیاری در ســطح کشــور بــه تربیــت 
غ التحصیــالن اغلب  دانشــجویان می پردازنــد امــا فار
این مراکز نمی توانند در محیط کار واقعی حضور یابند 

و هزینه هــای آن هــا بــرای یادگیــری مهــارت و درس به 
هدر می رود. وی با اشــاره به فلســفه دانشــگاه جامع 
علمی کاربــردی در حوزه مهــارت آموزی دانشــجویان، 
گفت: اهداف دانشگاه علمی کاربردی باعث می شود 
تا دانشــجویان، در کنــار تحصیل حتمــا مهارتــی را یاد 

بگیرند و به حوزه اشتغالزایی و کارآفرینی وارد شوند.

قالیچی خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات الزم جهت 
تحصیــل و مهــارت آمــوزی در مراکــز ایــن دانشــگاه 
فراهم بــوده و فقــط دانشــجویان باید از ایــن فرصت 
نواقصاتــی  البتــه  کننــد.  اســتفاده  آمــده  پیــش 
هــم در ایــن خصــوص وجــود دارد کــه دانشــجویان 
می تواننــد بــه واحــد اســتانی دانشــگاه اعــالم کننــد. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیاناین کــه 
جهاددانشــگاهی یکــی از نهادهــای انقالبــی کشــور 
اســت، اظهار کرد: این نهاد انقالبی خدمات ارزنده ای 
را در طول ســالیان گذشــته به کشــور داشــته اســت. 
وی افزود: دانشــجویان مرکز آموزش علمــی کاربردی 
جهاددانشگاهی تبریز باید با استفاده از ظرفیت های 
ایــن نهــاد انقالبــی، از معلومــات بــاالی اســاتید حوزه 
خود بهــره ببرند و بــا مقررات آموزشــی ایــن مجموعه 

نیز آشنا شوند. رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
آذربایجــان شــرقی بــا بیاناین که مرکــز آمــوزش علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی تبریز جایگاه خوبی در بین 
ســایر مراکــز دارد، افــزود: در اوایل شــیوع کرونــا، این 
مرکز آموزشــی اولین مرکزی بود که بــا توجه به بنیه ی 
جهادی خــود و امکانــات محــدود به تولید ماســک و 

گان های بیمارستانی اقدام کرد. 
 وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیاناین که 
انقــالب،  گام دوم  بیانیــه  از بندهــای اصلــی  یکــی 
امیددهی بــه جوانان اســت، اظهــار کرد: جوانــان باید 
از هر چیزی که بر ســر راهشــان در مســیر رســیدن به 
اهداف قرار دارند، بگذرند چرا که شرایط کنونی جامعه 
ما نیازمند کار زیاد و جهادی اســت کــه این امر امکان 

پذیر نیست مگر به دست جوانان.

ح کرد: رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی مطر

تربیت دانشجویان در عرصه علم و عمل در دانشگاه جامع علمی کاربردی

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان:

فعالیت هــای جهاددانشــگاهی در 
ارتقــای جایــگاه علمــی و اجتماعــی 

ح است کشور در دنیا مطر

جهــاد  ســازمان  رئیــس  شــرقی  آذربایجــان 
دانشــگاهی آذربایجان شــرقی گفت: جای افتخار 
دارد که فعالیت های جهاددانشــگاهی در ارتقای 
ح  جایــگاه علمــی و اجتماعــی کشــور در دنیــا مطر

است.
بــه گــزارش جام جــم جعفــر محســنی، در وبینــار 
آییــن اســتقبال از نودانشــجویان مرکــز آمــوزش 
، اظهار کرد:  علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز
جهاددانشــگاهی یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی 
و مجموعــه ای جامــع اســت کــه در حوزه هــای 
آموزشــی، فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی و ... ورود 

کرده و برای رفع نیازهای کشور فعالیت می کند.
 ، وی بــا اشــاره بــه مشــکالت اشــتغال در کشــور
افزود: با توجه بهاین که بیشترین درصد بیکاران 
غ التحصیالن دانشگاهی  سطح کشــور از بین فار
اســت، جهاددانشــگاهی به ایــن مقوله نیــز وارد 
شــده و افتخار دارد که بــرای اشــتغالزایی و کمک 
کمــک  کارآفرینــی  جهــت  غ التحصیــالن  فار بــه 

