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آذربایجانشرقی

واژگونی خودرو پژو
 با فوتی راننده 18 ساله 

در تبریز
به  خبری  اعالم  با  کرد:  اظهار  منفرد  یونس 
بر واژگونی  پلیسی ۱۱۰ مبنی  مرکز فوریت های 
پمپ  روبه روی  پاسداران  اتوبان  در  پژو  خودرو 
بنزین جماران، بررسی این موضوع در دستور کار 
ماموران پلیس راهور استان قرار گرفت. واژگونی 
تأیید  راننده و یک سرنشین  با یک  پژو  خودرو 
شد، این در حالی بوده که علت حادثه از سوی 
نقلیه  وسیله  کنترل  در  توانایی  عدم  کارشناسان 
ناشی از عدم رعایت سرعت مطمئنه تعیین شده 
است. متاسفانه در این حادثه راننده خودرو مذکور 
نیز در دم جان باخت و سرنشین ۱۸ ساله  مصدوم 
برای ادامه روند درمانی به بیمارستان انتقال یافت.

دستگیری شرور معروف 
در تبریز

یک  دستگیری  کرد:  اظهار  الهوردیان  رمضان 
شرور که در تبریز به دلیل ارتکاب جرائم متعدد 
و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان تحت 
دستور  در  ویژه  به صورت  بود،  قضائی  تعقیب 
کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت. این 
فرد که دارای سوابق متعدد قبلی بوده و با اطالع 
از تحت پیگرد بودن توسط پلیس، خود را از دید 
ماموران  توسط  نهایتًا  بود،  کرده  ماموران مخفی 
کالنتری ۱۲ عباسی شناسایی و پس از هماهنگی 
قضایی در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاه 
از  آمده  به عمل  بازرسی  در  دستگیر شد.  خود 

مخفیگاه متهم تعدادی سالح سرد کشف شد.
تصادفات رانندگی در تبریز 

۴۴ درصد کاهش یافت
شهرستان  رانندگی  و  راهنمای  پلیس  رییس 
تبریز اعالم کرد: طی ۶ ماهه اول سالجاری تعداد 
درصد   ۴۴ کالنشهر  این  در  رانندگی  تصادفات 

نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافت.
سرهنگ هدایت جعفری، اقدامات فوری برای 
سازمان  با  هماهنگی  و  معابر  هندسی  تغییرات 
تعداد  مهم کاهش  از دالیل  را  ترافیک شهرداری 
حوادث رانندگی در تبریز بیان و اضافه کرد: در این 
راستا با شناسایی نقاط حادثه  خیز و انجام اقدامات 
مقتضی و الزم و نیز با کمک مجموعه حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری تبریز در ۶ ماهه اول امسال آمار 

حوادث کاهش داشته است.
کردن  ساماندهی  و  کانالیزه  داشت:  اظهار  وی 
همچنین  و  )تندرو(   BRT اتوبوسرانی  مسیر 
فرد  و  زوج  طرح  اجرای  زمان  سازی  یکپارچه 
در  می تواند  تبریز  مرکزی  محدوده  در  خودروها 

روان سازی ترافیک بسیار مؤثر باشد.
به  مربوط  حوادث  آمار  اینکه  بیان  با  جعفری 
عابران پیاده بیشترین میزان تصادفات رانندگی در 
تبریز را به خود اختصاص می دهد، یادآور شد: 
در بعضی موارد خود عابران پیاده با عدم رعایت 
عبور از محل های عبور عرضی نظیر پل ها در بروز 
همکاری  با  امیدواریم  که  هستند  مقصر  حوادث 
کاهش  روند  شهروندان  توسط  قوانین  رعایت  و 
حوادث را در شش ماه دوم نیز تداوم بیشتری یابد.
نوروزی  طرح  در  تبریز  کالنشهر  وی  گفته  به 
۱۴۰۱ از نظر کاهش تصادفات رتبه اول کشوری 

را به دست آورد.
جعفری از افزایش تعداد تصادفات رانندگی در 
اتوبان پاسداران تبریز خبر داد و اضافه کرد: طی 
چند هفته سپری شده از ۶ ماهه دوم سال جاری، 
حوادث رانندگی منجر به فوت در اتوبان پاسداران 
بیشتر شده است که شاید این آمار در پایان سال 

نتیجه مطلوبی نداشته باشد.
اعالم  تبریز  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
کرد: ایجاد راهبندان و توقف در محل حادثه برای 
تصادفات خسارتی کمتر از ۲۰ میلیون تومان ممنوع 

است و مقصران، مشمول اعمال قانون می شوند.

