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 س�خنگوی وزارت ام�ور خارج�ه با بی�ان اینکه 
گفت وگوی دو ساعته بین روس�ای جمهور ایران و 
فرانسه تحول دیپلماتیک قابل توجهی بوده است، 
گف�ت: موضع ایران در م�ورد جنگ اوکراین تغییر 

نکرده است.
ب��ه گزارش خبرنگار سیاس��ت خارجی ایرنا، نشس��ت 
خبری ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با حضور 

خبرنگاران در محل وزارت امور خارجه آغاز شد. 
وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه احیای شتابزده 
برجام آن هم به رغم ادامه سیاست فشار و تحریم ها از جانب 
آمریکا چقدر با منافع ملی س��ازگاری دارد، گفت: موضوع 
موضوع بسیار مهمی است و همواره محل توجه است و ما 

باید در این زمینه تبیین درست و دقیق داشته باشیم. در هر 
حال سیاست اصولی دولت سیزدهم مبنی بر این است که 
اقتصاد و معیشت مردم را به روند مذاکرات رفع تحریم گره 
نزنیم.  سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: رویکرد دیگر این 
اس��ت که جمهوری اسالمی به روند مذاکره به عنوان یک 
انتخاب جدی ملتزم و پایبند است و این مسیر را تا زمان 
دس��تیابی به یک توافق خوب و قوی و پایدار ادامه خواهد 
داد.  جمهوری اس��المی در همین راستا  میز مذاکرات را 
ترک نکرده است. روند مذاکرات در وین چند ماه ادامه پیدا 
کرد. گام دیگری از مذاکرات بعد از یک دوره وقفه در دوحه 
قطر انجام شد واقعیت این است که فارغ از مواضع رسانه ای 
که به ویژه مقامات دولت آمریکا اتخاذ می کنند درخصوص 

روند مذاکرات، فش��ارهای روانی ک��ه  انتظارات و توقعات 
یک جانبه ای که از دولت جمهوری اس��المی ایران مطالبه 
می کند مبنی بر اینکه ایران باید سریعا به تصمیم برسد و یا 
تاکید می کنند زمان محدود است و باید ایران در کوتاهترین 
مدت جواب دهد. اما واقعیت این است که ایران در این زمینه 
احساسی و شتابزده عمل نمی کند و منافع اساسی کشور و 
ملت را قربانی روند شتابزدگی نخواهد کرد. سخنگوی وزارت 
خارجه افزود: روند گفت  و گوها از طریق کانال های ارتباطی 
ادامه دارد، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران با 
آق��ای مورا گفت وگو ها و تماس ها و تب��ادل پیام دارد، در 
سطح وزیر امور خارجه نیز با آقای بورل گفت وگو و تبادل 
پیام ها در جریان است . پیشنهادات مختلفی تا االن رد و بدل 

شده است و برخی کشورهای دیگر هم در سطوح مختلف 
از جمله وزرای امور خارجه کشورها با نگاه دوستانه مبتنی 
بر مساعی جمیله ورود کرده اند و دیدگاه هایی و پیشنهاداتی 
را مطرح کرده اند برای نزدیک کردن دیدگاه ها به یکدیگر 

ابتکاراتی مطرح می شود.

سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری:
موضع ایران در مورد جنگ اوکراین تغییر نکرده است

 مروری بر تحوالت اخیر و یافتن افق روشن
در سیاست خارجی

در چند هفته گذش��ته تحوالت و رخدادهای سیاس��ی در خاورمیانه ب��ا تب و تاب فزاینده 
ای روبرو بوده اس��ت که هر کدام از آنها به نوعی حرکت رو به جلوی قدرتها و رقبای منطقه 
ای ب��رای تثبیت توازن قدرتش��ان در خاورمیانه و فرا منطقه ای اس��ت. بدون توجه به آنها و 
گسس��تگی مطالب می تواند ما را در اثر تأثیر پذیری از برخی القائات رس��انه ای دچار خطای 
بینش��ی و برداش��ت منطقی کند. لذا شایس��ته خواهد بود که مروری بر تحوالت اخیر داشته 
باش��یم تا افق روش��نی را در سیاس��ت خارجی کش��ورمان ارزیابی کنیم. بعد از آن است که 

