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برگزاري اولین رویداد نمایشگاهی 
رفع نیازهای فناورانه صنایع کوچک 

درقزوین
قزوین- معاون صنايع كوچك  شـركت شـهركهاي صنعتي 
اسـتان قزويـن گفـت: اولیـن رویـداد نمایشـگاهی رفـع نیازهای 
فناورانـه صنایـع کوچـک و متوسـط منطقه ای اسـتان قزوین در 
مردادمـاه سـالجاري برگزار مي گـردد. به گـزارش روابط عمومي 
شـركت شهركهاي صنعتي اسـتان قزوين، " شـهريار كشاورز " 
در نشسـت هماهنگـی اولیـن رویداد نمایشـگاهی رفـع نیازهای 
فناورانهSME)بنگاه های کوچک ومتوسط(اسـتان قزوین اظهار 
داشـت:برگزاري اين رويداد نمايشـگاهي در راستاي منويات مقام 
معظـم رهبـري مبنـي بـر تكيه بـر تـوان داخلـي و از طريق رفع 
نیازهـای فناورانـه با تکیه بر توان داخلی و رسـیدن به خودکفایی 
در بلنـد مـدت و اهـداف فرعـی آن تقویت ارتبـاط علمي صنعت 
و دانشـگاه و بـه کارگیـری تمام مولفـه های اکوسیسـتم نوآوری 
و فنـاوری در راسـتای رونـق تولیـد مـی باشـد. وي بـا اشـاره به 
اسـتفاده از فناوريهـاي جديد در عصر رقابـت پذيري تصريح كرد: 
تغییرات و پیشـرفت سـریع فنـاوری، تغییر گرایـش های جهانی 
و سـلیقه مصـرف کنندگان، نیـاز به بکارگیـری فناوریهای جدید 
و ارتقـا و اصـاح فنـاوری هـای موجـود، بیش از پیش دسـتیابی 
بـه مزیـت رقابتی پایـدار را ضروری سـاخته و ايـن مزیت رقابتی 
در بسـیاری از موارد رابطه مسـتقیم و تنگاتنگی بـا فناوری مورد 
اسـتفاده در هـر یک از مراحل زنجیـره ارزش دارد، از این رو برای 
دسـتیابی به سـهم بازار کامل در داخل کشـور، سـهم قابل قبول 
در بازار کشـورهای همسـایه در بازار جهانی، شـناخت مشـكات 
فنـاوري صنايع اسـتان قزويـن و اسـتانهای همجوار و دسـتیابی 
بـه راهـکار مناسـب میتواند در توسـعه صنعتي  و رشـد آن تأثیر 
زیادی داشـته باشـد . معاون صنايع كوچك شـركت شـهركهاي 
صنعتـي اسـتان افـزود: رفع نیازهـای فناورانه بنگاه هـای کوچک 
و متوسـط در داخـل کشـور یـک اولویـت بـرای سـازمان صنایع 
کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایـران مـي باشـد و  بـه همیـن 
منظـور ایـن نیازهـا به وسـیله  اين شـركت و اسـتانهای همجوار 
شـرکت های  و  پژوهشـی  مراکـز  و  دانشـگاه ها  بـه  و   احصـا 
دانش بنیـان اعـام خواهـد شـد و زمینـه برگـزاری جلسـه های 
رودررو بیـن واحـد صنعتـی و واحدهـای فنـاور داخلـی در غالب 
نمایشـگاه عرضه تقاضـای فناوری واحدهای صنعتـی متقاضی از 

طریـق فن بازارهـای منطقه ای فراهـم میگردد. 

کلنگ احداث مجموعه فرهنگی هنری 
، سالن همایشها و سوله مدیریت 

بحران باغستان زمین زده شد
 باغسـتان - فریبـا میرزایی پنـدار: امروز چهارشـنبه 
مـورخ ۰۹/۰۵/۹۸  همزمـان مراسـم گلنگ زنی پـروژه احداث 
مجموعـه فرهنگـی- هنـری ، سـالن همایش و سـوله مدیریت 
بحران شـهرداری باغسـتان با حضور حجه االسـام والمسلمین 
بنـی احمـدی، امام جمعه ، شـهردار، اعضای شـورای اسـامی 
شـهر، معتمدیـن ،روسـای ادارات خدمـات رسـان،فرماندهان 
حـوزه هـای مقامت بسـیج ، شـهروندان و خانـواده های معظم 

و معزز شـهدا برگـزار گردید.
 جـال امامـی در ایـن مراسـم در سـخنان کوتاهی ، رشـد 
و تعالـی فرهنگـی هـر جامعـه را منـوط بـه اهتمـام و تـاش 

مسـئوالن در ایجـاد نشـاط و شـادابی و امیـد ذکـر کـرد.
  رئیـس شـورای اسـامی شـهر افـزود مهمترین شـاخص 
ارزیابـی فرهنـگ عمومـی یـک جامعه میـزان سـرانه فرهنگی 
و مطالعـه آن جامعـه اسـت و بـه همین منظور سـال گذشـته 
فرهنگسـرای آفتـاب در باغسـتان بـه بهـره بـرداری رسـید و 
امسـال نیـز کلنـگ یـک مجموعـه فرهنگـی مـدرن بـه زمین 
زده خواهد شـد.   حسـن رنجبـر ، شهردارباغسـتان نیز گفت ، 
ایـن مجموعه فرهنگـی در زمینی به مسـاحت ۶۰۰۰ مترمربع  
احـداث میگـردد ، در سـاختمان این مجموعه ، سـالن همایش 
، مرکـز سـمعی و بصـری ، مجموعه کاسـهای آموزشـی و ... د 

ر نظـر گرفته شـده اسـت.
 وی مدیریـت بحـران را ضرورتـی بسـیار مهـم برای شـهر 
تلقی کرد و اظهار داشـت: در شـرایطی که اسـتان تهران  روی 
گسـل هـای زلزلـه قـرار دارد، تاخیـر در احـداث سـوله هـای 
بحـران بـه هیـچ وجه از سـوی هیـچ یـک از مدیـران پذیرفته 
نیسـت. رنجبـر خاطـر نشـان کـرد یکـی از نیازهای اساسـی و 
اولیـه هرشـهر در مواقـع بـروز حـوادث بـرای اسـکان مـردم و 
مدیریـت حـوادث، احداث سـوله هـای مدیریت بحران اسـت و 
سـوله بحران شـهرداری باغسـتان در زمینی به مساحت ۲۴۰۰ 

