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آذربایجانشرقی

قرار گرفتن سه استاد 
دانشگاه صنعتی سهند
 در جمع دانشمندان 
یک درصد برتر جهان

رئیس دانشگاه صنعتی سهند از قرار گرفتن سه 
استاد این دانشگاه در جمع دانشمندان یک درصد 

برتر جهان خبر داد.
دکتر اسماعیل فاتحی فر، گفت: بر اساس اعالم 
استاد  سه  اسالم،  جهان  علوم  استنادی  پایگاه 
پژوهشگران  جمع  در  سهند  صنعتی  دانشگاه 
دنیا در سال ۱۴۰۱ در  برتر  پراستناد یک درصد 

حوزه های مختلف موضوعی قرار گرفتند.
به گفته وی بر این اساس دکتر محمد حقیقی 
حسین  دکتر  رشته ای،  چند  حوزه  در  پراپری 
مهدی  دکتر  و  شیمی  حوزه  در  ممقانی  روغنی 
اساس  بر  شیمی  حوزه  در  کلجاهی  سالمی 
فعالیت های پژوهشی و استنادات دریافت شده در 

این لیست قرار گرفتند.

مدرسه عالی مهارت
 در دانشگاه آزاد اسالمی 

تبریز افتتاح شد
افتتاح  مراسم  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
آزاد  دانشگاه  سازی  قالب  مهارتی  عالی  مدرسه 
کنفرانس  ویدیو  صورت  به  که  تبریز  اسالمی 
برگزار شد، اظهار کرد: امروز در چهلمین سالروز 
راه اندازی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز که به عنوان 
شمال  علمی  قطب  و  کشور  آزاد  دانشگاه  اولین 
قالب سازی  مهارتی  عالی  مدرسه  است،  غرب 

راه اندازی شد.
محمدمهدی طهرانچی با بیان اینکه این دانشگاه 
داشته  کشور  علمی  در حوزه  مهمی  بسیار  نقش 
گذشته  واسط  نقطه  سالگی  چهل  گفت:  است، 
به تجارب گذشته  با توجه  باید  آینده است و  و 
آینده               در  موفقیت  و  ریزی  برنامه  به  نسبت 

اهتمام بورزیم.
با بیان اینکه امروزه دانشگاه ها منافع خود  وی 
را در جهت منفعت مردم و جامعه تعیین می کنند، 
در  را  خود  مسئولیت  باید  دانشگاه ها  گفت: 
راستای جذب سرمایه ها، ایجاد اشتغال و تربیت 

نیروهای کارآمد به خوبی انجام دهند.
وی با اشاره به دوری دانشجویان فنی از صنایع 
و صنعت، گفت: ایجاد مدرسه عالی قالب سازی 
گامی در راستای ارتباط و پیوند دانشگاه و صنعت 
نیاز  مورد  رشته های  نیز  بعدی  گام  در  که  است 

صنعت ایجاد می شود.
نیروی  تربیت  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
صنعت  مسائل  رفع  در  توانا  و  خالق  انسانی 
دانشجو  یک  حتی  تربیت  گفت:  و  کرد  تاکید 
دانشجوی  ده ها  تربیت  از  بهتر  در حوزه صنعت 
تئوری                  و  علمی  آموزش  تنها  که  است  معمولی 

کسب کرده اند.

خرید تضمینی ۲۶۱۰۰ تُن 
گندم در شهرستان اهر 

 ۳.۵ افزایش  به  اشاره  با  خانمحمدی  محمود 
اهر  شهرستان  در  گندم  تضمینی  خرید  برابری 
نسبت به سال گذشته اظهار داشت: سال گذشته 
داشتیم  گندم  تضمینی  تُن خرید   ۵۰۰ و  هزار   ۷
و امسال ۲۶ هزار و ۱۰۰ تُن گندم مازاد بر نیاز 

کشاورزان اهری خریداری شده است.
اهر  بازرگانی  خدمات  و  غله  اداره  رئیس 
هر  دولت،  مصوبه  اساس  بر  گذشته  سال  افزود: 
تومان   ۵,۵۰۰ قیمت  به  کشاورزان  از  گندم  کیلو 
در  سیزدهم  دولت  امسال  و  بود  شده  خریداری 
حمایت از کشاورزان، قیمت هر کیلو گندم را در 

خرید تضمینی به ۱۱,۵۰۰ تومان افزایش داد.
وی با بیان این که گندم مورد نیاز شهرستان اهر 
در سیلوها ذخیره سازی شده است، گفت: امسال 
هیچ گونه کمبودی در تأمین گندم جهت تبدیل به 
آرد در شهرستان اهر نداریم. سیلوهای اهر مملو 