میتوانیم به قضاوت بنشینیم که تحلیل درستی از اوضاع داریم یا نه؟
بیایید از اینجا ش��روع کنیم: س��فر اخیر جو بایدن به خاورمیانه یکی از مهم ترین سفرهای 
رئیس جمهور آمریکا به منطقه در سال های اخیر بوده است. همه سفرهای ریاست جمهوری 
آمریکا برای دس��تیابی به دس��تاوردهای ملموس و در عین حال نامشهود طراحی میشود که 
اغلب در مورد مسائل پیچیده یا حساس می باشد و نیاز به تصمیم نهایی دولت ایاالت متحده 
دارد. طبیعتاً از س��الها پیش و به ویژه بعد از پایان نقش مداخالت و یا حضور علنی قدرتهای 
خارجی در منطقه، جبهه های مناقش��اتی کاماًل آش��کار است. در یک طرف ایاالت متحده با 
حفظ منافع اس��رائیل و یارگیری از متفقین و متحدین خود؛ در طرف دیگر روس��یه، چین و 

ایران قرار دارند.
یکی از مس��ایلی که در س��فر جو بایدن به خاورمیانه بیش از ه��ر زمان دیگری جلوه گری 
کرد، نیاز به تش��کیل اجماع جهانی علیه ایران و روس��یه و خنث��ی کردن طرحهای چین در 
منطقه بوده که در این راستا پردازش به جنگ داخلی یمن یا درگیری اسرائیل و فلسطین را 
کمرنگتر نش��ان داده اس��ت. اما درعوض، جو بایدن هم مثل اسالف خود همواره تمرکز بر امر 
نمادین سیاس��ی در سرفصلهای اصلی سیاس��ت خارجی ایاالت متحده داشته است. )مالقاتی 
بین مخالفان و یا موافقان سیاس��تهای ایاالت متحده.( سفر جو بایدن به منطقه در واقع وارد 
آوردن فش��ار و کوبیدن مشت محکم در خاستگاههای آن کشور در حفط منافعش در منطقه 
خاورمیانه. به طوری که تغییر رویه آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به ایران، مطرح شدن 
مج��دد مس��ایلی که چندی بود در رابطه با ایران در میان اعض��ای اتحادیه عرب مطرح نبود؛ 
موضع گیری اسرائیل علیه ایران؛ ابراز عقیده منفی از سوی کشورهای عربستان و امارات علیه 
ایران. اما در کنار این یکی دیگر از مس��ایلی که پیامد س��فر جو بایدن به منطقه بود، مسایل 

انرژی و امنیت غذایی جهانی بود.
آنچه در سفر جو بایدن به منطقه خاورمیانه حاصل شده است، اینکه این فرد توانسته است 
بار دیگر اجماع منطقه ای را برای فشار بر ایران در صورت عدم بازگشت به توافق نامه برجام 
آغاز کند و شیطنتهای متعددی را باید به انتظار نشست. هر چند برخی از رسانه های داخلی 
و خارجی با نظر انتقادی اعالم می دارند که بایدن دس��ت خالی به آمریکا بازگشته است ولی 
موضع گیریهای جدید خالی از پش��توانه سیاس��ی نمی تواند باش��د. چرا این ادعا را می کنم؛ 

دلیلش به برداشتهای زیر منوط است:
1( سفر بایدن به عربستان سعودی از دیدگاه ایاالت متحده هم ضروری و هم تأثیرگذار بود 
و به دیپلماسی و بازدارندگی آمریکا در منطقه میتواند بیانجامد. مخصوصاً بعد از اینکه وی را 
ناقض خاستگاه جمهوریخواهان در ادامه سیاستهای ترامپ میدانستند و حتی در عربستان هم 

چنین تلقی شده بود که ایاالت متحده دیگر نتهای عربستان را نمی خواند. 
2( هر چند جو بایدن مثل دونالد ترامپ با پادش��اه و یا ولیعهد عربس��تان شمشیر به دست 
نرقصی��د ول��ی در زمینه های انرژی، ای��ران، یمن، امنیت غذایی و مقابل��ه با حضور چین در 
منطقه و همچنین طرح بس��یاری از مسایل میان ایاالت متحده با عربستان )از جمله موضوع 
خاش��قچی( از نوع رقصهای سیاس��ی بود که باید نتیجه کرشمه های آن رقص را در روزهای 