۲ کودک بر اثر 
برخورد  با قطار در مرند 

جان باختند
برخورد قطار جلفا-مرند-تبریز، امروز پنجشنبه 
حوالی ساعت ۱۷و ۳۰ دقیقه روبروی باغ رضوان 
باختن  جان  موجب  خردسال  کودک   ۲ با  مرند 
کودکان شد.نزدیک شدن خواهر و برادر هفت و 
باغ  به خط راه آهن در حوالی  ۱۲ ساله مرندی 
رضوان مرند در حالیکه قطار جلفا - تبریز در حال 

عبور بود موجب این حادثه شد.
مدیر کل راه آهن آذربایجان با اشاره به تالش 
این  از  جلوگیری  برای  لوکوموتیورانش  همکار 
توسط  کامل  ترمز  وجود  با  کرد:  اظهار  حادثه 
راننده، چون کودکان در حال بازی بر روی ریل 

بودند پیشگیری از این حادثه ممکن نشده است.

طالی سرخ خطه آذربایجان در مدار توسعه کمبود تخت بیمارستانی
 چالش بخش سالمت آذربایجان شرقی

هم اکنون تعداد ۴۳ بیمارستان دولتی و غیردولتی 
با بیش از هشت هزار تخت برای جمعیت چهار 
به  و  است  فعال  شرقی  آذربایجان  نفری  میلیون 
گفته کارشناسان امر و مسئوالن حوزه بهداشت و 
درمان، این رقم برای مردم استان می تواند قابل 
قبول باشد، اما وقتی خدمات درمانی استان برای 
شمال  منطقه  نفری  میلیون   ۱۰ بر  بالغ  جمعیت 
غرب تعریف شده است، آمارهای مزبور به هیچ 
عنوان کفاف نمی کند و باید در اسرع وقت نسبت 
های  بیمارستان  ایجاد  درمانی،  مراکز  توسعه  به 

جدید و افزایش تخت ها اقدام شود.
بر همین اساس هم اکنون با توجه به گستردگی 
و  شرقی  آذربایجان  بهداشتی  و  درمانی  خدمات 
به خصوص کالنشهر تبریز به بیماران استان های 
آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان و حتی 
کشورهای همجوار و همسایه همچون جمهوری 
نخجوان،  خودمختار  جمهوری  آذربایجان، 
ارمنستان و بخش های شمالی ترک و کردنشین 
عراق، لزوم توسعه و تجهیز مراکز درمانی بیش از 

پیش ضروری به نظر می رسد.
با توجه به هزینه های کالن در بخش سالمت 
یک  تجهیز  و  ایجاد  کارشناسان  گفته  به  بنا  که 
تخت بیمارستانی بالغ بر ۲ میلیارد تومان سرمایه 

و  دولت  باید  اکنون  هم  از  دارد،  نیاز  گذاری 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
اقدامات مقتضی و عاجل برای افزایش تخت های 
بیمارستانی آذربایجان شرقی اتخاذ کند تا در سال 
های آینده و احتمال بروز انواع بیماری ها و تغییر 
و  عدیده  با مشکالت  پزشکی  تحوالت حوزه  و 

انباشته شده مواجه نشویم.
در بخش سالمت  تردید هر گونه هزینه  بدون 
به  حقیقت  در  شرقی  آذربایجان  برای  درمان  و 
نوعی سرمایه گذاری برای ارتقای سطح بهداشتی 
جامعه، رونق اقتصادی منطقه، توسعه گردگشری 
دنبال  به  را  کشور  درآمدهای  افزایش  و  سالمت 

خواهد داشت.
بیان  با  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
و  گستردگی  به  توجه  با  آذربایجان شرقی  اینکه 
استان های  به  آن  سالمت  بخش  خدمات دهی 
همجوار، به شدت با کمبود تخت های بیمارستانی 
بدون  کمبودها  این  داشت:  اظهار  است،  مواجه 
بهداشت،  وزارت  دولت،  همکاری  و  همراهی 
مجلس  نمایندگان  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
شرقی  آذربایجان  استانداری  و  اسالمی  شورای 
تا  بیایند  کار  پای  همه  باید  و  شود  نمی  جبران 
و  حل  مشکل  این  ممکن  زمان  ترین  سریع  در 