مترمربـع زیربنـا پیش بینی شـده اسـت  
زمـان  در  کـرد:  تاکیـد  ادامـه  در  مسـئول  مقـام  ایـن    
بحـران کـه سـاختار شـهری از هم پاشـیده و سیسـتم زندگی 
از حالـت عـادی خـارج مـی شـود، تنهـا فضایـی که مـی تواند 
بـه سـاماندهی موقعیـت کمـک کـرده و شـهروندان را از مـوج 
حـوادث دور نگـه دارد، سـوله هـا و سـازه های سـبک و مقاوم 
بـا ظرفیـت بـاال هسـتند کـه می تـوان بخشـی از جمعیـت را 
در آنهـا اسـکان داده و از شـدت گرفتـن هـرج و مـرج در موقع 

بحـران جلوگیـری بـه عمـل آورد.

شهردارشاهرود:    اجرای طرح های 
عمرانی مهم ترین هدف توسعه  

شهری است
شاهرود- حسـین بابامحمدی: 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  شهردارشـاهرود 
عمرانـی  هـای  عملیـات  اجـرای 
شـهری  توسـعه  هـدف  مهمتریـن 
اسـت،گفت: همـه اقدامـات  مدیریـت 
شـهری بایـد بـر اسـاس رسـیدگی بـه 

حقـوق مردم باشـد.مهندس محسـن احمدی با تاکیـد بر لزوم 
تسـریع در رونـد اقدامـات عمرانـی و آبادانـی در شـهر، افـزود: 
یکـی از رسـالتهای اصلی مدیریت شـهری ارتقاء سـطح کیفی 
پروژههای عمرانی اسـت که توسـعه زیرسـاختهای شهری را به 
همـراه دارد. وی بـا بیـان اینکـه رضایت شـهروندان از عملکرد  
شـهرداری نشـانه ارج نهـادن به حقوق شـهروندی اسـت، ابراز 
داشـت: بر این اسـاس سـهم و نقش شـهرداری که حلقه پیوند 
و اتصال نظام مدیریت شـهری و نظام حقوق شـهروندی اسـت 
از  اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. شـهردار شـاهرود با بیان 
اینکـه از نگاه دین اسـام مردم ولی نعمت مسـئوالن هسـتند،  
اظهـار کـرد:  رسـیدگی به حقوق شـهروندی در رفتـار بزرگان 
دیـن  مـا بـا مـردم نشـانه توجـه ویـژه دیـن اسـام بـه ایـن 
امـر اسـت. مهنـدس احمـدی  با اشـاره بـه اینکه سیاسـتهای 
مدیریت شـهری شـاهرود در حوزه حقوق شهروندی از اولویتها 
بـه شـمار می رود ،عنوان داشـت: اگـر امروز شـهرداری در ارائه 
خدمت به مردم موفقیت نسـبی را حاصل كرده اسـت، مرهون 
تاشـهای شـبانه روزی نیروهایـی سـخت کوشـی اسـت که با 
اسـتفاده از امکانـات موجـود و تـاش هـای شـبانه روزی خود 
خدمت رسـانی و افزایش رضایتمندی همشـهریان را سـرلوحه 

کار خـود قـرارداده اند.

مدیر مخابرات منطقه گلستان در گفتگوی تلفنی 
باشبکه سبز گلستان:

 زیرساخت های دولت الکترونیک در 
استان گلستان مطلوب است

مدیـر  کرمـی:   - گـرگان 
در  گلسـتان  منطقـه   مخابـرات 
خبـری  برنامـه  تلفنـی  گفتگـوی 
شـرکت  گلسـتان  سـبز  شـبکه 
عمومـی  روابـط  گـزارش  .بـه  کـرد 
مخابـرات منطقـه گلسـتان مهندس 
شـهمرادی مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان در پاسـخ 
اینکـه  خصـوص  در  خبـر  گفتگـوی  برنامـه  مجـری 
شـرکت مخابـرات چـه اقداماتـی در جهت توسـعه دولت 
الکترونیـک در اسـتان انجام داده اسـت اعـام کرد :یکی 
از مؤلفـه هـای مهم دولـت الکترونیک تأمین زیرسـاخت 
های ارتباطی اسـت که خوشـبختانه شـرکت مخابرات به 
عنـوان بزرگتریـن وقدیمـی تریـن اپراتـور تأمیـن کننده 
در  دارد  برعهـده  را  اسـتان  ارتباطـی  هـای  زیرسـاخت 
سـالهای اخیـر گامهـای بسـیار بزرگـی در جهت توسـعه 
زیرسـاخت هـا ی ارتباطـی وشـبکه مخابراتـی برداشـته 
اسـت .وی عنوان کرد مخابرات گلسـتان ظرف سـه سـال 
گذشـته بیـش از هـزار وسـیصد  پـروژه مخابراتـی را در 
سـطح اسـتان با اعتبـاری بالغ بر سـه میلیـارد وچهارصد 
میلیـون ریـال بـه بهره برداری رسـانده اسـتوی ادامه داد 
یکـی از بحـث هایـی مهـم در دولـت الکترونیـک پهنای 
بانـد بسـیار بـاال مـی باشـد کـه شـرکت مخابـرات ایران 
جهـت اتصـال بـه شـبکه اینترنـت واتصـال شـبکه هـای 
داخلی سـازمانها وشـرکت ها توسـعه شـبکه فیبرنوری را 
بـه عنـوان یـک اولویت مهـم مد نظر قـرارداده اسـت که 
خوشـبختانه اقدامـات بسـیار خوبـی در این زمینـه انجام 
پذیرفتـه اسـت .مهنـدس شـهمرادی  اظهـار داشـت در 
مخابـرات اسـتان  ارائـه سـرویس FTTH ویا سـرویس 
اتصـال منـازل به فیبرنـوری را در دسـتور کار قرار گرفته 
و توسـعه ایـن سـرویس در نقـاط مختلـف اسـتان را از 
برنامـه هـای دیگـر خـود دانسـت .وی توسـعه فنـاوری 
4G,3G را  ازجملـه اقدامـات مهـم دیگـر در سـالهای 
اخیـر در اسـتان گلسـتان عنـوان کـرد و گفـت : بیـش 
ازپانصـد تکنولـوژی در نقـاط مختلف شـهری وروسـتایی 
در جـاده هـا واماکـن تفریحـی وتوریسـتی اسـتان بـه 
بهـره بـرداری رسـانده ایـم.وی در پاسـخ مجـری برنامـه 
در خصـوص پوشـش اینترنـت در سـطح اسـتان گفـت: 
نقـاط شـهری پـورت هـای پرسـرعت ثابـت و اینترنـت 
پرسـرعت اسـتان را دارا مـی باشـند و هیـچ مشـکلی در 
شـهرها نداریم ودر نقاط روسـتایی هم خوشـبختانه جزو 
اسـتانهایی هسـتیم که از  پوشـش اینترنت بسـیار خوبی 
برخـوردار مـی باشـد.وی تصریـح کـرد از هـزار وپنجـاه 
روسـتا در اسـتان حـدود هفتصد روسـتا توسـط شـرکت 
بقیـه  رادارنـد  اینترنـت  بـا  برقـراری  امـکان  مخابـرات 
روسـتاها نیـز توسـط دیگـر اپراتورهـا تأمین مـی گردند.