آتی دید. زیرا نیاز است که بیانیه جده به دقت بازخوانی شود. 
3( بازدارندگی ایران از جمله مس��ایلی است که عربستان و ایاالت متحده نیازمند همکاری 
و همگامی مش��ترک هس��تند. هر دو کش��ور در رابطه با دیپلماسی هس��ته ای با ایران موضع 
بازدارنده مش��ترکی دارند و به هیچ عنوان مایل به دادن فرصت به ایران در خواس��ته هایشان 
هس��تند. البته ناگفته پیداس��ت که که چه توافق هس��ته ای برجام قوت بگیرد و چه نگیرد، 
عربستان ایران را نه تنها رقیب که دشمن منطقه ای خود می داند. بایدن با تکیه بر مذاکرات 
گس��ترده و بدون س��ر و صدا که شامل اسرائیل و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس می 
ش��ود و  پرواز از تل آویو به ریاض، پیام روش��نی را برای ش��رکای آمریکایی و تهران در مورد 
تعهد امنیتی ایاالت متحده ارسال کرد. آمریکا در شرایط فعلی به نظر میرسد که مثل گذشته 

طالب اجرایی شدن برجام نیست که باید این معما روشن شود. 
4( آتش بس یمن آتش بس��ی ش��کننده و به مدت چهار ماهه بود که باید هفته آینده در 2 
اگوست تمدید شود. مشارکت ایاالت متحده و عربستان سعودی در یمن یک خبر خوب برای 
دولت بایدن بوده اس��ت. به طوریکه بایدن فردی به نام تیم لندرکینگ را به عنوان فرس��تاده 
آمریکا در مس��ایل یمن منصوب کرد. او فردی اس��ت که با پادشاهی عربستان رابطه نزدیکی 

دارد. اگر مسایل مربوط به برجام حل نشود شاید تراژدی دوباره در یمن تکرار شود. 
5( ب��ه غی��ر از اینها، تح��والت دیگری نیز در چند هفته گذش��ته رخ داد ک��ه یکی از آنها 
پرداخت به امنیت غذایی اس��ت. گوترش، دبیر کل س��ازمان ملل متحد بارها از بحران جهانی 
غذایی ناش��ی از جنگ اوکراین اظهار نگرانی کرده و گفته است که بحران قحطی و گرسنگی 
فراتر از هر چیزی اس��ت که میتواند جهان را در س��ال 2023 درگیر سازد. شاید شورشهایی 
ناخواسته رخ بدهد. جنگهای ناخواسته اتفاق بیفتد. افزایش قیمت مواد غذایی منجر به تورم 
و از پاش��یدگی اقتصادی بس��یاری از کشورها شود. به طوری که در حال حاضر شورش هایی 
در سراس��ر جه��ان به دلیل افزایش قیمت و کمبود مواد غذایی وج��ود دارد. خطرات به ویژه 
در مصر، اردن، تونس و لبنان زیاد اس��ت. این بحرانی اس��ت که انتظار می رود بسیار بدتر هم 
بش��ود. بیانیه مشترک ایاالت متحده و شورای همکاری خلیج فارس در سفر بایدن که شامل 

کمک11 میلیارد دالری برای امنیت غذایی بود، خود قابل توجه است.
6( در این میان وس��اطت جمهوری ترکیه با همکاری س��ازمان مل��ل در میانجیگری میان 
روسیه و اوکراین در بازگشایی سه بندر حاشیه دریای سیاه برای انتقال غالت و مواد غذایی از 
اوکراین به اس��تانبول و از آنجا به مدیترانه و کشورهای آفریقایی خود اقدامی بسیار ارزشمند 
و قابل تقدیر اس��ت. زیرا ترکیه ضمانت حفظ کش��تیهای حامل محموله های غذایی اوکراین 
را بر عهده می گیرد و این توافق هر چند چهار ماهه است ولی میتواند در شرایطی که فصل 