فصل شود.
تجهیزات  و  بیمارستانی  تخت  کمبود  وی 
حوزه  اصلی  های  چالش  جزو  را  بیمارستانی 
و  برشمرد  شرقی  آذربایجان  درمان  و  بهداشت 
افزود: متاسفانه این کمبودها در تمامی شهرستان 

های ۲۱ گانه استان وجود دارد که در آینده این 
حوزه مهم امنیت سالمت شهروندان را به مخاطره 

خواهد انداخت.
های  ریزی  برنامه  طبق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
صورت گرفته تمام تالش دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز در حوزه بهداشت متمرکز بر کاهش بیماری 
هاست، اضافه کرد: اما متاسفانه تخصیص بودجه 
گرفته  صورت  فعالیت  با  متناسب  حوزه  این  به 
درمان  کشوری  کالن  های  ریزی  برنامه  و  نبوده 
محور بوده و رفع این مشکل نیازمند توجه ویژه 
به حوزه بهداشت در سیستم برنامه ریزی و بودجه 

ریزی های کالن کشوری است.
وی نوسازی، بهسازی و مرمت بیمارستان ها و 
نیازمند همکاری  مراکز درمانی کالنشهر تبریز را 
شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای  مساعدت  و 
دانست و ضمن تاکید بر همکاری دو جانبه بین 
اضافه  پزشکی،  دانشگاه علوم  مدیریت شهری و 
یکی  شهروندان  و  ها  انسان  سالمت  حفظ  کرد: 
شمار  به  بشریت  زندگی  ارکان  ترین  اساسی  از 
می رود و در این راستا شورای شهر و شهرداری 
مهمترین یاوران دانشگاه علوم پزشکی در حوزه 

سالمت به شمار می روند.
همدیگر  کمک  با  اینکه  بیان  با  پور  نقی 

مفیدی  اقدامات  مردم  سالمتی  برای  توان  می 
از  برخی  در  ما  اصلی  مشکل  افزود:  داد،  انجام 
شهرک های جدید این است که زمین کافی برای 
است  نشده  پیش بینی  پیشگیری  و  بهداشت  امر 
نوسازی  برای ساخت،  مسووالن شهری  باید  که 
بیمارستان های شهر به دانشگاه علوم  و بازسازی 

پزشکی کمک کنند.
تدریجی  خرابی  و  ها  ساختمان  فرسودگی  وی 
دستگاه ها و تجهیزات پزشکی را از دیگر چالش ها 
و مشکالت مهم بخش سالمت آذربایجان  شرقی 
های  سال  در  اینکه  به  توجه  با  گفت:  و  برشمرد 
پزشکی  لوازم  و  تجهیزات  این  از  متمادی گذشته 
است،  شده  استفاده  مداوم  طور  به  بیمارستانی  و 
مشمول مرور زمان شده و اغلب آنها عمر مفید خود 
را طی کرده اند که این امر مشکالت محوری برای 

بخش سالمت آذربایجان شرقی ایجاد کرده است.
هم  فوق  های  دستگاه  اینکه  بیان  با  پور  نقی 
اکنون به دوران فرسودگی خود نزدیک شده اند، 
به  مالی  منابع  و  اعتبارات  کمبود  داشت:  اظهار 
تبریز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  های  بدهی  همراه 
امکان هر گونه خریدهای جدید و گران قیمت در 

اسرع وقت را سلب کرده است.
قیمت  باالی  بسیار  نوسانات  به  اشاره  با  وی 
چند  طی  پزشکی  تجهیزات  و  ها  دستگاه  انواع 
سال اخیر، یادآور شد: دستگاه ۴۰۰ میلیون تومانی 
چند سال اخیر هم اکنون باید به قیمت هفت تا 
هشت میلیارد تومان خریداری شود که این روند 
رشد قیمت ها با توجه به منابع بسیار محدود مالی 

نوسازی  و  خرید  برای  اقدام  گونه  هر  دانشگاه، 
غیرممکن  را  تجهیزاتی  لحاظ  به  ها  بیمارستان 