از گندم ذخیره شده است.
بر  مازاد  آرد  تُن   ۳۰۰ توزیع  از  خانمحمدی 
بین  در  تابستان  و  بهار  چهارماه  طی  سهمیه 
نانوایی های منتخب کارگروه آرد و نان شهرستان 
فرماندار  پیگیری  با  شد:  یادآور  و  داد  خبر  اهر 
سهمیه  بر  مازاد  آرد  تُن   ۳۰۰ توانستیم  اهر، 
به  مردم  نیاز  تا  کنیم  تزریق  اهر  نانوایی های  به 
بین  در  مازاد  آرد  حجم  این  و  شود  تأمین  نان 
نانوایی هایی که کارگروه آرد و نان انتخاب کرده 

بود، توزیع شده است.
رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی اهر با تأکید 
یارانه ای  نیمه  و  یارانه ای  آرد  سهمیه  این که  بر 
شهرستان اهر به صورت ماهانه یک هزار و ۲۳۵ 
تُن است، تصریح کرد: شهرستان اهر با ۴ کارخانه 
ورزقان،  کلیبر،  شهرستان های  آرد  آردسازی، 
خداآفرین، هوراند، هریس و آبش احمد را تأمین 
نیمه  آرد  از  بخشی  تأمین  طرفی  از  و  می کنند 
یارانه ای تبریز نیز بر عهده کارخانه های آردسازی 

اهر است.

مدیران آذربایجان شرقی آینده نگر نیستند مدیریت شهری تبریز در مسیر احیاء خانه های تاریخی
تملک، مرمت و نگهداری خانه های تاریخی در 
راستای احیاء هویت فرهنگی، تاریخی و محلی از 
جمله وظایف مدیریت های شهری است که پس 
از سال های طوالنی فراموشی در تبریز بار دیگر 

در کانون توجه شهرداری قرار گرفته است.
رج  به  رج  تا  دیوارها،  خشت  به  خشت  از 
آجرهای سرخ فام و از پنجره های رنگین کمانی 
»بیرونی«،  و  »اندرونی«  تا  »هشتی«  و  »اورسی« 
و  تاریخ  ترنم  است؛  یکی  حکایت  و  روایت 

روایت قدمت و دیرینگی با طعم زندگی ...
این، حکایت خانه هایی است که با لبی خاموش، 
زندگی  جاری  سخن،  و  زبان  هزار  به  گویا  اما 
روزگار  این  های  آدم  برای  را  دیرین  عهدی  در 
بازتعریف می کنند و حسرت همیشگی آدم هایی 
را که به جبر روزگار، گرفتار آهن و سیمان و بتن 
و خانه های »قوطی کبریتی« عصر حاضر شده اند 
و همواره در جستجوی گم شده غریب هستند؛ 
و  گذشتگان  فراخ  های  خانه  در  زندگی«  »لذت 
حوض های آبی رنگ مامن ماهی قرمز و باغچه 
هایی که به میزبانی گل های نسترن و شب بو و ... 
می نازیدند و های و هوی اعضای خانواده های 
بزرگ، فضایی رویایی را بر سنگفرش های آجری 

حیاط نقش می زد
تبریز به عنوان یکی از تاریخی ترین شهرهای 
ایران، با قدمت چندهزار ساله، از جمله شهرهای 
ایران به شمار می رود که صدها خانه و عمارت 
تاریخی و قدیمی متعلق به دوره های مختلف را 
هر  که  هایی  است؛ خانه  داده  در دل خود جای 
کدام، روایت گر سرگذشت ها و سرنوشت های 
آدم ها و شخصیت های مختلف می  از  متنوعی 
به  تعدادشان  ثبت شده،  آمار  برابر  باشند و حتی 

بیش از ۵۰۰ مورد می رسد.
سازمانی  و  معنوی  تولیت  و  مسئولیت  اگرچه 
حفظ، مرمت، بازسازی و حتی اداره برخی خانه 
های تاریخی و قدیمی، با میراث فرهنگی است، 
با این وجود به دلیل بسیاری از محدودیت ها، از 
تعدد  آن،  کنار  در  و  ملی  اعتبارات  کمبود  جمله 
شهرداری  قبل،  های  دهه  از  تاریخی،  های  خانه 
مرمت  و  نگهداشت  عرصه  به  ورود  با  نیز  تبریز 
خانه های تاریخی و قدیمی، گام های موثری در 
حفظ و صیانت از هویت تاریخی فرهنگی کهن 
شهر تبریز برداشته است، تا جایی که امروز، تقریبا 
در تمامی خانه های تاریخی و قدیمی این شهر 
و  اند  شده  تخصصی  های  موزه  به  تبدیل  یا  که 
یا در قالب موسسات و مراکز فرهنگی موضوعی 
مشغول به کار هستند، نام و رد پایی از مشارکت 
و همکاری شهرداری در مرمت و صیانت از آنان 