برداشت غالت آغاز شده، فشار مضاعف از بازار مصرف را بکاهد.
7( از دیگ��ر تحوالت��ی که نباید از آن غافل بود اینکه جو بایدن در س��فرش به عربس��تان 
نتوانس��ت تعهدی برای افزایش تولید نفت عربس��تان سعودی بگیرد. حتی عربستان دست به 
خرید نفت ارزان قیمت روس��یه هم زده است. این در حالی است که توافق فعلی اوپک پالس 
در اواخر ماه آگوس��ت منقضی می شود. با اینحال مقامات سعودی ابراز داشته اند که تصمیم 
بر افزایش یا کاهش تولید بر اساس بازار و با مشورت سایر اعضای اوپک پالس از جمله روسیه 
خواهد بود. این امر گرچه نتوانسته است امنیت الزم به بازار نفت را بدهد ولی باز شدن بنادر 
س��ه گانه اوکراین و استفاده روس��یه از این بنادر باعث شده است که قیمت نفت کاهش یابد 
و میتواند بر اقتصاد جهانی تأثیر مثبتی بگذارد. ش��اید هم در ماه س��پتامبر افزایش تولید در 

اوپک پالس اتفاق بیفتد. 
8( تالش اسرائیل به برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهای حوزه خلیج فارس و به موازات 
آن، برخی اقدامات برای بازس��ازی روابط فلسطین و خلیج فارس از دیگر تحوالت است.روابط 
فلسطینی ها به ویژه امارات و عربستان سعودی در حال ترمیم شدن به نظر میرسد که به نظر 
میرسد این اقدام نیز به عنوان گام های کوچکی به سوی آشتی است که نتیجه سفر بایدن بوده 
باش��د. به طوری که شاهد هستیم ش��ورای همکاری خلیج فارس کمک 100 میلیون دالری 
برای ش��بکه بیمارستانی اورشلیم ش��رقی که به فلسطینیان در کرانه باختری اختصاص دارد، 
تحقق یافته است. غزه و اورشلیم شرقی بدین ترتیب از سوی حمایت مالی کشورهای حاشیه 
خلیج فارس از نظر مالی تضمین میش��وند. البته باید پیش از س��فرش به اسرائیل به محمود 
عباس، رئیس تش��کیالت خودگردان فلسطین قول داده بود که ادامه برخی از شهرک سازی 

های اسرائیل را متوقف کند و این اتفاق هم رخ داده است. 
9( امنیت انرژی عراق و توافقات انجام گرفته میان عراق با عربستان سعودی، کویت و اردن 
برای تنوع بخش��یدن به منابع انرژی بغداد و کاهش وابستگی به ایران از دیگر تحوالت است. 
توافق برای اتصال ش��بکه برق عراق و ش��ورای همکاری خلیج فارس، تقویتی برای مصطفی 
الکاظمی، نخس��ت وزیر، اس��ت که نقش عراق را در امور منطقه ای بازنگری کرده و روابط با 
شورای همکاری خلیج فارس و سوریه را گسترش داده و در عین حال روابط با ایران را متعادل 
می کند. بایدن و کاظمی در نشستی جداگانه بر توافق چارچوب استراتژیک آمریکا و عراق بر 

این مساله تاکید کرده بودند. 
10( ماجرای حمله ترکیه به مناطق ش��مال عراق با هدف خنثی کردن تهدیدات نیروهای 
کرد شورشی که مستقر در عراق که منجر به کشته شدن چندین نفر غیر نظامی شده و ترکیه 
خود را دخیل در این ماجرا نمی داند، باعث ش��ده اس��ت که کاردار عراق از ترکیه فراخوانده 
ش��ود، روابط ترکیه و عراق دچار تنش ش��ود که این در شرایطی اتفاق می افتد که سران سه 
کشور روسیه، ایران و ترکیه در هفتمین نشست مذاکرات آستانه در تهران سعی در مبارزه با 
تروریسم داشته اند.  همه اینها رخدادهایی هستند که میتواند با نگرش عمیق به آنها دورنمای 

حرکت اجتناب ناپذیر کشورمان را روشن سازد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بررسی موضوع 
حقوق بازنشس�تگان در مسیرهای کارشناسی 
ق�رار دارد، بخش های مرتبط ب�ا این موضوع را 
مکلف کرد که هر چه سریع تر تصمیمات مؤثر و 
منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، 