کرده است.
رییس  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
اینکه  اعالم  با  نیز  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
از  بیش  بیمارستانی  راه اندازی هر تخت  و  ایجاد 
۲ میلیارد تومان با برآوردهای امروز هزینه دارد، 
گفت: ایجاد و راه اندازی یک تخت بیمارستانی 
با اشغال زمینی به وسعت استاندارد ۸۵ مترمربع، 

مستلزم تحمل هزینه های جانبی فراوان است.
علی جنتی اظهار داشت: بر این اساس خدمات 
دسترس  در  سمت  به  باید  کشور  سالمت  نظام 
بودن امکانات پزشکی و بهداشتی برای آحاد مردم 
در شهرها، بخش ها و روستاهای مختلف سوق 
داده شود تا با تجمیع این امکانات زمینه های الزم 

و کافی برای برخورداری ها فراهم شود.
 ۱۰۰۰ بیمارستان  ساخت  به  اشاره  با  وی 
تختخوابی تبریز به عنوان بزرگترین، مجهزترین و 
مدرن ترین بیمارستان در دست ساخت کشور که 
خدمات آن می تواند منطقه شمالغرب و کل کشور 
نیازمند  مهم  پروژه  این  گفت:  دهد،  پوشش  را 
توجه جدی و بیش از پیش دولت سیزدهم است 
که عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ شروع شده 
و به رغم محدودیت ها و تنگناهای اعتباری و نیز 
شرایط تحریمی کشور، همچنان ادامه دارد، اما به 
دلیل همین مشکالت آن گونه که باید از پیشرفت 

فیزیکی مناسبی برخوردار نیست.
بیمارستان  نخست  فاز  فیزیکی  پیشرفت  جنتی 
گفت:  و  کرد  اعالم  درصد   ۵۰ را  تبریز  بزرگ 
بیمارستان  این  به  مالی  منابع  اختصاص  تزریق و 
از  شرقی  آذربایجان  مردم  مهم  و  جدی  مطالبه 

دولت مردمی است.
وی میزان پیشرفت فیزیکی کل بیمارستان جامع 
یکهزار تختخوابی تبریز را حدود ۲۵ درصد اعالم 
و اضافه کرد:  اگر دولت اعتبارات مناسبی برای 
را  آن  و  دهد  تخصیص  پروژه  این  آینده  سال 
جذب کنیم، بسیار امیدواریم این فاز را به صورت 

کامل به بهره برداری برسانیم.
جنتی، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح با 
احتساب قیمت های امروزی را افزون بر ۲ هزار 
میلیارد تومان برآورد کرد و ادامه داد: چنانچه این 
با زمان بندی مناسب و به صورت  میزان بودجه 
تخصیص  پروژه  به  سال  چهار  مدت  در  مستمر 
داده شود و تمامی آن جذب شود، کل پروژه را 
می توان تا پنج سال آینده به بهره برداری رساند.

علوم  دانشگاه  درمان  معاون  زمینه  همین  در 
به تخت های  مربوط  آمار  تبریز آخرین  پزشکی 
از  بیش  را  شرقی  آذربایجان  بیمارستانی  فعال 
میانگین  گفت:  و  کرد  اعالم  تخت  هزار  هشت 
های  تخت  از  استان  این  جمعیت  مندی  بهره 
ارقام کشوری است،  با  بیمارستانی ۱.۷ و مطابق 
اما اگر جمعیت استان های همجوار که از خدمات 
استفاده می  آذربایجان شرقی  بهداشتی و درمانی 
آمارها  این  تردید  بدون  بگیریم  نظر  در  را  کنند 

تنزل پیدا می کند.
مجموع  از  اینکه  بیان  با  احمدیان  جواد  دکتر 
شرقی  آذربایجان  بیمارستانی  تخت  هزار  هشت 
است،  تبریز  کالنشهر  در  تخت  هزار  پنج  تعداد 
و  مرند  شهرهای  در  کمبودها  اما  داشت:  اظهار 
به  بیمارستانی  تخت  آمارهای  به  نسبت  سهند 

نسبت جمعیت حادتر از سایر شهرها است.
را  آذربایجان شرقی  بیمارستان های  تعداد  وی 
 ۲۵ تعداد  این  از  کرد:  اضافه  و  اعالم  مورد   ۴۳
در  بیمارستان   ۱۸ و  تبریز  شهر  در  بیمارستان 
از مجموع ۴۳  دارد و  قرار  استان  سایر شهرهای 
بقیه  و  است  دولتی  بیمارستان   ۳۱ بیمارستان، 

توسط بخش خصوصی اداره می شود.
احمدیان محدودیت های مالی دولت را یکی از 
دانست  فیزیکی طرح  پیشرفت  کندی  مهم  موانع 
علوم  دانشگاه  مشکالت  این  وجود  با  افزود:  و 
تهاترهای  از طریق  کند  تبریز تالش می  پزشکی 
مالیاتی و نفتی بودجه هایی را تامین کند تا شاهد 

رکود پروژه نشویم.