می کند.
وی ادامــه داد: در مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی 
، رشــته های کاربــردی بــر  جهاددانشــگاهی تبریــز
، برای اشــتغالزایی و کارآفرینی  اساس نیاز بازارکار
دانشــجویان وجــود دارد. مــا حتــی دانشــجویانی 
ج  غ التحصیلــی در خار هم داشــتیم که بعد از فــار

کشور کارآفرینی کرده اند.
محســنی خاطرنشــان کرد: رشــته های موجود در 
مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی 
، رشته هایی جامع و موردنیاز بازارکار بوده و  تبریز

توسط اساتید متخصص تدریس می شود.
افــرادی خــالق  کارآفرینــان،  بــا بیاناین کــه  وی 
پیشــبرد  بــرای  جدیــد  ایده هــای  کــه  هســتند 
فعالیت ها دارند، گفت: جهاددانشــگاهی در کنار 
این اقدامات، به رســالت های قبلی خود در حوزه 
پژوهــش دانشــجویان و ارتقــای ســطح فرهنگی 

آن ها نیز ادامه می دهد./ایسنا

مدیر راه و شهرسازی آذربایجان شرقی :

ســهــمــیــه آذربــایــجــان شــرقــی در 
ح جـــهـــش تـــولـــیـــد مــســکــن  ــر ــ طـ

ساخت ۵0 هزار واحد است
 

مدیرکل راه و شهرســازی آذربایجان شــرقی با اشــاره 
ح جهــش تولید  بــه ادامه ثبت نــام از متقاضیــان طر
مســکن در اســتان، گفت: سهمیه اســتان در سال 
ح، ســاخت ۵۰ هــزار واحــد  جــاری در اجــرای ایــن طــر

است.
به گزارش جام جم ابوالقاســم سلطانی با بیاناین که 
ح در ۲۸  در زمــان کنونــی امکان ثبــت نــام در این طــر
شهر و ۲ شهر جدید این استان فراهم است، افزود: 
در راســتای اجرای برنامه احداث یــک میلیون واحد 
، برنامه ریزی الزم در  مسکونی در سال ۱۴۰۰ در کشور
اســتان انجام شــده و اراضی مورد نیاز برای ســاخت 

آن در حال شناسایی و تأمین است.
ح جهــش  وی بــا اشــاره بهاین کــه تمــام مزایــای طــر
ح اقــدام ملی  تولید مســکن شــامل متقاضیــان طر
نیز می شــود، اظهار کرد: برنامــه ریزی هــای الزم برای 
شناســایی و تأمین اراضی در بقیه شهرهای استان 
کــه در ســهمیه اولیــه وجــود ندارنــد در حــال انجــام 
بوده و در مراحل بعــدی برای آنها نیز ســهمیه ثبت 
نــام ایجــاد خواهــد شــد و از طریــق مبــادی رســمی 
اطــالع رســانی می شــود. مدیــرکل راه و شهرســازی 
ح جهــش  آذربایجان شــرقی گفــت: ثبــت نــام طــر
تولیــد مســکن از روز چهارشــنبه ۲۸ مهــر شــروع 
شده و بصورت شــبانه روزی به مدت یک ماه ادامه 
 دارد و متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعه به ســامانه
 saman.mrud.ir و مطالعــه شــرایط وارد مراحــل ثبت 
نام شــده و بــدون هیــچ محدودیتــی از نظــر ظرفیت 
واحدها اقدام به ثبت نام کنند. ســلطانی ادامه داد: 
شــرایط متقاضیــان برای بهــره منــدی از مزایــای این 
ح اقــدام ملی مســکن یعنی  ح همان شــرایط طــر طر
، نداشتن مالکیت، تأهل )غیر  داشتن فرم )ج( سبز
از زنان سرپرســت خانــوار و زنــان خود سرپرســت با 
۳۵ ســال ســن به باال و نخبگان علمی و افــراد دارای 
معلولیت جســمی و حرکتی( و داشــتن حداقل پنج 

سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضاست.