دیده می شود.
در دوره فعلی نیز، شهرداری تبریز، با رویکرد و 
اولویت حفظ و صیانت از این عناصر هویتی، گام 
های اساسی و موثری در راستای مرمت و حفظ 
برداشته  تبریز  تاریخی  ابنیه  و  عناصر  و  ها  خانه 
قابل  تعداد  تملک  و  مرمت  کار  پای  همزمان،  و 

توجهی از این خانه ها شده است.
»نیکدل« )ساالر  مرمت و بهسازی دوباره خانه 
شهریار«،  استاد  موزه  »خانه  مرمت  باغی(،  قره 
عمارت  مرمت  تداوم  چی«،  »کلکته  خانه  مرمت 
این،  شبیه  پروژه  چندین  و  »ساعت«  تاریخی 
شهرداری  اجتماعی  مسوولیت  از  مهم  بخشی 
تبریز در دوره فعلی است که حول محور احیاء و 

صیانت از خانه های تاریخی در حال انجام است.
به  آغاز  روزهای  نخستین  در  تبریز،  شهردار 
را  تاریخی  خانه های  احیای  و  مرمت  خود،  کار 
شهری  مدیریت  سیاست های  ترین  اصلی  از 
جدید تبریز دانسته و تاکید کرد: جهان شهر تبریز 
شناخته  فرهنگی  و  تاریخی  شهر  یک  عنوان  به 
ملزم  را  شهری  مدیریت  مزیت،  این  و  می شود 
کرده به ظرفیت های گردشگری از جمله خانه های 

تاریخی توجه بیش تری داشته باشد.
از  تقدیر،  قابل  اقدامات  این  میان  در  شاید  اما 
ساالر  »باقرخان  به  منتسب  خانه  احیاء  و  تملک 
تبدیل  نیز،  و  منصور  راه  چهار  منطقه  در  ملی« 
موزه  باغ  به  ستارخان،  خانه  پیرامون  و  محدوده 
و  ترین  شاخص  عنوان  به  فرد،  به  منحصر  ای 
شهرداری  اجتماعی  فرهنگی،  برنامه  ترین  تازه 
تبریز در دوره مدیریت فعلی یاد کرد، خانه هایی 
انتساب معنوی و تاریخی به  که به دلیل تعلق و 

باالیی  اهمیت  از  مشروطیت،  بزرگ  سردار  دو 
برخوردار هستند و حاال دیگر به مطالبه ای مهم 

نزد شهروندان تبدیل شده اند.
خانه  مرمت  و  تملک  کار  حاضر،  حال  در 
با  توافق  روند  تسریع  با  باقرخان،  به  منتسب 
مالکان واحدهای واقع در این محدوده پی گیری 
و زمینه برای تسریع مراحل بازسازی سایت اصلی 
و محوطه پیرامونی آن فراهم تر از ماه های گذشته 

شده است.
مرمت باغ موزه ستارخان، در حریم و پیرامون 
از  یکی  عنوان  به  زمین،  ایران  ملی  سردار  خانه 
محورهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری تبریز، 
حوزه  در  شهرداری  مهم  های  پروژه  جمله  از 
گردشگری شهری به شمار می رود که در ماه های 
مدیریت  های  پروژه  ترین  مهم  از  یکی  به  اخیر 

شهری تبدیل شده است.
در قالب این طرح، تملک و آزادسازی ۱۳ واحد 
مسکونی واقع محدوده طرح، در فاز اول پروژه در 
اولویت اجرایی قرار داشت که با تملک 8 واحد، 
امکان دسترسی به مسیرهای اصلی منتهی به باغ 

موزه و طرخ نهایی عملیاتی شده است.
بازسازی  و  مرمت  نگهداری،  حفظ،  به  توجه 
دوره ای خانه موزه تاریخی استاد شهریار در محله 
مقصودیه، به عنوان گنجینه ای ارزشمند و یادگار 
به  همواره  زمین،  ایران  بزرگ  شاعر  این  نمادین 
جهت گردشگرپذیری این بنای فرهنگی، تاریخی، 