وزارت خارجه در بازگشایی راه آهن نخجوان
 و احیا کریدور موجود نقش ایفاء کند

معاون  با  مشترک  نشست  در  کیانی  مجید 
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه خواهان 
ایفای نقش وزارت خارجه در بازگشایی راه آهن 
نخجوان به ارمنستان و گرجستان شد و به تبیین 

مزایای کریدور موجود پرداخت. 
نخجوان  راه آهن  بازگشایی  اینکه  بیان  با  وی 
موجب افزایش ترانزیت جلفا خواهد شد، افزود: 
ترکیه، نخجوان و ارمنستان و ایران از منافع احیاء 
این کریدور بهره مند می شوند و برای تسریع در 
بازگشایی می توان از نقش روسیه برای وساطت 
با توجه به نیاز آنان به ترانزیت ریلی استفاده کرد. 
اشاره  با  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نوردوز  این سازمان در توسعه  اخیر  اقدامات  به 
با  ارتباط  کرد:  تصریح  زیرساخت ها،  تقویت  و 
فضای  گمرکی  ظرفیت  افزایش  مستلزم  اوراسیا 
این  متقابال  نیز  ارمنستان  باید  و  است  نوردوز 
تا شاهد رشد  بزند  توسعه را در مرزهایش رقم 

تردد خودروهای سنگین بین دو کشور باشیم. 

برای  این سازمان  پیگیری های  به  اشاره  با  وی 
تاکید  پالک ارس،  کشنده های  تردد  مجوز  اخذ 
بین المللی  ترانزیت  طرح،  این  تحقق  با  داشت: 
چشمگیر  به صورت  کشورها  سایر  به  ارس  از 

افزایش خواهد یافت. 
دستگاه های  مسئوالن  و  ارشد  مدیریت  از  وی 
مشکالت  و  مسائل  تا  خواست  استان  اقتصادی 
حوزه تجارت و ارتباطات خارجی را از طریق مرکز 
سرمایه گذاری خارجی استان در اختیار وزارت امور 
خارجه قرار دهند تا موانع موجود از طریق رایزنی با 

مسئوالن کشورهای همسایه رفع شود.
باالی  ظرفیت  به  اشاره  با  همچنین  صفری 
بازارهای منطقه و کشورهای همسایه، خاطرنشان 
منطقه  و  آذربایجان شرقی  مانند  استان هایی  کرد: 
تولیدی و  از ظرفیت های صنعتی،  که  ارس  آزاد 
کشاورزی برجسته ای برخوردار هستند باید بیش 
از گذشته در روند صادرات حضور یافته و توان 

صادراتی خود را افزایش دهند.

کشت محصول زعفران به دلیل مزیت مصرف 
خشکسالی  وضعیت  برای  مناسب  و  آب  پایین 
رونق  شرقی  آذربایجان  در  اخیر  سال های  طی 
توسعه  مدار  در  این طالی سرخ  تولید  و  گرفته 
قرار دارد. این طالی سرخ رنگ با نام و شهرت 
گفته  به  اما  است  افتاده  زبان ها  سر  بر  خراسان 
برخی کارشناسان، مرغوبترین و گرانبهاترین نوع 

آن در خطه آذربایجان کشت می شود. 
از  یکی  عنوان  به  شرقی  آذربایجان  استان 
و  آب  با  کشور،  کشاورزی  قطب  استان های 
کشت  بفرد  منحصر  شرایط  و  سردسیری  هوای 
محصوالت، از چند سال گذشته به تولید زعفران 
روی آورده و کشت طالی سرخ در این خطه با 