دبیر شــورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
اقتصادی گفت: بیشــتر مناطق آزاد کشور تراز تجاری 
مثبت دارنــد و باید از ایــن ظرفیت در جهت توســعه 

کشور استفاده کرد.
ســعید محمد در دیدار با اســتاندار آذربایجان شرقی 
در تبریز با بیاناین که منطقــه آزاد ارس یکی از مناطق 
رو بــه رشــد و قابــل توســعه اســت، تأکیــد کــرد: بایــد 
شــرایطی ایجــاد کنیــم کــه کل اســتان از مزایــای ایــن 

منطقه بهره مند شود.
محمد بــا اشــاره بهاین که عــدم درک صحیح نســبت 
بــه مناطــق آزاد، مهم ترین مشــکل این حوزه اســت، 
افــزود: مطالبــی کــه درخصــوص واردات و قاچــاق 
ح می شــود، مطالبــی ســطحی و  در مناطــق آزاد مطــر

بی اساس است.
وی ادامــه داد: بیشــترین کنترل هــای گمرکــی در 
مناطق آزاد اتفاق می افتد و بیشــتر مناطق آزاد ما تراز 
 در شــرایط فعلی کشــور 

ً
تجــاری مثبت دارنــد و اتفاقــا

مناطــق آزاد می تواننــد در حمایــت از صنایــع نوپــا و 
نیازمند حمایت اثرگذار باشند.

دبیر شــورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
اقتصــادی همچنیــن از تصمیمــات نادرســت در این 

حــوزه انتقــاد کــرد و گفــت: نــوع نــگاه بــه مناطــق آزاد 
و عــدم توجه بــه قانــون موجــب ایجــاد موانعــی برای 
فعالیت هــای اقتصــادی و جــذب ســرمایه گذاری در 

این مناطق شده است.
وی تصریــح کــرد: مقدمــات الزم برای جهــش مناطق 
آزاد را فراهم کرده ایم و امیدواریم با کمک مســئوالن 

اســتانی بتوانیم در توســعه این مناطــق و خدمت به 
مردم اثرگذار باشیم.

 بیشتر مناطق آزاد کشور تراز تجاری مثبت دارند
ارس از نظر ظرفیت ها و اســتعدادهای بالقوه سرآمد 

مناطق آزاد کشور است
ارس  صنعتــی  تجــاری-  آزاد  منطقــه  مدیرعامــل 
هــم در ایــن دیــدار گفــت: ارس از نظــر ظرفیت هــا و 
اســتعدادهای بالقــوه، ســرآمد مناطــق آزاد کشــور 
اســت و ارتباط ایــن منطقــه با کشــورهای همســایه، 
زمینه را برای تعامالت اقتصادی برد- برد فراهم کرده 
است.محســن نریمــان بــا اشــاره بهاین کــه اســتان 
آذربایجان شــرقی نقطه امن و مناســبی برای توســعه 
ایــران و جمهــوری  مناســبات جمهــوری اســالمی 
آذربایجــان اســت، افــزود: منطقــه آزاد ارس اعــالم 
کرده اســت که آماده بازگشــایی مــرز خداآفرین بوده 
و هزینــه احــداث پــل دوســتی در ایــن مــرز را تقبــل 
کرده اســت.وی بــا بیاناین که تــراز تجــاری منطقه آزاد 
ارس مثبت اســت، افــزود: ظرفیت های ایــن منطقه 
بســیار مناســب اســت و می توانیــم ایــن ظرفیت هــا 
را در خدمــت رونــق اقتصــادی اســتان و کشــور قــرار 

دهیم./مهر

: دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور

 بیشتر مناطق آزاد کشور تراز تجاری مثبت دارند

ع جلیقــه هوشــمند احیــای قلــب   مختــر
گفت: پس از حــدود چهار ســال دوندگی 
بــرای دریافــت تســهیالت جهــت تولیــد 
نمونه تجاری این جلیقه، درست زمانیکه 
از حمایت ها ناامید شده بودم مرکز رشد 
مراغه برای پرداخت تســهیالت پیشقدم 

و بی ریا وارد میدان شد.
داود مومــن بهــادر افــزود: متاســفانه 
از  حمایــت  جهــت  بانکــی  تســهیالت 
اختراعــات پــس از تولیــد نمونــه تجــاری 
محصول اعطــا می شــود اما تولیــد نمونه 
یک اختراع جهانی بی شــک هزینــه زیادی 
در پــی دارد و گاهــی تامیــن آن از عهــده 