در مسیر ابالغ و اجرا قرار گیرد.
به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل س��ید ابراهیم 
رئیس��ی، رییس جمهور در جلسه س��تاد هماهنگی 
اقتصادی دولت که یکش��نبه شب برگزار شد، ضمن 
گرامیداشت روز تکریم بازنشس��تگان، از اراده جدی 
دولت برای حمایت و تقویت معیش��ت بازنشس��تگان 

کشور خبر داد.
رییس جمهور با بیان اینکه دولت با رعایت عقالنیت 
در تصمیم گیری ه��ا خود را مکلف ب��ه اجرای عدالت 
می دان��د، گفت: چنانکه پیش از ای��ن هم بارها اعالم 
شده، دولت به طور کامل در جریان مسائل اقتصادی 
جامعه و معیشت اقشار مختلف از جمله بازنشستگان 
قرار دارد و توجه به این مس��ئله حیاتی و تالش برای 
بهبود آن، لحظ��ه ای از اولویت ه��ای اینجانب خارج 

نشده است.
رئیس��ی با تاکید بر اینکه بررس��ی موضوع حقوق 
بازنشس��تگان در مس��یرهای کارشناس��ی قرار دارد، 

بخش های مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر 
چه س��ریع تر تصمیمات مؤثر و منطبق با قانون و به 

نفع معیش��ت بازنشستگان، در مسیر ابالغ و اجرا قرار 
گیرد. در این جلس��ه عالوه بر بررسی موضوع حقوق 
بازنشستگان، تصمیماتی نیز درباره الزامات مربوط به 

اسقاط خودروهای فرسوده اتخاذ شد.
بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن 
ارائه گزارش��ی از وضع تولید خودرو، موتورس��یکلت 
و کامیون در کش��ور، پیش��نهاد خ��ود در زمینه حل 
مشکالت موجود در اجرای طرح اسقاط و جایگزینی 

خودروهای فرسوده را مطرح کرد.
اعضا پس از بحث و بررسی در این باره مقرر کردند 
دولت در راس��تای اج��رای قانون جدید س��اماندهی 
صنعت خودرو، الزامات اج��را، راهکارهای رفع موانع 
و مش��کالت و نیز تعیین تکلیف این طرح را در قالب 
الیحه ای دو فوریتی به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه 
کند تا هر چه س��ریع تر زمینه اج��رای قانون مذکور 
فراهم شود. در پایان جلس��ه نیز گزارش وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی در خصوص تکالی��ف مندرج در 
قانون مصوب بودجه کل کشور در راستای اجرای هر 
چه سریع تر قانون واگذاری سهام براساس اولویت های 

گوناگون تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفت.

مأموریت رییس جمهور به دستگاه ها برای بهبود معیشت بازنشستگان

مراس�م گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن 
آذربایجان ش�رقی به دلیل تداخل برنامه های 
کش�وری با حدود یک ماه تاخی�ر روز ۶ مرداد 
ماه سال جاری )پنجشنبه( در تبریز برگزار می 

شود.
رئیس س�ازمان صمت آذربایجان ش�رقی به 
بهان�ه برگزاری این رویداد مهم صنعت اس�تان 
با خبرن�گاران رس�انه های گروهی ب�ه گفتگو 
پرداخ�ت ک�ه در آن اعض�ای هیئ�ت مدی�ره 
تش�کیالت خانه صنع�ت و مع�دن آذربایجان 
شرقی نیز حضور داش�تند و درباره موضوعات 

مختلف استان سخن به میان آمد.
صاب�ر پرنیان در این جلس�ه تاکی�د کرد که 
در ح�ال حاض�ر هیچ کمب�ودی از لحاظ تامین 
کاالهای اساس�ی در اس�تان نداریم و در چهار 
م�اه نخس�ت امس�ال ۲۷ ه�زار و ۳۹۷ م�ورد 
بازرس�ی انجام ش�ده ک�ه ۳ ه�زار و ۳۶۱ فقره 
پرونده تخلفاتی ب�ه ارزش ۱۷۳ میلیارد تومان 
به ص�ورت الکترونیک�ی به س�ازمان تعزیرات 

حکومتی ارجاع داده شده است!
تاس�یس  ج�واز  در  ش�رقی  آذربایج�ان    
واحدهای صنعتی رتبه اول کشوری را داراست