در پایان وی اظهار داشـت نود درصد روسـتاهای اسـتان 
تحـت پوشـش اینترنـت می باشـد و بـا برنامـه ای که در 
شـرکت مخابرات وسـایر اپراتورهـا وجـود دارد امیدواریم 
تـا پایـان سـال بقیه روسـتاها مجهز به سـرویس اینترنت 

. ند شو

تامین آب شرب روستاهاي بخش 
غیزانیه توسط شرکت نفت و گاز مارون

محمـدی:  رحمـن  اهـواز- 
مدير خدمات شـركت بهـره برداري 
نفـت و گاز مـارون از تاميـن روزانـه 
۹۶ هـزار ليتـر آب آشـاميدني براي 
روسـتاهاي بخش غيزانيـه خبر داد.
بـا  بلـدي   بختيـار  مهنـدس 
بيـان اينكـه عمـل بـه مسـئوليت هـاي اجتماعـي در 
قبـال همجواران تاسيسـات عملياتي شـركت همواره در 
دسـتور كار مديريـت ارشـد سـازمان بـوده اسـت، گفت: 
بخشـها و روسـتاهايي كـه حـوزه ي جغرافيايـي آنها در 
گسـتره ي عملياتـي شـركت بهـره بـرداري نفـت و گاز 
مـارون قـرار دارنـد همـواره اقدامـات مهمي در راسـتاي 
رفـع نيازهاي بهداشـتي، آموزشـي ، فرهنگي و ورزشـي  
آنهـا  اتخـاذ گرديـده اسـت. وي با اشـاره به مشـكل آب 
شـرب منطقه افزود: روزانه 3 دسـتگاه تانكـر در دو نوبت 
۹۶ هـزار ليتـر آب آشـاميدني را بـراي روسـتاهاي تابـع 
بخـش غيزانيـه تاميـن مـي كنند تـا در شـرايط اقليمي 
موجـود، مـردم شـريف ايـن خطه بـا كمبـود آب مواجه 
نشـده و از بوجـود آمـدن ريسـك بهداشـتي پيشـگيري 
گردد. مهندس بلدي به نشسـت مشـترك شـركت بهره 
بـرداري نفـت و گاز مـارون و آبفا با نماينـده محترم ولي 
فقيـه در اسـتان خوزسـتان اشـاره كـرد و يـادآور شـد: 
تاميـن مالـي 1۲۰ ميليارد ريـال از بودجه ي مـورد نياز 
طـرح آبرسـاني از صفيـره تـا غيزانيـه از طـرف شـركت 
ملـي مناطـق نفتخيز جنوب  به دو شـركت بهره برداري 
نفـت و گاز مـارون و كارون ابـاغ شـد كـه تاكنـون و بر 
حسـب پيشـرفت كار، ما ۲۶ ميليارد از ۶۰ ميليارد ريال 
تعهد شـركت مـارون را تامين كـرده ايـم. مدير خدمات 
شـركت بهره بـرداري نفـت و گاز مارون در پايـان اذعان 
داشـت: بـر اسـاس اعـام آبفـا، پـروژه ي مذكـور اوايـل 
آبـان مـاه سـال جـاري بـه بهـره بـرداري خواهد رسـيد 
و تـا آن زمـان، شـركت بهـره بـرداري نفـت و گاز مارون 
،  آبرسـاني بـا تانكـر را بـراي روسـتاهاي بخـش غيزانيه  

ادامه خواهـد داد.

مشاور رییس سازمان برنامه وبودجه 
کشور از راه آهن رشت- انزلی 

بازدید کرد
رشـت - علـی حیـدری :  بـه 
واطـاع  ارتباطـات  اداره  گـزارش 
رسـانی راه وشهرسـازی گیان هادی 
سـازمان  رییـس  مشـاور  الماسـی 
برنامه وبودجه کشـور بـا اتفاق ماکان 
وشهرسـازی  راه  مدیـرکل  پـدرام 
گیـان از راه آهـن رشـت - انزلـی بازدیـد کـرد. گفتنـی 
اسـت راه آهـن رشـت- انزلـی ۴۰ کیلومتـر طـول دارد که 
در ایـن مسـیر 1۸ دسـتگاه پل )خـاص ومعمولـی( احداث 
مـی گردد،۹کیلومتـراز ایـن مسـیر بصـورت دوخطـه و31 
کیلومتـر آن یـک خطـه می باشـد که سـرعت قطـار باری 
آن بالـغ بـر 1۲۰ کیلومتـر وسـرعت قطار مسـافربری 1۶۰ 
کیلومتـر بـر سـاعت پیـش بینـی شـده اسـت.برای اجرای 
ایـن پـروژه با احتسـاب هزینه ارزیابی بالغ بـر 3۶۵ میلیارد 

تومـان بـر آورد شـده اسـت.