ج است. مخترعان خار
وی ادامــه داد: هزینه تولیــد نمونه تجاری 
برخــی از اختراعــات از جملــه دســتگاه »ام 
آر ای« بــرای ۴۰۰ کیلوگــرم بــه حــدود پنــج 
میلیــارد تومان می رســد و به طــور طبیعی 
این اختراع نیز در مرحله تولید با مشــکل 

مواجه خواهد شد.
عضــو فدراســیون بین المللــی مخترعــان 
در مــورد مشــکالتی کــه طــی ســال های 

اخیر در خصــوص تولید نمونــه محصول 
کــرد:  بــرای اختراعــش داشــت، اظهــار 
مراکــز بــه دنبــال نــام و نشــان بودنــد و 
درخواســت های نامعقولــی داشــتند؛ در 
نهایت پس از سه ســال پیگیری موضوع 
بــه جایــی کشــید کــه مدتــی شــماره های 

تماسم را عوض کردم.
مومن بهادر بــه بیــان یکــی از خاطره های 
تلخش در ایــن مدت نیــز اشــاره و اضافه 
کــرد: یکــی از اســاتید و پزشــکان قلــب و 
عــروق نیــز گفته بــود کــه اگــر اســمش در 
کنار این اختراع نباشــد، اجــازه تولید آن را 

نخواهد داد.  
عضــو بنیــاد ملــی نخبــگان کشــوری بــا 
اشــاره بهاین که این اختراع از کشــورهای 
مختلفــی چــون آلمــان، فرانســه و ترکیــه 
مشتری دارد، بیان کرد: در چنین شرایطی 
کــه از همــه جــا ناامیــد شــده بــودم، مرکــز 
رشــد دانشــگاه مراغــه بــه فاصلــه ۱۵ روز 
پس از تماس با بنده تســهیالت حمایتی 
را تصویــب کــرد کــه اکنــون مراحــل اداری 
ع  مختــر و  پژوهشــگر  می کنــد.   طــی  را 

مراغــه ای کــه ۶۳ اختــراع دارد و ۱۸ مــورد از 
آنهــا را تاکنــون ثبــت ملی کــرده اســت، در 
مورد زمانبندی تولیــد این محصول بیان 
کــرد: پــس از دریافــت تســهیالت اولیــه از 
مرکــز رشــد مراغه، حــدود یک ســال زمان 

برای تولید نمونه تجاری آن نیاز است.  
به گفتــه وی نمونــه تجــاری پــس از تولید 
بایــد بــه مــدت حداقــل ۶ مــاه در مراکــز 
تحقیقاتــی و پژوهشــی مــورد ارزیابــی قرار 
گیــرد و پــس از آن می تــوان محصــول را با 
مرحلــه دوم تســهیالت بانکــی بــه تولیــد 

انبوه رساند و صادر کرد.  
عضو مجله های علمی »هاروارد« و ژورنال 
آمریــکا ادامــه داد: یــک شــرکت  قلــب 
آلمانی نیز وعده داده است تا این جلیقه 
هوشــمند احیای قلب را از طریق یک خط 

مکانیزه به طور گسترده تولید کند.  
، نمونه تجــاری این  به گفتــه مومن بهــادر
محصــول کــه حــدود ۴۰۰ میلیــون تومــان 
هزینه در پــی خواهد داشــت، با مشــاوره 
علمی »مهدی برومند« و »مینا ایروانی« و 
همچنین راهنمایی مســعود پزشکیان، 

»رضایت پرویــزی« و »عباس افراســیابی« 
از اســاتید جراحی قلب و عروق دانشــگاه 

تبریز تولید خواهد شد.
ع جلیقــه هوشــمند احیــای قلــب:  مختــر

مرکز رشد مراغه بی ریا به میدان آمد
جلیقــه هوشــمند احیــای قلــب چگونــه 

کار می کند؟
عــروق  و  قلــب  تحقیقــات  مرکــز  عضــو 
جلیقــه  گفــت:  تبریــز  مدنــی  شــهید 
هوشــمند احیــای قلبی بــا قابلیــت »عبور 
اشــعه بــدون ســایه/ رادیولوســنت نــان 
اپتیــکال« و »ســنجش میــزان کربــن دی 
اکســید ریه ها براســاس متابولیسم بدن 
یا کاپنوگراف« طبق الگوریتم احیای قلبی 