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
ش��رقی با اش��اره به اینک��ه در 9 ماهه آغ��از دولت 
سیزدهم 100 واحد صنعتی راکد در استان احیا و به 
چرخه تولید بازگشته اند گفت: 20 واحد صنعتی نیز 
ک��ه تحت تملک بانک ها درآمده بودند از تملک آنها 

خارج و تولید خود را از سر گرفتند.
صاب��ر پرنیان اف��زود: 180 واح��د صنعتی جدید 
نیز با حجم س��رمایه گ��ذاری 2 هزار و 800 میلیارد 
تومان راه اندازی شده است که البته پیش از این نیز 
واحدهای صنعتی طرح های توس��عه ای خود را اجرا 
کردند که 6 ه��زار و 800 میلیارد تومان در مجموع 
سرمایه گذاری جدید در حوزه صنعت با اشتغالزایی 
5 هزار و 200 نفر راه اندازی شده است که در کشور 

رتبه دوم را داریم.
وی خاطرنش��ان کرد: آذربایجان ش��رقی در حوزه 
جواز تاس��یس واحدهای صنعتی نی��ز رتبه اول را با 
ص��دور 143 جواز س��رمایه گذاری در کش��ور حائز 

هستیم.
پرنیان یادآور ش��د: در ص��دور پروانه بهره برداری 
نیز با 380 پروانه بهره برداری رتبه چهارم کش��ور و 
با 174 فقره پروانه بهره برداری ایجادی با س��رمایه 
گذاری س��ه هزار میلیارد تومان در رتبه چهارم قرار 
داریم. وی با اش��اره به افزایش 26 درصدی صادرات 
محص��والت صنعتی در آذربایجان ش��رقی ادامه داد: 
امسال در س��ه ماهه اول 333 میلیون دالر صادرات 
صنعتی در این بخش توس��ط گم��رکات آذربایجان 
ش��رقی صورت گرفته اس��ت که صنایع پتروشیمی، 
صنای��ع معدن��ی و صنایع صنعتی بیش��ترین میزان 
سرمایه گذاری و صادرات را در سطح استان به خود 

اختصاص دادند.
  در سه ماهه اول ۳۳۳ میلیون دالر صادرات 

صنعتی از استان صورت گرفته است
پرنی��ان ب��ا اش��اره به اینک��ه در بخ��ش معدن به 
خص��وص ح��وزه مس اتفاق��ات خوب��ی در حال رخ 
دادن اس��ت گف��ت: دس��تور رئی��س جمه��ور برای 
تشکیل ش��رکت مس��تقل مس آذربایجان و دستور 
توس��عه مس س��ونگون از جمله رویدادهای مهم در 
حوزه مس کش��ور و آذربایجان ش��رقی است که در 
حال انجام بوده و اکنون مراحل اجرایی تشکیل مس 

آذربایجان با جدیت دنبال می شود. 
پرنیان اضافه کرد: در 15 س��ال گذشته در معدن 
مس سونگون کنس��انتره تولید می شد در حالی که 
مالی��ات و درآمد آن به اس��تان نمی آمد ولی اکنون 
ش��رکت ملی مس ایران و س��ازمان امور مالیاتی به 

دنبال ص��دور فاکتور و وارد ش��دن فواید مالی مس 
سونگون به جریان مالی آذربایجان شرقی هستند.

وی خاطرنش��ان ک��رد: تاکنون 24 ه��زار میلیارد 
تومان کنسانتره مس از استان خارج شده، اما جریان 
مالی آن خود را در اس��تان نشان نداده است؛ بر این 
اساس مقرر ش��ده 20 درصد سود و 9 درصد ارزش 
افزوده مس وارد جریان مالی اس��تان شود که تحول 

بزرگی را منجر خواهد شد.
رئیس س��ازمان صمت آذربایجان ش��رقی با بیان 
اینکه ایجاد مرکز اکتشاف مس در شمال غرب کشور 
مصوب ش��ده و به زودی این مرک��ز در تبریز ایجاد 
می شود تاکید کرد: تاکنون تنها 7 درصد اکتشافات 
مس کش��ور انجام ش��ده که با راه اندازی این مرکز 
اکتش��افات مس، اکتشافات جدید انجام می شود که 
بر اساس قانون باید 27 درصد حقوق معدنی به مردم 