مورد توجه شهرداری تبریز بوده است.
این خانه موزه که مالکیت و مدیریت معنوی آن 
بر عهده شهرداری قرار دارد، پس از چندین سال 
تاخیر در روند بازسازی ها و مرمت دوره ای، در 
ماه های اخیر و پس از عبور از دوران کرونایی، 
در دستور کار شهرداری قرار گرفته و هم اکنون، 
مراحل ارزیابی و بررسی طرح مرمت آن در حال 

انجام است.
بازسازی  و  مرمت  برای  اساسی  ریزی  برنامه 
یعنی  ایران،  شهری  انجمن  نخستین  ساختمان 
شورای  و  بلدیه  اولین  خاستگاه  که  تبریز  انجمن 
های  طرح  دیگر  جمله  از  بوده،  کشور  در  شهر 
کنار  در  که  است  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی، 
موزه  باغ  احداث  باقرخان،  بازسازی خانه  و  احیا 
ستارخان و چندین طرح دیگر، با جدیت و تاکید 
ویژه از سوی شهردار تبریز در حال پی گیری است.
استقرار  بر  عالوه  که  تاریخی  ساختمان  این 
ترین  قدیمی  مرکزیت  شهر،  انجمن  نخستین 
کتابخانه ملی ایران را نیز به نام خود ثبت کرده، 
از جمله مهم ترین و تاریخی ترین بناهای شهری 

تبریز به شمار می رود.

برندسازی گره کور آشفته بازار قطعات خودرو

در کشور ما کمتر خانواده و فردی 
را می توان یافت که با مقوله خودرو 
گاهًا  خودرو  کاربرد  نباشد  مرتبط 
آرامش  و  آسایش  وسیله  عنوان  به 
افراد و خانواده ها تعریف می شود و 
روزی  و  رزق  وسیله  عنوان  به  گاه 
در  اما  می گیرد  قرار  استفاده  مورد 
هر بخشی که از این وسیله بهره مند 
باشیم در کنار تمام محاسن و معایب 
آن، چند سالی هست که معضلی بنام 
مصرف  تک  تک  خودرو  قطعات 
حتی  و  دهد  می  آزار  را  کنندگان 

دچار مشکل می کند.
در چند سال اخیر اگر گذرمان به 
با  حتما  بیفتد  خودرو  قطعات  بازار 
و  کیفیت  مبحث  در  هم  سردرگمی 
خواهیم  مواجه  قیمت  مورد  در  هم 
بود که گره خودروی ما را کورتر و 
کورتر خواهد کرد که هیچ دندانی را 

یارای باز کردن آن نباشد چرا که با 
با برندهای مختلف و  انواع قطعات 
قیمت های متفاوت روبرو می شویم 
که هیچ دلیلی و منطقی برای انتخاب 

آن پیدا نخواهیم کرد.
هیات  عضو  و  رئیس  نایب   
صنایع  مدیران  انجمن  رئیسه 
قطعات  گفت:  آذربایجان شرقی 
خودرو در حال حاضر معضل اصلی 
شخصی،  خودروهای  برای  تنها  نه 
و  کارها  و  کسب  جان  بالی  بلکه 

حتی واحدهای تولیدی شده اند.
به  اینکه  به  اشاره  با  رضا جعفری 
دارای  که  کننده  تولید  یک  عنوان 
نقلی داخل و خارج  و  شبکه حمل 
طور  به  کرد:  تاکید  است،  کشور  از 
اخیر  سال  دو  یکی  در  میانگین 
حداقل ۲۰ درصد خودروهای حمل 
و نقل ما زمین گیر هستند که دالیل 
آن را می توان ۷۰ درصد در قطعات 
کاربر  عدم  درصد   ۲۰ نامرغوب، 
به  نیز  درصد   ۱۰ و  راننده(  ماهر) 
دلیل کیفیت نامناسب جاده ها شمرد.