یا CPR در سه متد شامل »انتوباسیون«، 
»غیرانتوباســیون« و »زنــان بــا حاملگــی 

باالی ۲۰ هفته« کار می کند.  
مومــن بهــادر بیــان کــرد: ایــن جلیقــه در 
روش »انتوباســیون« بــدون توقــف بــه 
احیــای قلــب مشــغول می شــود و فشــار 
به قفســه ســینه را تا زمان احیا به صورت 

خودکار ادامه می دهد.  
وی با بیاناین که این جلیقه اشعه  حاصل 
از تاسیاســت پزشــکی را از خــود عبــور 
می دهــد، اظهــار کــرد:  بــر همیــن اســاس 
مریضــی کــه ایســت قلبــی دارد، می توانــد 
همزمــان بــا احیــای قلبــی از طریــق ایــن 

جلیقه، آنژیوگرافی شود.

ع جلیقه هوشمند احیای قلب: مرکز رشد مراغه بی ریا به میدان آمد مختر



پیشرفت ۷0 درصدی عملیات مرمت و احیای مسجد ضریر مراغه
درصدی   ۷۰ پیشرفت  از  شرقی  آذربایجان  فرهنگی  میراث   معاون 

عملیات مرمت و احیای مسجد ضریر مراغه خبر داد.
به گزارش جام جم علیرضا قوچی در بازدید از مسجد ضریر مراغه گفت: 
ساخت  و  است  آذربایجان  و  ایران  در  چوبی  مساجد  خاستگاه  مراغه 
رونق  شهر  کهن  این  در  صفویه  زمان  از  چوبی  شبستان  با  مسجد 
گرفته است. مسجد مالرستم، مالمعزالدین، قاضی، شیخ تاج، سفید، 

مراغه  تاریخی  مساجد  جمله  از  بابا  شیخ  و  اتابک  طاق،   ، ضریر ریحان، 
این مساجد چوبی است. که شبستان بیشتر  است 

بهاین که  اشاره  با  ادامه  در  شرقی  آذربایجان  میراث فرهنگی  معاون 
مراغه  در  چوبی  شبستان  با  تاریخی  مسجد   ۱۰ از  یکی  ضریر  مسجد 
و  شده  ساخته  صفویه  دوره  در  ضریر  تاریخی  مسجد  گفت:  است، 
آیات قرآنی  آن با نقاشی های گل و بوته، تصاویر ترنج،  سقف شبستان 

و شعر تزئین شده است.
 ۷۰ پیشرفت  با  تاریخی  مسجد  این  مرمت  عملیات  بابیاناین که  قوچی 
مستمر  مرمتی  عملیات  انجام  دنبال  به  گفت:  است،  همراه  درصدی 
پنجره ها،  دیوارها،  مرمت  اخیر  مراحل  طی  مراغه،  ضریر  مسجد  در 
و  است  شده  انجام  سازی  کف  و  چوبی  سقف  نقاشی های  پاک سازی 

آینده ای نزدیک تکمیل خواهد شد. آن در  مرمت 

3
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امام خمینی )ره(

استاندار آذربایجان شرقی:
ح اقدام ملی مسکن  پیشــرفت طر
در شــهر جدیــد ســهند مناســب 

است

استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به احداث پنج 
ح اقدام ملی  هزار و ۵۰۰ واحد مســکونی در قالب طر
مســکن در شهر ســهند گفت: متوســط پیشرفت 
فیزیکــی ایــن پروژه هــا ۲۰ درصــد اســت کــه از نظــر 

زمان بندی وضعیت مناسبی دارند.
به گــزارش جام جــم عابدین خــّرم در بازدید از شــهر 
جدیــد ســهند بــا بیاناین کــه تمــام پروژه هــا تــا این 
لحظــه بــا آورده متقاضیــان احــداث شــده و هنــوز 
تســهیالت بانکی بــه پروژه ها تزریق نشــده اســت، 
افــزود: در شــورای مســکن اســتان، بانک هــا را پای 
کار خواهیــم آورد تــا کمــک کنند کــه پروژه هــا بدون 
توقــف پیش بــرود و پیــش از مهلت مقــرر بتوانیم 
واحدها را تحویل متقاضیان دهیــم. وی ادامه داد: 
شاهد یک حرکت جهادی در شهر سهند هستیم، 
زیــرا کــه ایــن شــهر بــه کارگاه فعالیت هــای عمرانی 
تبدیــل شــده اســت.وی بــا بیاناین کــه امــروز هیچ 
پــروژه راکــدی را در ســهند مشــاهده نکردیــم، بیان 
، زیرســاخت های  کرد: با اهتمام مدیریت این شــهر
مــورد نیــاز مــردم در مناطــق جدیداالحــداث هم در 
حال تکمیل است که نشان دهنده عزم راسخ برای 
اجرای سیاست های دولت در حوزه مسکن است.