اخبار ایراناخبار ایران زازران قطب تولید آلبالو در استان اصفهان

شهردار شهر زازران: از صنایع تبدیلی حمایت می کنیم
اصفهـان - یحیـی مرادیـان - سـرزمین مان ایـران با 
چهار فصـل و تولیـد انواع محصـوالت کشـاورزی و باغی 
یکـی از مناطـق جغرافیـای مسـتعد جهـان در زمینـه 

محصـوالت متنـوع و بـا کیفیـت در ایـن زمینه اسـت.
در هـر منطقـه ای محصولی خـاص و باکیفیت متفـاوت تولید 
و عرضـه مـی شـود که از جمله آن می توان به "سـیب" سـمیرم 
و یـا زعفـران ، "طـای قرمـز" در خراسـان و... اشـاره کـرد. در 
میـان تولیـد محصوالت باغـی وانواع  میوه هـا هم مناطق مختلفی 
مشـهورند و هنـوز بعضـی از مناطـق نیـز بـرای مـردم عزیزمـان 
ناشـناخته انـد. معرفـی مناسـب اینگونـه مزیت هـا  ویـا برگزاری 
جشـنواره های مرتبط و برند سـازی آن، یکی از راهکارهای اسـت 
کـه مـی تواند ضمـن رونـق کسـب و کار و رونق تولید ،به توسـعه  
صنعـت گردشـگری نیـز کمـک کنـد. در ایـن مختصـر سـفری 
خواهیـم داشـت بـه یکی از شـهرهای خـوش آب و هوا و سرسـبز 
کشـورمان، بـا مردمـان سـخت کـوش، سـرزمینی  که به شـهر" 
آلبالوهـا "و یا " شـهر مروارید های سـرخ " نـام گرفته و کیفیت 
آلبالوی تولیدی آن با سـایر نقاط دیگرکشـور کاما متمایز اسـت. 
ایـن شـهر زیبـا کـه باغهای سرسـبز میـوه، بویـژه درختـان آلبالو 
ماننـد نگینـی آن را احاطه کرده اسـت" زازران" نـام دارد. زازران 
" شـهرمروارید هـای سـرخ" در ۶ کیلومتـری شـهر فاورجـان و 
از نظـر نقطـه جغرافیایـی در مـدار ٣٢ درجـه و ٣٧ دقیقـه عرض 
شـمالی و ٥١ درجـه و ٢٩ دقیقـه طـول شـرقی از نصـف النهـار 

گرینویـچ و در جنـوب غربـی اصفهـان  واقع شـده اسـت.
زازران قطب تولید آلبالو در استان اصفهان

شـهر زازران بـزرگ تریـن تولیـد کننـده آلبالو در شهرسـتان 
فاورجـان، بـا تولیـد سـاالنه 1۷۰۰ تـن بـه عنـوان قطـب تولیـد 
آلبالـو در اسـتان اصفهان شـناخته شـده اسـت . آلبالوی گیسـی، 
مجارسـتانی و بومـی از اقـام ایـن محصـول در ایـن شـهر اسـت.

داشـتن مسـاحت قابـل توجهـی از بـاغ هـای آلبالو کـه هم از 
لحـاظ کمـی و میـزان برداشـت سـالیانه و هـم از لحـاظ کیفیت و 
طعـم منحصـر به فـرد قابل رقابـت و قابل توجه اسـت، این منطقه 
را بـه شـهر آلبالوهـا و یا شـهر مروارید سـرخ مشـهور کرده اسـت.

در شـهر زازران معمـوال سـه رقـم از آلبالو کشـت می شـود،  
آلبالوی معمولی )بومی( ، آلبالوی مجارسـتانی و آلبالوی گیسـی 
کـه  آلبالـوی گیسـی بیشـترین نـوع کشـت را در ایـن شـهر 
داراسـت و بـه کـم آبـی مقـاوم تر اسـت. میـزان برداشـت آلبالو 

در شـهر زازران در سـال هـای مختلـف بسـته بـه آب و هـوا و 
خشکسـالی متفـاوت اسـت که بیـن ۲۰ تا ۲۵ تـن در هکتار نیز 
برداشـت شـده اسـت. شـایان ذکر اسـت کـه آلبالـو در ۵ درصد 
مواقـع بـه مصرف تـازه خـوری و ۹۵ درصد به صنایـع تبدیلی و 
تولیـد نوشـیدنی و مربـا اختصـاص می یابـد که توسـعه صنایع 
تبدیلـی و توجـه بـه صـادرات مناسـب میتوانـد دررونـق ایـن 

محصـول  و     بـازده ی اقتصـادی 
تاثیـر مثبت داشـته باشـد.

جشنواره مرواریدهای سرخ
بـا توجـه به اهمیـت تولیـد آلبالو 
در شـهر زازران و در راسـتای "برنـد 
سـازی" و  "رونـق کسـب و کار"،  
در ایـن زمینـه، تیرماه سـال جاری به 
همت شـهرداری شـهر زازران دومین 
جشـنواره " مرواریـد هـای سـرخ" و 

محصـوالت و صنایـع دسـتی محلـی  با اسـتقبال کم نظیرمـردم،َ 
کشـاورزان و مسـوولین برگزار شـد .

یـداهلل مومن زاده شـهردار شـهر زازران در مصاحبه با خبرنگار 
مـا گفـت :  شـهر زازران یکـی از شـهرهای اسـت کـه بـه خاطـر 
باغـات و سرسـبزی ویـژه ای کـه دارد میتوانـد بـه یـک منطقه ی 
گردشـگری از لحـاظ باغـات میـوه بـه ویـژه آلبالـو تبدیل شـود و 
شـهروندان اسـتان اصفهـان و مناطـق دیگـر مـی توانند بـا حضور 
خـود در ایـن شـهر، از باغـات ،میوه ها و سرسـبزی هـای بی نظیر 

آن بهرمنـد گردنند.