از  بندی  تقسیم  ارائه  با  وی 
در  را  آنها  بازار،  در  موجود  قطعات 
با  خارجی  و  داخلی  قطعات  زمره 
مجاز)  غیر  و  مجاز  مجموعه  زیر 
گفت:  و  کرد  بندی  دسته  قاچاق( 

این تقسیم بندی وقتی بار سنگینی از 
خسارت   های جبران ناپذیر را تحمیل 
جامعه می کند که از مبادی قانونی و با 
کیفیت بسیار کم، اما حاشیه سود زیاد 
برای واسطه گران وارد بازار می شود.
قطعه  وجود  به  اذعان  با  جعفری 
سازان داخلی با کیفیت های مطلوب 
قد  عدم  دالیل  کشور،  داخل  در 
نیز  را  تولیدکنندگان  این  کردن  علم 
خالصه  بازاریابی  و  برندسازی  در 
تولیدکنندگان  این  کرد:  اضافه  و 
مشتری  و  مطلوب  بسیار  تولیدات 
پسند از هر لحاظ دارند اما چون به 
وارد  برندسازی  و  مارکتینگ  حوزه 
نشده و در این بخش سرمایه گذاری 
نکرده اند دست خیلی از مشتریان از 

تولیدات آنها کوتاه است.
به  کشور  صنعت  حوزه  فعال  این 
خریدهای ناآگاهانه در بازار قطعات 
عواقب  از  و  زد  گریزی  خودرو 
اظهار  و  گفت  آن  ناپذیر  جبران 
داشت: شاید در نگاه اول تولیدکننده 
به  مکانیک  حتی  و  فروشنده  و 
متهم  نامرغوب  قطعه  یک  تعویض 
این  که  وقتها هست  خیلی  اما  شود 
قطعه نامرغوب خانواده ای را داغدار 
و حتی تاجری را از مسیر تجارتش 
و  مقصد  از  دورتر  فرسنگ ها  به 

هدفش پرت می کند که حتی تا پایان 
عمر پی به واقعیت موضوع نمی برد.
برای  بستری  ایجاد  پیشنهاد  وی 
قالب  در  خودرو  قطعات  عرضه 
راه  عنوان  به  را  مدرن  سیستم های 
و  دانست  بازار  آشفته  این  حل 
کار  با  باید  اقدام  این  کرد:  تصریح 
همراه  کیفی  کنترل  مانند  زیربنایی 
باشد بطوری که متولی و یا سرمایه 
در  که  را  محصوالتی  تمام  گذار، 
بستر بازار خود ارائه می دهد کنترل 
با برند خود که اعتماد مشتری و  و 
سازد  می  ممکن  را  کننده  مصرف 
این  به  شایانی  کمک  کند،  همراه 
چه  و  کننده  تولید  برای  چه  بازار 

برای مصرف کننده خواهد کرد.
انجمن  رئیسه  هیات  سابق  عضو 
مدیران صنایع کشوره عنوان چالش 
مبنی  استان  اخیر  دهه های  اصلی 
گفت:  نیز  خودروسواری  تولید  بر 
و  پتانسیل  زیرساخت ها،  به  باتوجه 
موجود  صنعتی  سرمایه گذاران  حتی 
و  شرقی  آذربایجان  و  تبریز  در 
تولیداتشان  حتی  که  سازانی  قطعه 
در بازارهای منطقه و اروپا مشتریان 
نباید  چرا  دارند  را  خود  خاص 
خودرویی در شان ایران و ایرانی در 

استان تولید کنیم.

تولید الستیک هواپیما در تبریز
مجموعه  از  بازدید  حاشیه  در  پرنیان  صابر 
صنعتی کن تایر اظهار کرد: این مجموعه صنعتی 
عالوه بر تولید روکش تایر به روش گرم و سرد، 
انواع آمیزه های الستیکی و مواد میانی برای تولید 
تایر به روش سرد را نیز تولید می شود. محصول 
مواد میانی برای تولید تایر در سال ۹۰ از اروپا و 
اکنون به  آسیای شرقی وارد کشور می شد ولی 
همت مهندسان و فعاالن این صنعت این محصول 
به طور کامل در این مجموعه بومی سازی شده و 

با کیفیت محصوالت اروپایی 
برابری می کند.

هزینه  به  اشاره  با  پرنیان 
محصوالت  واردات  باالی 
در  داد:  ادامه  کشور  به  تایر 
محصوالت  این  حاضر  حال 
فعال  ایرانی  های  شرکت  به 
می  عرضه  صنعت  این  در 
نیازی  بی  به  با توجه  شود و 
ارز  خروج  از  واردات  از 
شده  جلوگیری  کشور  از 
اولین  مجموعه  این  است. 