اســتاندار آذربایجان شرقی در شــهر جدید سهند از 
ح اقدام ملی مســکن در این شــهر  هفت پــروژه طــر
بازدید کــرد و در جریــان آخرین وضعیت پیشــرفت 

پروژه های مسکن آن قرار گرفت.
وی همچنین پس از بازدید از پروژه های مسکن، از 
مرکز تجمیعی واکسیناســیون کرونا در شهر جدید 

سهند بازدید و از فعاالن این مرکز قدردانی کرد.

خبرخبر

ــان  ــ ــازمـ ــ ــر امـــــــــور زراعــــــــــت سـ ــ ــدیـ ــ مـ
جهادکشاورزی استان :

تولیــد 83 هزار تــن پیاز  در اســتان 
آذربایجان شرقی

  

مدیر امور زراعت ســازمان جهادکشــاورزی استان 
آذربایجــان شــرقی  گفت: ســطح زیر کشــت پیاز در 
استان آذربایجان شــرقی 1800 هکتار می باشد که از 
این میزان مساحت کشت در سالجاری مقدار 83 

هزار تن محصول پیاز برداشت شده است.
بــه گــزارش جام جــم جــالل رحیــم زاده بــا بیــان 
تابســتانه  صــورت  دو  بــه  پیــاز  کاشــت  این کــه 
و پاییــزه می باشــد و برداشــت محصــول هــم بــه 
دو صــورت تابســتانه و پاییــزه در ســطح اســتان 
صورت می پذیرد گفت: سطح زیر کشت تابستانه 
 در 

ً
پیــاز اســتان 120 هکتــار می باشــد کــه عمدتــا

شهرســتان های عجــب شــیر و آذرشــهر کشــت 
می گــردد ، میــزان تولیــد محصــول تابســتانه پیــاز 
اســتان نیز حدود 5 هزار  تن می باشــد که در داخل 

استان مصرف می گردد.
وی بــا بیاناین کــه ســطح زیــر کشــت پاییــزه پیــاز 
اســتان 1680 هکتــار می باشــد افــزود: ایــن مقــدار 
 ، ، شبســتر  در شهرســتان های عجب شــیر

ً
عمدتــا

، اســکو و هورانــد کشــت  بنــاب، ملــکان، آذرشــهر
می گردد.

مدیر امور زراعت ســازمان جهادکشــاورزی استان 
بــا بیاناین کــه میــزان تولیــد محصــول پاییــزه پیــاز 
اســتان حــدود 78 هــزار تــن می باشــد که عــالوه بر 
تامیــن نیــاز داخلــی اســتان بــه ســایر اســتانهای 

همجوار نیز ارسال می گردد.

۴ آبان هنوز به نیمه نرســیده بود که کســانی که برای 
ســوخت گیــری وســیله نقلیــه خــود بــه پمــپ بنزین 
مراجعه کــرده بودند، متوجه بروز اختاللی در ســامانه 
هوشــمند سراســری ســوخت رســانی کشــور شدند. 
اختاللــی که امــکان اســتفاده از کارت ســوخت را برای 
مردم غیرممکن کرده بود و به دلیل اتصال جایگاه ها 
به این سامانه، حتی امکان ســوخت گیری به صورت 
آزاد نیــز وجود نداشــت. در ابتــدا تصور بر ایــن بود که 
ایــن مســاله یــک اختــالل ســاده اســت کــه بــه زودی 
رفع می شــود اما پس از چند ســاعت مشــخص شــد 
ســرورهای ســامانه سراســری هوشــمند ســوخت 
رسانی کشــور مورد حمله ســایبری قرار گرفته است. 
در حالیکــه برخــی رســانه های بیــن المللــی هجمــه 
تبلیغاتــی خــود را آغــاز نمــوده بودنــد تــا از ایــن حمله 
ســایبری یک فرصت ســاخته و زمینه ایجاد ناامنی در 
کشور را فراهم کنند، اما مردم فهیم کشورمان با صبر 
و بردبــاری بــا این مشــکل برخــورد کرده و مســئولین 
نیز با سرعت در پی حل این مســاله برآمدند تا از بروز 
یک مســاله امنیتــی جلوگیری شــود. به ســراغ رئیس 
اتحادیــه جایــگاه داران ســوخت اســتان آذربایجــان 
ح ماجــرا را از زبان وی شــنیده و  شــرقی رفته ایم تا شــر
وضعیــت فعلی جایگاه های ســوخت اســتان را از وی 