سرعت مالیمی در حال افزایش است.
باغبانی سازمان  امور  پروا، مدیر  بی  محمدباقر 
به  اشاره  با  شرقی  آذربایجان  جهادکشاورزی 
استان،  در  زعفران  مزرعه  هکتار   ۴۰۲ وجود 
گفت: ساالنه یک تن و ۹۰۰ کیلوگرم زعفران از 
نخستین خواستگاه  می شود.  برداشت  مزارع  این 
از  پیش  سال   ۱۲ شرقی،  آذربایجان  در  زعفران 
پس  و  بوده  مرند  بناب  شهر  به  خراسان  منطقه 
زعفران  است.  یافته  توسعه  استان  کل  در  آن  از 
یک محصول کم آب بر بوده و برای هر هکتار 
کشت آن ساالنه فقط به ۳۰۰۰ مترمکعب آب نیاز 
است. این محصول دارای خواب تابستانه بوده و 
از اواخر بهار تا اوایل پاییز که سایر محصوالت 
آبیاری می شوند، زعفران نیازی به آبیاری ندارد. 
تا  مهر  اواخر  نیز  محصول  این  برداشت  زمان 

اواخر آبان است.
 ۲۲۲ با  مرند  شهرستان  این که  بیان  با  پروا  بی 
هکتار سطح زیرکشت قطب تولید زعفران استان 
در  مراغه  و  میانه  شهرستان های  افزود:  است، 
محصول  این  کشت  دارند.  قرار  بعدی  رتبه های 
به خصوص در حوضه دریاچه ارومیه به جهت 

و  شده  توصیه  آب  مصرف  در  جویی  صرفه 
هم چنین می تواند و معیشت کشاورزان را تامین 
کند. به طور متوسط ۴.۵ کیلوگرم زعفران خشک 
مناسبی  درآمد  و  می شود  برداشت  هکتار  هر  از 
مرند  در  می آورد.  ارمغان  به  کشاورزان  برای 
زعفران  خشک  محصول  کیلوگرم   ۱۱۰۰ ساالنه 

تولید می شود.
کشت  حوزه  مشکالت  خصوص  در  وی 
کاران  زعفران  متاسفانه  کرد:  تشریح  نیز  زعفران 
در  نیستند  بلد  را  آن  فراوری  نحوه  اغلب  استان 
بسیار  کیفیت  استان  زعفران  محصول  که  حالی 
دارد.  استان ها  سایر  نمونه های  به  نسبت  باالیی 
به  افزودنی ها  یکسری  خراسان،  منطقه  در  مثال 
اما  می کاهد  آن  کیفیت  از  که  می افزایند  زعفران 
زعفران خطه آذربایجان در مشهد با قیمت باالتر 

خرید و فروش می شود.
با  مرند  جهادکشاورزی  مدیر  صیادی،  علی 
اشاره به افزایش هفت هکتاری کشت زعفران در 
مرند در سالجاری، گفت: مزیت تولید زعفران و 
آب  پایین  مصرف  خاطر  به  مرند  در  آن  توسعه 
شدت  به  زیرزمینی  آب های  سطح  اکنون  است. 
تولید  هزینه های  افزایش  باعث  و  یافته  کاهش 
و  باال  هزینه  با  تولید محصوالتی  لذا  است  شده 

مصرف آب باال دیگر توصیه نمی شود.

برگزاری جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی
 به میزبانی مرند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی 
گفت: در راستای تحقق عدالت فرهنگی و تمرکز 
هنری  و  فرهنگی  برنامه های  برگزاری  از  زدایی 
از  امسال سی و چهارمین دوره  استان،  در مرکز 
برگزار  استانی در شهرستان مرند  تئاتر  جشنواره 
رویکردهای  از  فرهنگی  عدالت  تحقق  می شود. 
و  فرهنگ  وازرت  و  بوده  سیزدهم  دولت  اصلی 
ارشاد اسالمی برنامه ها و طرح های متعددی را در 
این راستا اجرا کرده است. این جشنواره از دوم 
تا چهارم آذرماه با حضور هنرمندان عرصه تئاتر 

استان در شهرستان مرند برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان برگزاری 
کالن  سیاست های  راستای  در  را  جشنواره  این 
فرهنگی و هنری و به منظور کشف استعدادهای 
خالق در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین 
ایجاد بستری مناسب جهت رشد، هدایت و  و  
حمایت از گروه های تئاتری با زمینه سازی برای 

جذب بیشتر مخاطب عنوان کرد.