خاورمیانه  در  تولیدکننده  شرکت  بزرگترین  و 
است که قادر به تولید محصوالت میانی و ارایه 
این صنعت  در  فعال  های  به شرکت  تکنولوژی 
است. تمام محصوالت واسطه ای و میانی مرتبط 
با صنعت روکش در این مجموعه تولید می شود.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از شرکت های 
ادامه داد: شرکت های  فعال در صنعت الستیک 
تمام  قیمت  مانند  مشکالتی  با  تایر  تولیدکننده 
مواجه  کارگران  هزینه  و  اولیه  مواد  قیمت  شده، 
تولید  میزان  شده  باعث  موارد  این  که  هستند 

کاهش یابد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
بازیافت  اهمیت  خصوص  در  شرقی  آذربایجان 
این  مجدد  بازگشت  و  فرسوده  الستیک های 
محصوالت به چرخه مصرف گفت: اگر به جای 
به  استفاده  از  پس  فرسوده  الستیک های  که  این 
دور  زباله  یک  مانند  مصرفی  کاالی  یک  عنوان 
انداخته شود به عنوان یک کاالی سرمایه ای به آن 
نگاه شود قطعا صرفه اقتصادی چشمگیری برای 
کنندگان  مصرف  و  کشور 

خواهد داشت.
طرح  به  اشاره  با  پرنیان 
توسعه این مجموعه صنعتی 
طرح  در  ایده  اولین  گفت: 
تایرهای  بازیافت  توسعه، 
های  الستیک  یا  آر  تی  او 
الستیک  تامین  برای  معدنی 
لودرها  و  دامپتراک  های 
حاضر  حال  در  که  است 
مصرف باالیی دارند و بسیار 
ارزبر هستند. تایر و الستیک 
جزو زباله های خاص است و قابل تجزیه نیست 
ولی این محصول جزو موادی است که از صفر تا 

صد بازیافت می شود.
با تکنولوژی  پرنیان گفت: این مجموعه تقریبا 
و  دانش  آخرین  و  کند  می  فعالیت  دنیا  روز 
تکنولوژی خود را به تمام شرکت های فعال در 
بر  دهد. عالوه  می  انتقال  در کشور  این صنعت 
های  الستیک  تولید  توان  الستیک،  انواع  تولید 
این  در  نیز  هواپیما  الستیک  مانند  تخصصی 

مجموعه صنعتی وجود دارد.

دیوان  مدیران  با  نشستی  در  خّرم  عابدین 
از  قدردانی  ضمن  آذربایجان شرقی  محاسبات 
فعالیت ها و عملکرد این دستگاه نظارتی، بر نقش 
تسهیل  در  محاسبات  دیوان  اثرگذار  و  برجسته 
شرایط حکمرانی و پشتیبانی از نگاه تحول گرایانه 
دولت سیزدهم تاکید کرد. نگاه نظارتی و عملکرد 
دیوان محاسبات، هم باعث پیش بینی و پیشگیری 
در  مشکالت  و  مسائل  حل  هم  و  مشکالت  از 

دستگاه های اجرایی می شود.
خّرم با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم، بنا بر 
است،  امور  پیشبرد  در  و ضوابط  قوانین  رعایت 
افزود: نگاه این دولت نگاه تحولی است و نباید 
برابر  در  مقاومت  با  مدیران  برخی  دهیم  اجازه 
تغییر و تحول، پیش پای این رویکرد دولت مانع 

ایجاد کنند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه کشور ما 
دارد،  قرار  اقتصادی  تحریم  و  جنگ  شرایط  در 
مدیرانی  به  باید  شرایط  این  در  کرد:  تصریح 
تعالی  و  رشد  تحول،  ریسک پذیری،  اهل  که 
باید  نظارتی  دستگاه های  و  شود  کمک  هستند 
محاسبات  دیوان  کنند.  حمایت  مدیران  این  از 
تسهیل کننده شرایط حکمرانی در کشور است که 
برابر حاکمیت  بلکه در  نه تنها در مقابل مجلس، 
ایفا  این نقش را به خوبی  اگر  پاسخگو است و 

کند چرخ دنده های معیوب خیلی از دستگاه ها را 
می تواند به حرکت دربیاورد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه در 
پیشبرد امور نیاز به نوآوری و ابتکار داریم، افزود: 
مدیران باید با نگاه به آینده عمل کنند که متاسفانه 
این موضوع در استان ما کمرنگ است و تمایل به 
حفظ وضع موجود بر نگاه آینده گرا و تحولی غلبه 
دارد. دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات باید 
در این زمینه نقش ایفا کنند و نگذارند که رویکرد 

جدید تحولی به گذشته بازگردد.