جویا شویم.
در همه جایگاه های ســوخت امکان سوخت گیری 

وجود دارد
اســتان  ســوخت  داران  جایــگاه  اتحادیــه  رئیــس 
آذربایجــان شــرقی در مصاحبه اختصاصی بــا جام جم 
گفت:» از حدود ســاعت ۱۱ صبح روز سه شنبه ۴ آبان 
مــاه، اختاللی در جایگاه های ســوخت اســتان شــروع 
شــد و تصور مــا این بود کــه این رخــداد ناشــی از قطع 
اتصال جایگاه ها به سیستم مرکزی است و به زودی 
مرتفع می گردد. بعد ازاین که مشــخص شــد مشکل 
ایجــاد شــده بــه دلیــل یــک حملــه ســایبری بــوده و 
برطرف کردن آن زمانبر خواهد بــود، تالش کردیم تا با 
قطع اتصال جایگاه های سوخت از سامانه سراسری 
، امــکان ســوخت  هوشــمند ســوخت رســانی کشــور

گیری به صورت آزاد را برای مردم فراهم کنیم.« 
ســلمان امیری تیکمــه داش ادامــه داد:» بــرای انجام 
این مهــم تیم های زیــادی از کارشناســان وزارت نفت 
و شــرکت توزیع فرآورده های نفتی تشــکیل شده تا با 
مراجعــه حضوری بــه جایگاههای ســوخت، اقدامات 

الزم بــرای ســوخت گیــری آزاد را فراهــم نماینــد. بعــد 
ازاین که مشکل سامانه سراسری هوشمند سوخت 
رســانی کشــور برطــرف شــده و حملــه ســایبری دفــع 
شد، باید کارشناســان سیســتم را مجددا به سامانه 
ســوخت رســانی کشــور متصــل می کردنــد و برخــی 
اقدامــات فنــی از مرکــز ســامانه در تهــران نیــز انجــام 
می شــد تا جایگاهها دوباره به شــبکه متصل شوند. 
خوشــبختانه بــا کار جهــادی  و تــالش همــه نیروهای 
فعــال، تیم های متعــدد در حــال انجام ایــن اقدامات 
هســتند و به صــورت حضــوری بــه همــه جایگاههای 
سوخت اســتان مراجعه کرده اند. اســتان آذربایجان 
شــرقی ۱۷۳ جایــگاه مختــص بــه عرضــه بنزیــن و 
فرآورده هــای نفتــی دارد کــه برخــی از آنهــا دو منظــوره 
بــود و اگــر جایگاه هــای گاز را نیز بــه آنها اضافــه کنیم، 
ایــن تعــداد بــه ۳۰۰ جایــگاه می رســد. در حــال حاضــر 
در همــه جایگاه هــای اســتان امــکان ســوخت گیــری 
وجــود دارد و ۷۰ درصــد از جایگاه هــا نیــز بــه ســامانه 
سراســری هوشــمند ســوخت رســانی کشــور متصل 
شــده انــد و مراجعــه کننــدگان می تواننــد بــه صورت 

آزاد و یارانــه ای اقــدام بــه ســوخت گیــری نماینــد. بــه 
لطف خدا و با تالش دوســتان عزیز مــا در وزارت نفت 
و شــرکت توزیــع فرآورده های نفتــی تا ظهر فــردا همه 
جایگاه هــای اســتان به شــبکه متصل خواهد شــد و 
امکان ســوخت گیری بــه صــورت آزاد و یارانــه ای برای 