چگونگی شکل گیری جشنواره مروارید های سرخ
 بنـده تقریبـا نزدیـک بـه ۲ سـال مشـغول خدمت رسـانی به 
مـردم خونگرم وشـهید پـرور شـهر زازران هسـتم و از روزی که به 
عنـوان شـهردار انتخاب شـده ام ایـن پتانسـیل و توانمندی عظیم 
را در ایـن شـهر مشـاهده کـردم و از همـان روز شـروع، بـه برنـد 
سـازی و فراخوانـی نمـوده  و نـام" مرواریـد هـای سـرخ "   برای 
ایـن جشـنواره برگزیـده شـد  . در 
سـال 13۹۷ اولیـن جشـنواره آلبالـو 
در جهـت شناسـاندن این پتانسـیل 
و توانمنـدی بـه مـردم و مسـولین 
  . شـد  برپـا  اسـتان  و  شهرسـتان 
دومیـن  برگـزاری  بـرای  همچنیـن 
جشـنواره بـا توجـه به کمبـود فضا و 
مـکان، امسـال بـا آمـوزش و پرورش  
مشـغول  فاورجـان  شهرسـتان 
مذاکـره شـدیم و نتیجـه آن شـد کـه در مدرسـه ی راهنمایـی 
دخترانـه کوثـر و بـه طور موقتی این جشـنواره برگزار گـردد ، ولی 
برای آینده در نظر داریم شـرکت تعاونی روسـتایی شـهر زازران را 
بـه دلیـل وسـعت و مکان قـرار گیری در سـطح شـهر و همچنین 
ویژگـی های بسـیار خـوب آن از جمله سـاخت غرفه هـای متنوع 

، زیبـا و جـذاب و...را بـرای ایـن کار در نظـر بگیریـم. 
از صنایع تبدیلی حمایت می کنیم

بـا توجـه بـه  شـرایط موجـود و برای حفظ و توسـعه اشـتغال 
و همچنیـن برندسـازی " مرواریدهـای سـرخ " ایجـاد صنایـع  

تبدیلـی یـک ضـرورت اسـت .  شـهردار شـهر زازران : بـا توجـه 
بـه اینکـه آلبالـو به صـورت فصلـی موجود اسـت ، در زمـان فصل 
برداشـت آن تقریبـا نزدیک بـه ۲۰۰ تا 3۰۰ نفر بـه صورت فصلی 
مشـغول به فعالیت میشـوند  .  سـاحت زیر کشـت آلبالو در شـهر  
" مروارید های سـرخ"   تقریبا 1۰۰ هکتار از مسـاحت کل شـهر 
و روزانه  در ایام برداشـت ، نزدیک به 1۰ تن آلبالو از شـهر زازران 
بـه اسـتان اصفهان و اسـتان های همجـوار صادر می شـود . آلبالو 
یکـی از میـوه هایـی اسـت که صنایـع تبدیلـی مختلفـی دارد که 
میتـوان بـه طـور مثـال به  آلبالو خشـکه ، لواشـک آلبالو ، شـربت 
آلبالـو ، مربـای آلبالـو و... اشـاره کـرد . از جملـه ی دیگـر صنایـع 
تبدیلـی مـی تـوان بـه خشـک بـار و لـوازم خانگـی و مینـا کاری 
اشـاره کـرد کـه زنان سرپرسـت خانـوار با چنیـن کاری مخـارج و 
مایحتـاج زندگـی خـود را فراهـم می کننـد و اشـتغال آفرینی نیز 
ایجـاد کـرده انـد و ما نیـز به همراه شـورای اسـامی شـهر زازران 
حمایـت هـای خـود را از آنـان هیـچ گاه دریـغ نمی کنیـم ولی به 
خاطرمسـايل مالی و مشـکات اقتصادی، هنوز اسـتقبال مناسـبی 

در بخـش صنایـع تبدیلی حاصل نشـده اسـت. 
ضرورت حمایت جهاد کشاورزی

حمایـت هـای جهـاد کشـاورزی نیـز در این حـوزه بسـیار اثر 
بخـش اسـت . جهـاد کشـاورزی     مـی توانـد با ایجـاد  یک مرکز 
خریـد و فـروش  آلبالـو، کمـک رسـان کشـاورزان  باشـد و ما هم 
حاضـر بـه همکاری  و مشـارکت در ایـن حوزه با جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان و اسـتان ،  امیـد واریـم بـا برنامـه ریـزی مناسـب و 
حـذف واسـطه هـا و داللی هـای  بی مـورد و همچنین مشـارکت 
حداکثـری جهـاد کشـاورزی آن هـم در ایـن مقطـع از سـال  کـه 
کشـاورزان بایـد نتیجه و حاصل دسـت رنجشـان را ببیننـد ، امید 
و نشـاط را در دل ایـن زحمت کشـان و جهادگـران عرصه تولید و 

اشـتغال فراهـم نماییم .
برنامه های آینده جشنواره

درسـال جـاری و درآییـن افتتاحیـه ای جشـنواره ای "شـهر 
مروارید های سـرخ " از تمبر جشـنواره  و آرم  و لگوی شـهرداری 
شـهر زازران نیـز رونمایـی شـد و در سـال آینده  نیز مـی خواهیم  
یـک  هفتـه را بـه نـام "هفتـه ای فرهنگـی شـهر مرواریدهـای 
سـرخ" نامگذاری کنیـم و در کنار این موضـوع  همچنین درصدد 
هسـتیم  بتوانیـم  بحـث خواهر خواندگی با یک سـری از شـهرها 

را در دسـتور کار قـرار دهیم .

متن پیام دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد به این شرح است:
پیونـد مبـارک حضـرت علی علیه السـام و حضرت زهرا سـام اهلل علیهـا حلقه وصل 
نبـوت و امامـت اسـت. خداونـد متعال را شـاکریم که پیوند خجسـته مـوالی متقیان علی 
)علیـه السـام( کـه تکثـری در وحدت با حضرت زهرا )علیها سـام( کـه تفضلی در خلقت 
بـود، َمـَرَج الَْبْحَریْـِن یَلَْتِقیاَن را تفسـیر گشـت و پیوسـتی بـا برکت برای نظـام خلقت قرار 
گرفـت و نشـان داد کـه ام ابیهـای والیـت محـور همتـای الفتـی اال علی اسـت. بی شـک 
شناسـایی و عمـل بـه اصـول کلى و خط مشـی زندگانی اهل بیت علیهم السـام مسـیر را 
بـرای تعالـی و تکامـل انسـان هموار می سـازد و درمـان ناهنجاری های فـردی و اجتماعی 
بـا عمـل به نسـخه های گفتاری و رفتـاری بزرگان دینی بـه خوبی امکان پذیر اسـت.  اول 