وی همچنین اشاعه هنر نمایش و آگاهی افراد 
عنوان  به  نمایش  بلیغ  و  شیوا  زبان  با  جامعه 
و  احساسات  و  عواطف  زبان  شاخص ترین 
هنر  این  شکوفایی  و  رشد  جهت  در  اندیشه ها 
جشنواره  برگزاری  اهداف  دیگر  از  را  ماندگار 

تئاتر استانی برشمرد.
بخش  در  جشنواره  این  کرد:  تصریح  ناظمی 
جهت  برتر  آثار  انتخاب  برای  صحنه ای  تئاتر 
معرفی به دبیرخانه جشنواره فجر  برگزار می شود.
متون  شامل  را  جشنواره  این  موضوعات  وی، 
از  شده  برگرفته  یا  محلی  متون  و  اورجینال 
ورسوم  آداب  و  وسنن  فرهنگ  و  ملی  ادبیات 
نماز،   اقامه  فرهنگ  توسعه  آذربایجانی،  بومی 
نمایشهای مذهبی، حمایت از تولید ملی، حجاب 
وعفاف، دفاع مقدس و انقالب اسالمی وایثار و 
شهادت و نیز توجه به مضامین اجتماعی فرهنگی 
های  وآسیب  اجتماعی  های  آسیب  و  انسانی  و 

کرونا عنوان کرد.

برند و نشان تجاری آذربایجان شرقی در جهان مطرح شود
پرنیان در بیست و ششمین همایش ملی  صابر 
اینکه   بیان  با  تبریز  در  غیرنفتی  صادرات  توسعه 
سال  در  کشور  صادراتی  کاالی  تن  هر  ارزش 
در  آمار  این  که  بود  دالر   ۳۹۴ بر  افزون  گذشته 
استان آذربایجان شرقی تا ۵۸۸ دالر است، اظهار 
کرد: این امر نشانگر بیشتر بودن ارزش صادراتی 
کاالی  با  مقایسه  در  استان  صادراتی  کاالهای 
ماهه  هفت  طی  همچنین  است.  کشور  صادراتی 
سالجاری، ارزش هر تن کاالی صادراتی در کشور 

۴۶۱ دالر و در استان ۶۰۳ دالر می باشد.
در  صادرکننده   ۳۳۰ فعالیت  به  اشاره  با  وی 
استان، گفت: درحال حاضر یک هزار و ۹۲۰ فقره 

کارت بازرگانی در استان صادر شده است.
با بیان اینکه نسبت صادرات به واردات  پرنیان 
بوده  منفی  آن  از  بعد  هم  و  انقالب  از  قبل  هم 
است، افزود: در هفت ماهه نخست سال جاری، 
در دو بخش صنعتی و صنایع معدنی به تربیت ۱۰ 
بخش  در  درحالی که  داشتیم؛  رشد  درصد   ۲۵ و 
درصد   ۲۱ غذایی  منابع  و  درصد   ۳۴ پتروشیمی 

کاهش صادرات داشتیم.
وی میزان ارزش افزوده در کشور را طی هفت 
ماهه سال جاری، ۴۶۱ دالر عنوان کرد و گفت: 
بوده  دالر   ۶۰۳ شرقی  آذربایجان  در  رقم  این 

که در مقایسه با آمار کشوری در جایگاه خوبی 
قرار گرفتیم.

غذایی،  مواد  واردات  کاهش  به  اشاره  با  پرنیان 
افرود: در حال حاضر واردات ما به سمت کاالهای 

آالت  ماشین  و  تجهیزات  اولیه،  مواد  واسطه ای، 
سال  در  کشور  تجاری  تراز  است.  یافته  سوق 
گذشته،  حدود منفی چهار میلیارد دالر بوده است 
که این رقم در هفت ماهه سالجاری به منفی دو 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر رسیده است؛ با این حال 

با توجه به رشد صادرات، پیش بینی می شود تراز 
تجاری صادرات غیرنفتی در نیمه دوم سال جاری 
مثبت شود. برای سال ۱۴۰۴ صادرات ۷۵ میلیارد 
همواره  تبریز  مردم  که  می شود  بینی  پیش  دالری 

نقش بی بدیلی در توسعه صادرات داشته اند.
شرقی  آذربایجان  صمت  سازمان  رئیس 
خاطرنشان کرد: درحال حاضر درحال حرکت از 
تولیدات منابع محور به سمت و سوی محصوالت 
به  شرقی  آذربایجان  چراکه  هستیم؛  محور  دانش 
که  است  برداشته  سوق  خارجی  تجارت  سمت 
برگزاری ۲۴ رویداد تجاری خارجی طی ۱۱ ماه 