مردم عزیزمان فراهم خواهد شد.«
صبر و بصیــرت مــردم، توطئه دشــمن را نقــش برآب 

کرد
امیــری کــه عضــو هیــات مدیــره کانــون کارفرمایــی 
انجمن های صنفی جایگاههای کشــور نیز هست، با 
اشــاره به این که دشــمنان کشــور و بدخواهــان نظام 
مقدس جمهوری اسالمی تصمیم داشتند تا با ایجاد 
، به ایجاد نا  اختالل در سامانه سوخت رسانی کشــور
امنی و آشــوب دست بزنند و امنیت کشــور را به خطر 
گاهی،  اندازند، اضافه کرد:» خوشــبختانه مردم مــا با آ
، تیزهوشــی و درایــت مثــال زدنــی خــود توطئــه  صبــر
دشــمن را نقش بــر آب کردند. جایــگاه داران اســتان 
خ داده را  توانســتند بــا آرامــش و صداقــت مشــکل ر
ح دهند و مــردم نیــز با بصیــرت واالی  برای مــردم شــر

خود اجازه کوچکترین ســوء اســتفاده را به دشمنان 
کشور ندادند.«

وی ادامــه داد:» متاســفانه در هنــگام بــروز چنیــن 
مشکالتی، جایگاه داران بیشترین آسیب و خسارات 
را می بیننــد کــه ایــن مســاله ایجــاب کنــد تــا حمایــت 
بیشــتری از آنهــا صــورت بگیــرد. اگــر چــه تالش هــای 
وزارت نفــت و شــرکت توزیــع فرآورده هــای نفتــی 
ســتودنی اســت و بایــد از آنهــا تقدیــر نمــود، امــا باید 
توجه داشــت که در پروســه سوخت رســانی، جایگاه 
داران در صــف اول ارتبــاط بــا مــردم هســتند و فشــار 
اصلــی از ســوی مــردم بــه آنهــا وارد می شــود. ناتوانــی 
آنهــا در اداره وضعیــت جایگاههای ســوخت و ارتباط 
با مــردم، ممکن اســت اتفاقــات ناگــواری را بــه دنبال 
داشته باشد و این مســاله بیانگر اهمیت نقش آنها 

در چرخه سوخت رسانی است.
ســوخت رســانی نقش ویــژه ای در حفظ شــریان های 
حیاتــی حمــل و نقــل کشــور دارد و جایــگاه داران بــا 
خدمت رســانی شــبانه روزی به نــاوگان حمــل و نقل 
، ســربازان کشــورند که حداقل باید مشکالت  کشــور
آنهــا شــنیده شــود. بنابرایــن شایســته تــر بــود کــه 
صداوســیما در کنــار قدردانــی از نهادهــای دولتــی و 
صحبت با مســئوالن، به ســراغ جایگاه دارها نیز برود 
و در کنــار قدردانــی از آنهــا، مشــکالت این قشــر را نیز 

بازتاب دهد.«
 امیری در خصــوص مشــکالت جایــگاه داران گفت:» 
مالیــات بــر ارزش افــزوده را معمــوال آخریــن حلقــه 
فــروش یــک محصــول متحمــل می شــود، لــذا در 
خصوص بنزین بار این هزینــه بر دوش جایگاه داران 
اســت و مشــکالت اقتصــادی زیــادی را بــرای آنهــا بــه 
وجود می آورد. از ســوی دیگر با تغییر در فرآیند تولید 
بنزین، از موادی استفاده می شود که به نسبت قبل 
بیشتر فّرار هستند. این مســاله باعث شده است تا 
از زمــان تحویل ســوخت تــا زمــان فــروش از آن در هر 
کامیون بیش از ۳۰۰ لیتر از میزان ســوخت تحویلی به 
جایگاه دار کاسته شود و عالوه بر کاهش سرمایه در 
، وی را به خاطر جرم مرتکب نشده  گردش جایگاه دار
به تعزیــرات معرفی می کنند. این مشــکلی اســت که 
مــا بارهــا آن را پیگیــری نمــوده ایم امــا تا کنون کســی 
پاســخگو نبوده است. مشــکالتی از این قبیل باعث 
شده تا بســیاری از جایگاه داران با خطر ورشکستگی 

روبرو شوند.«

رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت استان آذربایجان شرقی عنوان کرد؛

۷0درصد جایگاه های سوخت استان به وضعیت 
عادی برگشته اند