ذی الحجـه سـالروز پیونـدی مبارک اسـت که حلقه وصـل نبوت و امامت و سـند افتخاری 
مانـدگار گردیـد و برکاتـش، نظـام هسـتی را متحـول سـاخت و زمینـه تکامل بشـریت را 
فراهـم نمـود. نسـل حاصل از این پیوند آسـمانی،نجات بخش و بیمه کننده نسـل هاسـت 
و فاصلـه گیـری از آن هویـت هـای اصیل، باعث انحـراف در زندگی فـردی و اجتماعی می 
شـود و گرفتـاری هایـی را در پـی دارد. قـم کانـون ظرفیت هـای منحصر بفردی اسـت که 
مـی توانـد در فرهنـگ سـازی و ارائه طریق نقش آفرین باشـد و برایند ایـن توانمندی های 
مختلـف بـرای ترویـج سـبک زندگی اسـامی باید بـه کالبد جامعـه تزریق شـود و در این 
راسـتا نیـاز اسـت تـا اقدامات عملی صـورت گیـرد و همت جمعـی متولیان امر و دسـتگاه 
هـای تاثیرگـذار برای اجرایی سـازی بسـیار موثر خواهد بـود. در این روز خجسـته بهترین 

پیونـد رقـم خـورد پـس بایـد شـاهد ثبـت بهترین هـا باشـیم و الزم اسـت نهضتـی برای 
حمایـت از ازدواج های آسـان و سـاده شـروع شـود تا با ترویـج ازدواج آسـان تقابلی جدی 
بـرای جلوگیـری از ناهنجـاری هـای اخاقـی و مقابلـه با جنگ نرم دشـمن صـورت گیرد. 
اینجانـب ایـن روز خجسـته را از جـوار پرافتخـار حضرت فاطمـه معصومه سـام اهلل علیها 
بـه سـاحت مقـدس و نورانـی وجود بـا برکت حضـرت ختمی مرتـب پیامبر گرامی اسـام 
صلـی اهلل علیـه و آلـه و سـلم تبریـک عـرض نمـوده و عمل به دسـتورات سـاله پاکشـان 
مقـام معظـم رهبـری مـد ظله العالـی را در سـایه عنایات خاصـه بقیـه اهلل االعظم حضرت 

مهـدی عجـل اهلل تعالی فرجه الشـریف بـرای همگان مسـالت دارم.
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

 تبریـز- لیـا پاشـایی: مديرکل فـرودگاه هاي اسـتان 
آذربايجـان شـرقي از افزايـش پروازهاي فـرودگاه تبريز در 
مسـيرهاي تهـران - تبريز - تهـران خبـر داد. آذری گفت: 
در پي درخواسـت هاي مکرر مسـافرين و مراجعين فرودگاه 
تبريـز و بـه دنبـال رایزنـی هـا و احسـاس نیاز بـه افزایش 
پروازهـا در این مسـیر، شـرکت هواپيمايي معـراج اقدام به 
افزایش پرواز در مسـیر تهران - تبريز - تهران کرده اسـت.

وی افـزود: ایـن پـرواز روزهـای چهارشـنبه سـاعت 1۰:۲۵ وارد 
  A31۹ فـرودگاه تبریز خواهد شـد و در سـاعت 11:1۰ با هواپیمـای

به سـمت تهـران پـرواز خواهـد کرد .
افزایش تعداد پروازهای شرکت هواپیمایی معراج

الزم بـه ذکر اسـت تعداد پروازهای شـرکت هواپیمایی معراج در 

طول هفته به 1۴ پرواز می رسـد که در مسـیرهای مشـهد - تبریز 
- مشـهد و هـم چنین تهـران - تبریز  - تهران انجـام می پذیرد.

ضمنـاً هـم اکنـون از فـرودگاه بین المللی شـهید مدنـی تبریز 
پروازهای داخلی به مسـیرهای تهران، مشـهد، اصفهان، اهواز، شيراز، 
بندرعباس، عسـلويه، كيش، رشت، سـاری و کرمان  برقرار می باشد.
بازدید مديرکل فرودگاه هاي استان از فرودگاه سهند

مديرکل فرودگاه هاي اسـتان آذربايجان شرقي همچنین با حضور 
در فـرودگاه سـهند از پروژه هاي در دسـت اجـرا و بخش هاي مختلف 
ايـن فـرودگاه بازديـد کرد. در این سـفر که به منظور بررسـی وضعیت 
فرودگاه سـهند در حوزه عملیات فرودگاهی و هوانوردی صورت گرفت، 
آذری از بخـش های مختلف فرودگاه سـهند ماننـد خودروهای ایمنی 
زمینـی، ترمینـال، باند، اپـرون و پـروژه های فـرودگاه سـهند بازدید و 

همچنیـن در جلسـه شـواری اداری ایـن فـرودگاه که با حضـور رئیس 
و پرسـنل فـرودگاه سـهند برگزار گردید شـرکت کـرد.در ایـن بازدید، 
حاجـی پـور رئیـس فرودگاه سـهند با ارائـه توضیحاتی مدیـرکل را در 
جریان آخرین وضعیت فرودگاه سـهند در بخش عملیات فرودگاهی و 
هوانوردی قرار داد. دیدار با رئیس و اعضای شـورای شـهر مراغه، برنامه 

دیگـر مدیرکل فرودگاههای اسـتان در بازدید از فرودگاه سـهند بود.
برقراری مجدد پروازهای فرودگاه سهند

آذری در ایـن دیـدار ضمـن تاکیـد بـر اهمیت و جایگاه شـواری 
شهر و تعامل آن با فرودگاه گفت: در هفته های گذشته رایزنی های 
بسـیار خوبـی بـا مقامات اسـتانی و کشـوری جهت برقـراری مجدد 
پروازهـای فـرودگاه سـهند انجـام داده ایـم و به احتمال فـراوان تا دو 
مـاه آینده شـاهد برقراری پرواز توسـط شـرکت پویا در ایـن فرودگاه 

خواهیـم بود. مدیرکل فرودگاه های اسـتان آذربایجان شـرقی افزود: 
باتوجـه به موانـع پـروازی در محدوده فرودگاه سـهند، ایـن فرودگاه 
اسـتانداردها و زیرسـاختهای الزم برای نشست و برخاست پروازها در 

رده F1۰۰ داراسـت و از نظـر عملیاتـی آماده پرواز می باشـد.
رئیـس شـواری شـهر مراغه نیـز ضمن تبریـک انتصـاب آذری 
بعنـوان مدیرکل فـرودگاه هـای اسـتان، آمادگی این شـورا را جهت 
تعامـل و همـکاری همـه جانبـه جهـت برقـراری پـرواز و همچنین 

توسـعه فرودگاه سـهند اعـام کرد.