شهرداران آذربایجان ریسک پذیر نیستند
ریسک پذیر  به  اشاره  با  موحدنیا  مرتضی 
در جذب سرمایه گذاری بخش  نبودن شهرداران 
خصوصی اظهار کرد: مشارکت سرمایه گذاران در 
شهرها بسیار پراهمیت بوده و کم توجهی در این 

راستا قابل قبول نیست.
سرمایه گذاری  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
کاربری  قبیل  از  شهرها  در  خصوصی  بخش 
بسته   ۱۳۶ گفت:  سرمایه گذار  اهلیت  و  اراضی 
میلیارد  هزار   ۳۳ مبلغ  به  شهری  سرمایه گذاری 
ریال آماده شده، در حالیکه بودجه شهرداری های 
استان در سال جاری ۱۲ هزار میلیارد ریال است 
و الزم است که این بسته ها با مشاوره کارشناسان 
حقوقی تبدیل به قرارداد شود. ما در دوره ششم 
را  خطا  و  آزمون  دوره  و  گرفته  قرار  شوراها 
پشت سر گذاشته ایم، اما شاهدیم که در جلسات 
و  اختالف  به  مربوط  موارد  اکثر  اختالف،  حل 
دودستگی در بین اعضای شوراهاست که باعث 
بین  در  نظر  اختالف  البته  می شود؛  مردم  بدبینی 
درگیری  و  تنش  اما  است  طبیعی  شورا  اعضای 

باعت آسیب به مدیریت شهری می شود.
سرانه  و  بودجه  افزایش  بر  تاکید  با  موحدنیا 
سرانه  گذشته  سال های  در  افزود:  شهرداری ها 
بود  میلیون تومان  تا یک  شهرداری ها ۷۰۰ هزار 

که سال گذشته این مبلغ به ۱ تا ۵/۲ میلیون تومان 
افزایش یافت؛ افزایش بودجه شهرداری ها بستگی 
به نگرش اعضای شورا دارد که اگر نگرش منتج 

به نتیجه نشد باید نگرش را تغییر داد.
وی با تاکید بر اینکه شهرداران باید در بودجه 
افزایش درآمد  و  بودجه  به مدیریت  سال ۱۴۰۲ 
 ۷۵۵ گذشته  سال  در  شد:  متذکر  کنند،  توجه 
شده  واریز  شهرداری ها  حساب  به  ریال  میلیارد 
که  رسید  میلیارد  به۱۶۰۰  سال جاری  در  که  بود 
های  کمک  برابری  دو  افزایش  نشانگر  امر  این 

دولت به شهرداری هاست.
موحدنیا با بیان اینکه رمز موفقیت در بین مردم 
نارضایتی  اصلی  عامل  کرد:  است، تصریح  بودن 
مردم  مشکالت  به  رسیدگی  عدم  مردم،  بین  در 
محل  در  باید  شهردار  است؛  نبودن  پاسخگو  و 
و  باشد  مردم  کنار  در  و  بوده  مقیم  خدمت 
شبانه روز خدمت به مردم را سرلوحه برنامه های 
بناب، خسروشاه،  خود قرار دهد. شهرداری های 
میانه، تبریز، بخشایش، خواجه، ممقان و ایلخچی 
و  کرده اند  اقدام  خود  برنامه های  ارائه  به  نسبت 
بقیه شهرها یا این برنامه را تدوین کرده و ارسال 
برنامه  اگر  که  نکرده اند  تدوین  یا  و  نکرده اند 

تدوین نشده کوتاهی از شوراهاست.

ناایمن بودن ساختمان عالمه امینی دانشگاه تبریز
آرش رنجبران با اشاره به سالگرد چهل سالگی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، در مورد اظهار 
مورد  در  استان  آزاد  دانشگاه  سابق  رئیس  نظر 
این  کرد:  اظهار  نیز  دانشگاه  این  ورشکستگی 
دانشگاه دارای ثروت های بیکران نیروی انسانی و 
معنوی است و این موضوع به هیچ عنوان متوجه 
دچار  کشور  دانشگاهی  حوزه  در  اما  نیست  آن 
کاهش  و  واحدها  افزایش  که  شده ایم  تغییراتی 
هرم  تغییر  دلیل  به  دانشگاه ها  به  ورود  متقاضیان 
جمعیتی کشور موجب کاهش درآمد دانشگاه ها و 

ایجاد چالش برای آنها شده است.
وی گفت: با این حال دانشگاه آزاد برای برون 
و  دارد  برنامه های مشخصی  این شرایط  از  رفت 
در نتیجه همین برنامه ها امسال ۱۰ درصد افزایش 
تالش  البته  و  داریم  قبل  سال  به  نسبت  دانشجو 
می کنیم از وابستگی صرف به شهریه نیز رها شویم 
تا نه تنها به سمت ایجاد درآمد پایدار حرکت کنیم 
هزینه  مانند  دانشگاه  هزینه ای  آن  از  مهم تر  بلکه 
تمام شده آموزش ها صرفا بردوش دانشجو و مردم 