منطقه ای که معدن در آن قرار دارد، بازگردد!
  سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص 

داخلی استان ۳۳ درصد است
پرنی��ان با ذکر این نکته که آذربایجان ش��رقی در 
تراز اول حوزه صنعت و تجارت کشور قرار دارد و در 
توسعه اقتصادی نیز همیشه پیشرو بوده است یادآور 
شد: از جمله بزرگترین پروژه های توسعه ای سرمایه 
گذاری اس��تان مربوط به صنعت پتروش��یمی تبریز 
اس��ت که طی آن طرح اتیل بنزن و استایرن مونومر 
به ظرفیت 100 هزار تُن در س��ال با سرمایه گذاری 
3 هزار میلیارد تومان، پروژه احداث واحد جدید پلی 
اتیلن س��نگین HDPE به ظرفیت 310 هزار تن با 
تکنولوژی دوغابی با س��رمایه گذاری 5 هزار میلیارد 
توم��ان، طرح احداث واحد پل��ی پروپیلن به ظرفیت 
30 هزار تُن در س��ال با س��رمایه گذاری یک هزار و 
500 میلیارد تومان و طرح نیروگاه تامین برق پروژه 
های توس��عه ای با س��رمایه گذاری 2 هزار میلیارد 
تومان در آینده نزدیک به بهره برداری خواهند رسید 
که ظرفیت بزرگی را در زنجیره های پایین دس��تی 

استان ایجاد می کند.
وی اصافه ک��رد: حوزه صنعت آذربایجان ش��رقی 
7.21 درصد س��هم ارزش افزوده استان را در بخش 

صنعت به خود اختصاص داده و 40 درصد از س��هم 
اش��تغال اس��تان مربوط به صنعت آذربایجان شرقی 

است.
رئیس س��ازمان صمت استان، آذربایجان شرقی را 
اس��تان طراز اول و قطب صنعتی کشور عنوان کرد و 
افزود: 40 درصد اشتغال در آذربایجان شرقی مربوط 
به بخش صنعت است و سهم ارزش افزوده صنعت در 

تولید ناخالص داخلی استان 33 درصد می باشد.
پرنیان ابالغیه محدودیت حضور صنایع در ش��عاع 
30 کیلومتری کالن شهرها را غیرکارشناسی دانست 
و ادامه داد: همه صنایع، آالیندگی زیس��ت  محیطی 
ندارن��د و صنایع ب��زرگ پرتع��دادی در تبریز فعال 
هس��تند که ب��ه دلیل وجود این قان��ون در محدوده 
کمتر از 30 کیلومتری تبریز با پروانه کسب فعالیت 
می کنند و در آمار صنایع بزرگ اس��تان قرار نگرفته 
و متاسفانه از تس��هیالت و امکانات قابل ارائه توسط 
وزارت صنعت محروم هس��تند که این مس��ئله باید 
با پیگیری همه جانبه و منس��جم همه مس��ئوالن و 

نمایندگان مجلس حل شود.
  س�رمایه گ�ذار قطب س�وم خودروس�ازی 

کشور در حال طی مراحل کسب مجوز است
پرنیان در پاسخ به س��والی در خصوص سرنوشت 
قطب س��وم خودروس��ازی کش��ور که توسط بخش 
خصوصی در تبریز پایه ریزی می شد گفت: خودروساز 
س��وم کش��ور از تبریز که توس��ط بخ��ش خصوصی 
سرمایه گذاری می ش��ود در حال طی مراحل قانونی 

کسب مجوزهاست.
وی با بیان اینکه در حوزه تولید خودروهای تجاری 
رتبه اول کش��ور را داریم یادآور شد: طراحی و تولید 
اولین گیربکس اتوماتیک کشور در شرکت چرخشگر 
تبریز در حال انجام اس��ت لذا بخ��ش خصوصی در 
صنعت خودروس��ازی یکی از فعالترین بخش هاست 
و از ظرفیت ه��ای بخ��ش خصوص��ی در این صنعت 

حمایت می کنیم.
پرنیان تاکید کرد: در بخش خودروهای س��نگین، 
ش��رکت های رخش خودرو دیزل و اسنا مجدداً فعال 

شده و به تولید خود ادامه می دهند!