گذشته نشانگر این امر است.
در  مشترک  ادبیات  نیازمند  اینکه  بیان  با  وی 
در  موضوع  این  افزود:  هستیم،  صادرات  حوزه 
حوزه تولید شکل گرفته و باید در حوزه صادرات 
نیز عملیاتی شود تا به سیاستگذاری و ریل گذاری 

واحدی دست یابیم.
پرنیان با اشاره به اینکه حذف برندینگ در حوزه 
است، گفت:  به گذشته  صادرات یک عقب گرد 
جمله  از  مشکالتی  دارای  لجستیک  حوزه  در  ما 
نبود زیرساخت های گمرکی، نبود زیرساخت های 
فیزیکی و نرم افزاری صادرات و مشکالت مربوط 

به نقل و انتقال پول و رفع تهعد ارزی هستیم.

صادرات1177 دستگاه انواع تراکتور 
از تبریز به ۲۰ کشور جهان

مصطفی وحیدزاده اظهار کرد: این واحد عظیم 
تبریز،  بازرگانی  اتاق  سوی  از  کشور  صنعتی 
یک  به  نزدیک  با  کشور  بازرگانی  اتاق  اولین 
ملی  همایش  ششمین  و  بیست  در  فعالیت  دهه 
صادرکننده  عنوان  به  غیرنفتی  صادرات  توسعه 
گروه  شد.  انتخاب  شرقی  آذربایجان  نمونه 
گذشته  ماهه   ۷ طی  ایران  تراکتورسازی  صنعتی 
با صادراتی به ارزش ۲۱.۵ میلیون دالر که شامل 
انواع تراکتور، موتور، قطعات ریخته گری، ادوات 
برای  آوری  ارز  در  اساسی  نقش  می شود   ... و 

کشور داشته است.
در  تراکتورسازی  اینکه  به  اشاره  با  وحیدزاده 
محصول  صادرات  محل  از  صرفًا  مدت  همین 
میلیون دالر  تراکتور ۱۴.۵  تنها  یعنی  نهایی خود 
میزان  این  گفت:  است،  کرده  کشور  عاید  ارز 

و ۱۷۷  هزار  واسطه صادرات یک  به  آوری  ارز 
به ۲۰ کشور جهان محقق  تراکتور  انواع  دستگاه 
شده است. صادرات تراکتور از منظر مبلغ ارزی 
۱۲۲ درصد و از حیث تعداد ۵۸ درصد رشد را 
نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.
عنوان  به  ایران  تراکتورسازی  صنعتی  گروه 
بزرگترین تولید کننده ماشین آالت کشاورزی با 
شرکتهای اقماری که ۷ شرکت در تبریز و در خود 
خودروسازان  قطعات  که  تراکتورسازی  مجتمع 
معتبرسبک و سنگین اروپا و حتی دنیا مثل ایتالیا 
را تامین می کنند، دو شرکت در سنندج و ارومیه 
است  فعال  از کشور  تولید در خارج  و دو خط 
که با این پیشینه در واقعه می توان تراکتورسازی 
ایران را نگین صنعت سنگین ایران و حتی منطقه 

خطاب کرد.
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2مدل۱۴۰۰به رنگ سفید روغنی شماره موتور:۹۱۶۷۵۴۰ 
شماره  به   NAS۸۲۱۱۰۰M۱۳۰۶۱۳۷: شاسی  /M۱۵شماره 
طان  آریا  بایرامی  رامین  -۷۹۴ص۷۹بنام   ۲۵ :ایران  پالک 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .

مفقودی 
تیپ  ام  وی  -ام  بک  هاج  سواری  ماشین  کارت 
روغنی  سفید  رنگ  به   ۱۳۹۴ 315HNEWمدل 

شاسی  شماره   MVM۴۷۷FJAF۰۳۶۹۱۴:موتور شماره 
  ۳۵ :ایران  پالک  شماره  به   NATFBAMD۲F۱۰۲۸۳۳۵:
مفقود گردیده  باف شعار  انگیز شعر  مهر  بنام  -۵۲۶م ۹۵ 

و از درجه اعتبار ساقط است 