نباشد.
شرقی  آذربایجان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
ها  هزینه  این  نیز  حاضر  حال  در  البته  افزود: 
یک چهارم دانشگاه های سراسری است و برای 
راهبردی  جامع  سند  در  راهبرد   ۱۲ موضوع  این 
دانشگاه آزاد تعریف شده که ایجاد مدارس عالی 
در  زمینه  همین  در  و  آنهاست  جمله  از  مهارت 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با  شبستر  واحد 
به  کامپوزیت  مخازن  تولید  پیشرفته  خط  یک 
صنایع  در  بویژه  استراتژیک  محصول  یک  عنوان 
گازی راه اندازی کرده ایم و در سایر واحدها نیز 
منطقه چنین  نیازهای هر  و  ها  اساس ظرفیت  بر 

اقداماتی را پیگیر خواهیم بود.
شرکت  ویژه  های  حمایت  به  اشاره  با  وی 
دانشگاه  آموزشی  موضوعات  از  تراکتورسازی 
آزاد و نقش کلیدی آن در صنعت استان و منطقه 
این شرکت  گاه چرخ  هر  کرد:  تصریح  کشور  و 
در  آن  متعدد  وابسته  صنایع  بچرخد،  خوبی  به 
آمد و در شرایط  به تحرک درخواهند  نیز  استان 

چون  توجهی  قابل  اقدامات  نیز  امروز  تحریمی 
را  تراکتور  دستگاه  هزار   ۳۵ تولید  گذاری  هدف 
اعالمی در همین ۶  آمارهای  داده که طبق  انجام 
ماهه نخست سال به این هدف نزدیک شده است. 
ناایمن بودن ساختمان عالمه این  وی در مورد 
دانشگاه نیز تصریح کرد: این موضوع از ۱۰ سال 
پیش و پس از زلزله ارسباران و با توجه به قدمت 
باالی این ساختمان مطرح و پس از حادثه متروپل 
آبادان تشدید شد و به دلیل اهمیت و حساسیت 
موضوع حتی امتحانات و آزمون کنکور را از این 

بنا منتقل کردیم.
وی ادامه داد: با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی 
استان مقرر شد شرکتی دارای صالحیت در حوزه 
و  بررسی  ساختمان  این  مورد  در  سازی  مقاوم 
این  مکتوب  نظریه  اساس  بر  که  کند  نظر  اظهار 
شرکت، ساختمان عالمه امینی دانشگاه آزاد تبریز 
و  است  سازی  مقاوم  نیازمند  اما  استفاده  قابل 
قرارداد الزم برای مقاوم سازی این ساختمان نیز 

منعقد شده است.

مصرف گاز نیروگاه های آذربایجان شرقی ۲۲ درصد 
افزایش یافت

فصل  در  کرد:  اظهار  آریان پور  خسرو 
منظور  به  خانگی  مصارف  افزایش  با  زمستان 
ناگزیر  استان،  در  گاز  مصرف  و  تولید  موازنه 
بخش های  برای  مصارف  محدودیت  اعمال  از 
نیروگاهی و صنعتی بر اساس میزان گاز برآورد 
و تخصیصی توسط دیسپچینگ شرکت ملی گاز 

ایران هستیم.
وی با اشاره به اینکه در فصول گرم سال تأمین 
گاز نیروگاه ها در اولویت قرار داشت، گفت: در 
نیروگاه ها  گاز  محدودیت  اعمال  زمستان  فصل 
است.  الزامی  منازل  گرمایشی  نیاز  تأمین  برای 

در  استان  هوای  برودت  پیش بینی  به  توجه  با 
زمستان امسال و افزایش تعداد مشترکان شهری 
و روستایی و به تبع آن تعداد مصرف کنندگان 
اعمال  پیش بینی  و  برنامه ریزی  طبیعی،  گاز 
برای  نیروگاهی  و  صنعتی  مصارف  محدودیت 
تأمین نیازهای گرمایشی مردم توسط دیسپچینگ 
شرکت مّلی گاز ایران آغاز شده است. با توجه 
به گازرسانی چشمگیر در کشور به دلیل افزایش 
افت  از  جلوگیری  گاز،  مصرف  برابری  چند 
در  مشترکان  تمام  همیاری  سایه  در  فشار صرفًا 

مدیریت مصرف حاصل می شود.