وی اف��زود: اکنون ب��رای 26 مگاپروژه در س��طح 
آذربایجان ش��رقی بیش از 40 هزار میلیارد تومان از 
سوی بخش خصوصی در حال سرمایه گذاری است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
ش��رقی تاکید ک��رد: 800 واحد صنعتی در اس��تان 
در مرحله اتمام اس��ت یعنی با بهره ب��رداری از این 
واحدها اش��تغالزایی جدیدی ایجاد خواهد ش��د لذا 
با توج��ه به ماهیت بخش خصوصی صنعت اس��تان 
بیش��تر درخواس��ت فعاالن اقتصادی در زمینه رفع 

موانع است.
وی اضاف��ه ک��رد: متراکم ترین مرک��ز تولید لوازم 
خانگی در منطقه کوجووار تبریز قرار دارد که عالوه 
ب��ر تنوع تولیدات از لحاظ تکمی��ل زنجیره و قیمت 
محصوالت مزیت بزرگی برای استان تلقی می شود و 

باید مورد ساماندهی قرار گیرند.
  حف�اری ه�ای غیرمج�از تبع�ات زیس�ت 

محیطی زیادی را به همراه خواهد داشت!
رئیس س��ازمان صمت آذربایجان ش��رقی با بیان 
این که با برنامه ریزی های مناسب در سطح مدیریت 
ارش��د اس��تان ب��ه زودی مش��کالت مع��دن طالی 
اندریان برطرف می ش��ود گفت: در حال حاضر یکی 
از مشکالت اساس��ی معدن اندریان، فعالیت حفاران 
غیرمجاز در محدوده معدن اس��ت که با شناس��ایی 
رگه ه��ای پُرعی��ار اقدام به برداش��ت و اس��تحصال 

غیرمجاز طال می کنند.
پرنیان افزود: بدون تردی��د حفاری های غیرمجاز 
و اس��تفاده از روش های غیراس��تاندارد استحصال و 
فرآوری طال در محدوده معدن طالی اندریان تبعات 
زیس��ت محیطی ب��رای منطقه را به هم��راه خواهد 
داشت که در این زمینه تمام تالش خود را انجام می 

دهیم تا این مسایل برطرف شود.
وی بیان کرد: در زمینه مس��ائل و مشکالت معدن 
اندریان، س��ازمان صمت تاکنون به مس��ئولیت های 
قانونی و نظارتی خود عمل کرده است و از این بابت 

قصوری متوجه سازمان نیست!
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی اظهار کرد: 
با توجه ب��ه بازدیدی که اخی��راً از این منطقه انجام 
شد از سوی شورای تامین استان با محوریت شخص 
اس��تاندار آذربایجان شرقی، برنامه ریزی ها و اقدامات 
جدی برای رفع بحران در دستور کار قرار گرفته که 

به زودی نتایج و ثمرات آن مشخص خواهد شد.
پرنیان صیانت از معدن طالی اندریان را ماموریت 
اصلی دس��تگاه های نظارتی و مدیریت ارش��د استان 
عن��وان کرد و گفت: طبق قانون، ش��رکت بهره بردار 
موظف به صیانت از معدن و محدوده معدنی تحویل 
گرفته ش��ده اس��ت ولی با توجه به کوهستانی بودن 
منطقه و تعداد زیاد حفاران غیرمجاز، متاس��فانه در 
حال حاضر این ش��رکت توان الزم ب��رای صیانت از 

معدن و یا برخورد با حفاران غیرمجاز را ندارد.
وی در خاتم��ه اظهارات خود اب��راز امیدواری کرد 
با هماهنگی های بین بخش��ی در آذربایجان شرقی، 
مس��ائل و مش��کالت مربوط به این بخش از فعاالن 

غیرمجاز برطرف گردد...

آذربایجان شرقی
قدرتمند در تامین مواد غذایی

»عصرآزادی« از کنفرانس خبری رئیس سازمان  
صمت آذربایجان شرقی گزارش می دهد؛

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده 

سرمقاله

صابر پرنیان می 
گوید ابالغیه 

محدودیت حضور 
صنایع در شعاع ٣٠ 

کیلومتری کالن شهرها 
غیرکارشناسی است 

زیرا همه صنایع، 
آالیندگی زیست  

محیطی ندارند!
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