همـدان - رییـس اداره کنترل کیفی و امورآزمایشـگاه 
هـای شـرکت آب و فاضاب روسـتایی اسـتان همـدان از 
انجام 28 هزارآزمایش فیزیکو شـیمیایی بـر روی  2 هزارو 

180 نمونـه آب خبر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضاب روسـتایی 
اسـتان همدان؛جهانگیر سـلگی  با اشـاره به اینکه سـال گذشـته و 
امسـال طـی دو فصل  خشـک و تـر پارامترهای فیزیکو شـیمیایی  
منابـع آب شـرب روسـتاهای اسـتان بـا مشـارکت دانشـگاه علـوم 
پزشـکی همـدان بررسـی شـد؛گفت:دراین پایـش ۲ هـزارو 1۸۰ 

نمونـه آب  از آب شـرب روسـتاها؛ جمـع آوری و مـورد آزمایـش 
قـرار گرفـت. وی بـا بیـان اینکـه در ایـن پایـش بیـش از۲۸ هـزار 
آزمایـش بـا توجـه بـه پارامترهـای فیزیکـو شـیمیایی انجام شـد، 
اظهارداشـت:در مـواردی کـه مـردم از وضعیـت کیفـی آب شـرب 
روسـتاها ناراضی باشـند شـرکت آبفارتمهیداتی از قبیل نصب آب 
شـیرین کـن، اختـاط منابـع آب ، بهسـازی منابـع آب ، اصـاح 
شـبکه های آبرسـانی  و جداسـازی آب شـرب از آب بهداشـتی  را 
انجـام  میدهـد که البتـه برخی از ایـن امور در بعضی روسـتاها در 
دسـت اقـدام مـی باشـند .   سـلگی درادامه بـا اذعان بـه اینکه در 

راسـتای ضـد عفونـی کـردن آب شـرب روسـتاها در سـطح منابع 
آب اسـتان حدود ششـصد دسـتگاه کلریناتـور نصـب و راه اندازی  
گردیده اسـت؛ عنـوان کرد:با توجـه به نصب این تعـداد کلریناتور؛ 
منابـع آب شـرب روسـتاهای اسـتان بـه طـور مسـتمر کلرزنـی و 
گندزدایـی مـی شـود . وی همچنیـن بیـان کـرد: در حـال حاضر 
در سـطح اسـتان همـدان ۸ بـاب آزمایشـگاه فیزیکـو شـیمیایی  
پایـش وکنتـرل کیفی آب شـرب روسـتاها را در دسـتور کار دارند. 
رییـس اداره کنتـرل کیفـی و امورآزمایشـگاه هـای شـرکت آب و 
فاضـاب روسـتایی اسـتان همـدان در ادامه با بیان اینکه شـرکت 

آبفار اسـتان در راسـتای بهبود وضعیت کیفی آب شـرب روستایی 
تعامـل خوبـی با مرکز بهداشـت شهرسـتان واسـتان دارد گفت: بر 
همیـن اسـاس جلسـات و بازدیـد های مشـترکی بـه طورمنظم از 

تاسیسـات آب شـرب  روسـتاها را انجـام می شـود. 
وی همچنیـن عنـوان کـرد: وضعیـت  کلرزنـی و  کنتـرل 
کیفـی آب شـرب روسـتاها با همراهی بهـورزان، دهیـاران و اعضاء 
شـوراهای اسـامی روسـتاها و همچنیـن بـا دریافـت گزارشـات 
مردمی توسـط مرکـز ارتباطات مردمی 1۵۲3 پیگیـری می گردد.     

تحقیقـات  توسـعه  راهکارهـای  دباغچـی:  تهمینـه   - اراک 
ماهیـان زینتـی کشـوربا حضور مهندس آنجفی ریاسـت سـازمان.
دکتـر پورکاظمـی ریس موسسـه تحقیقات علوم شـیاتی کشـور.
دکتر شـکوری مدیرکل دفتر ابزیان اب شـیرین سـازمات شـیات 
ایـران مهنـدس قمـری فرماندار شهرسـتان محات.دکتر شـفیعی 
ریس پژوهشـکده گل و گیاه محات مدیر جهادکشاورزیسهرستان 
محـات مدیرشـیات سـازمان و بخـش خصوصـی در مدیریـت 
ایـن  در  تصمیمـات الزم  و  بررسـی  جهادکشـاورزی شهرسـتان 

خصـوص اتخـاذ گردید . در این جلسـه با اشـاره به پتانسـیل ویژه 
محـات در تولیـد انـواع ماهیـان زینتـی و تنـوع گونـه ای آن در 
سـطح کشـور و اسـتان، بـر لـزوم حمایـت از ظرفیت هـا و قابلیت 
هـای ایـن بخش تاکیـد گردیـد. در ادامـه و نظر به جایـگاه خاص 
شهرسـتان محـات در تولیـد انـواع ماهیـان زینتـی و بـا توجه به 
مصوبـات جلسـات گذشـته و موافقتهای اولیـه وزارت متبوع مبنی 
بـر تاسـیس ایسـتگاه ملـی تحقیقـات ماهیـان زینتـی در اسـتان 
مرکـزی و شهرسـتان محـات در ایـن خصـوص بحـث و تبـادل 

نظـر گردیـد. لـذا مقـرر شـد نظر بـه اهمیـت موضـوع، مراتـب از 
طریـق موسسـه تحقیقـات علوم شـیاتی کشـور و سـازمان جهاد 
کشـاورزی تـا حصـول نتیجـه مـورد پیگیـری قـرار گیرد. سـپس 
مسـائل و مشـکات شـرکت دانش بنیان تحقیقات ماهیان زینتی 
کـه در حال حاضر در شهرسـتان محات فعالیـت دارد مورد بحث 
و بررسـی قـرار گرفـت. لـذا به منظـور فعال سـازی هرچه بیشـتر 
شـرکت و جلوگیـری از تعطیلـی آن نیـز مقـرر شـد بـا هماهنگی 
آقای شـاهرخی نسـبت به عقد قرارداد فیمابین ایشـان و شـرکت 

دانـش بنیـان بـه نمایندگی آقای بابایـی مبنی بر تولیـد حداقل ۵ 
گونـه جدیـد از ماهیان زینتی توسـط شـرکت و خرید آنها توسـط 
آقـای شـاهرخی اقـدام گـردد. در خصـوص حمایتهـای مالـی نیز 
مقـرر شـد با هماهنگـی فرمانـداری شهرسـتان از محـل اعتبارات 
تملـک دارایـی و بـا پیشـنهاد مدیریـت جهـاد کشـاورزی محات 
نسـبت بـه تخصیـص اعتبـار مـورد نیـاز در پـروژه های شـیاتی 
شهرسـتان اقدام گردد. در پایان حاضرین از محل احداث شـهرک 

ماهیـان زینتی محـات بازدیـد نمودند.

مديرکل فرودگاه هاي آذربايجان شرقي خبر داد؛

افزايش پروازهاي فرودگاه تبريز در مسير تهران - تبريز - تهران

پايش 2 هزارو 180 نمونه آب شرب در روستاهای استان همدان

جلسه راهکارهای توسعه تحقيقات ماهيان زينتی کشوربا حضور رئيس موسسه تحقيقات علوم شيالتی کشوردر شهرستان محالت

پيام شهردار قم به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س(

در  شرقی  آذربایجان  دادگستری  کل  رئیس  پاشایی:  لیا  تبریز- 
و  مدرسه  خانواده،  کنار  در  رسانه  گفت:  استان  رسانه   اصحاب  دیدار 
دانشگاه یکی از جایگاه های گسترش معنویّت و اخاق است. موسی 
خلیل الهی با تأکید بر نقش تأثیرگذار خبرنگاران و اصحاب رسانه در 
اطاع رسانی و تنویر افکار عمومی و با اشاره به بیانیه گام دوم انقاب و 
توصیه مقام معظم رهبری )دام ظله( مبنی بر گسترش معنویّت و اخاق 
در جامعه، رسانه را در کنار خانواده، مدرسه و دانشگاه یکی از جایگاه 

های گسترش معنویّت و اخاق دانست.
توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی و تهدید سه اتهام اول در 

پرونده های کیفری
وی سه اتهام اول در پرونده های کیفری استان را توهین به اشخاص، ضرب 

و جرح عمدی و تهدید اعام کرد و اظهار داشت: ۲۸ درصد پرونده های کیفری 
استان را اتهام توهین، ضرب و جرح عمدی و تهدید تشکیل می دهد.

خلیل الهی فرهنگ سازی در خصوص باال بردن آستانه تحّمل مردم توسط 
اصحاب رسانه و مطبوعات را از جمله راهکارهای ایجاد آرامش در بین مردم و 

در نهایت کاهش جرم توهین و نزاع و درگیری عنوان کرد.
اولویت های دادگستری استان آذربایجان شرقی

رئیس کل دادگستری استان توجه به بخش اقتصاد را دیگر توصیه مقام 
معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقاب ذکر کرد و مبارزه با فساد اقتصادی، رانت 
خواری و ویژه خواری را که یکی از راه های رشد مشروع و متوازن اقتصاد است، 
جزو اولویت های دادگستری استان برشمرد و بر نقش تأثیرگذار خبرنگاران و 
اصحاب رسانه در این راستا تأکید کرد و گفت: بایستی زمینه را برای سرمایه 
گذاری مولّد و مشروع و در نتیجه ایجاد اشتغال برای جوانان و پیشگیری از 
وقوع جرایم فراهم کنیم؛ کمیسیون ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان 
در تاش برای تحقق این هدف است. احیای مجدد کارخانه های »تبریزکف«، 

»سراب بافت« و »ماشین آالت صنعتی« نشانگر این تاش است.
تشکیل چندین پرونده استانی مفاسد اقتصادی در حوزه های ارز و پتروشیمی

الهی از تشکیل چندین پرونده استانی مفاسد اقتصادی در  موسی خلیل 

حوزه های ارز و پتروشیمی در ماه های اخیر و رسیدگی به این پرونده ها در 
محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی در مرکز خبر داد و افزود: در چنین پرونده 
هایی تاش کردیم در حین دادرسی و قبل از محاکمه، وجوه ناشی از اختاس 
و ارتشاء و ... به بیت المال بازگردد. وی از ایجاد واحدی برای نقد آرای محاکم 
استان در آینده نزدیک خبر داد و بیان داشت: در این واحد، آراء قضایی بدون 
ذکر نام طرفین پرونده ها توسط اشخاص مختلف از خود قضات گرفته تا وکاء 

و اساتید دانشگاه در بوته نقد قرار گرفته و منتشر خواهند شد.
سیاست وجودی دادگستری تأمین عدالت ارائه خدمات به مردم است

وجودی  سیاست  اساساً  شد:  متذکر  استان  قضایی  تشکیات  رئیس 
دادگستری تأمین عدالت، ارائه خدمات به مردم است به طوریکه اولویت بنده 

این است که کل وقت اداری را به پاسخگویی به ارباب رجوع بگذارم.
مؤمن  و  سالم  افرادی  از  متشکل  را  استان  دادگستری  بدنه  الهی  خلیل 
توصیف و اضافه کرد: اگر هم فرد ناصالح و ناسالمی درون قّوه قضاییه وجود 

باشد، خوِد دستگاه قضایی او را طرد کرده و خواهد کرد.
وی با اشاره به رای محکومیت افراد صاحب نام و مدیر در طول قضاوت خود 
در تبریز گفت: عملکرد بنده را همه می دانند و با محکومیت و رای های صادره 

صداقت و جدیت کارم را نشان داده ام.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

رسانه يکی از جايگاه های گسترش معنوّيت و اخالق است


