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آذربایجانشرقی

رقابت هفت نمایش 
در  جشنواره تئاتر استانی 

آذربایجان شرقی
و  فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  و  هنری  معاون 
اسالمی  ارشاد 
ن  یجا با ر ذ آ
گفت:  شرقی 
از  نمایش  هفت 
استان  هنرمندان 
نهایی  مرحله  در 
چهارمین  و  سی 
جشنواره  از  دوره 
تئاتر استانی با هم 

رقابت می کنند.
علی محرمی، افزود: در این مرحله نمایش های 
به  نداشت«  جان  مرگ  از  قبل  که  »جانداری 
از  چاالکی  جهانگیر  کارگردانی  و  نویسندگی 
و  نویسندگی  به  شاپ«  »کافی  بناب،  شهرستان 
دارم  »دوستت  و  رضایی  میرحمید  کارگردانی 
و  شاهوردی  پژمان  نویسندگی   به  عزیزم« 
کارگردانی محمد حاج احمد لوئی از شهرستان 
مسعود  نویسندگی  به  »چشم هایش«  و  مرند 
از  رشیدیان  احمد  کارگردانی  و  نژاد  هاشمی 
شهرستان ملکان با هم رقابت می کنند. همچنین 
به  ماندانا«  گفتار  از  تکه  »یک  های  نمایش 
رقیه  کارگردانی  و  اکبرنژاد  میالد  نویسندگی 
علی پور از تبریز، »بوی حس سرد« به نویسندگی 
کوه  حاج  رضا  کارگردانی  و  صالحیار  مهدی 
کمری از شهرستان مرند و »بادکنک های قرمز« 
کارگردانی  و  عظیمی  فاطمه  نویسندگی  به 
علیرضا قاسمی از شهرستان بناب با راهیابی به 

مرحله نهایی در این رقابت ها حضور دارند.
فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  و  هنری  معاون 
در  گفت:  شرقی  آذربایجان  اسالمی  ارشاد  و 
راستای تحقق عدالت فرهنگی و تمرکززدایی از 
برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری در مرکز 
استان، امسال سی و چهارمین دوره از جشنواره 
حضور  با  آذر  چهارم  تا  دوم  از  استانی  تئاتر 
مرند  در شهرستان  استان  تئاتر  هنرمندان عرصه 

برگزار می شود.
محرمی، با بیان اینکه آثار برتر این جشنواره در 
بخش تئاتر صحنه ای جهت معرفی به دبیرخانه 
داد:  ادامه  شوند،  می  معرفی  فجر  جشنواره 
موضوعات این جشنواره شامل متون اورجینال و 
محلی یا برگرفته شده از ادبیات ملی و فرهنگ و 
سنن و آداب و رسوم بومی آذربایجانی، توسعه 
فرهنگ اقامه نماز، نمایش های مذهبی، حمایت 
تولید ملی، حجاب و عفاف، دفاع مقدس و  از 
به  توجه  و  شهادت  و  ایثار  و  اسالمی  انقالب 
آسیب  و  انسانی  و  فرهنگی  اجتماعی  مضامین 

های اجتماعی و آسیب های کرونا است.

۸ استاد دانشگاه مراغه 
در بین ۲ درصد 
دانشمندان جهان

اعالم  اساس  بر  گفت:  مراغه  دانشگاه  رئیس 
مهدی  استنفورد،  دانشگاه  تحقیقاتی  گروه 
اسرافیلی از دانشکده علوم پایه، هومان مرادپوراز 
مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک، رضا اباذری 
از  مهدوی نیا  غالمرضا  پایه،  علوم  دانشکده  از 
دانشکده  از  کاکایی  کریم  پایه،  علوم  دانشکده 
و  فنی  دانشکده  از  پوراکبر  رضا  پایه،  علوم 
علوم  دانشکده  از  ایرانی فام  مرتضی  مهندسی، 
پایه وقدرت محمودی از دانشکده علوم پایه این 
دانشگاه در فهرست جدید دانشمندان ۲ درصد 

برتر هستند.
در  با  همچنین  داد:  ادامه  زادشکویان  محمد 
 -  ۱۹۹۶ سال  از  داده ها  پوشش  گرفتن  نظر 
دیزجی  اسرافیلی  مهدی  دکتر  میالدی،   ۲۰۲۱
کریم  دکتر  و  شیمی  آموزشی  گروه  تمام  استاد 
در  شیمی  آموزشی  گروه  تمام  استاد  کاکایی 
طول  در  دنیا  برتر  دانشمندان  درصد  دو  جمع 

دوره بلند مدت قرار گرفته اند.
داده های  اساس  بر  پژوهش  این  گفته وی،  به 
و  شده  انجام  اسکوپوس  استنادی  پایگاه 
دانشمندان را در پنج حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ 
اساس  بر  رشته   ۱۷۶ و  فرعی  موضوعی  حوزه 
طبقه بندی  استاندارد  استنادی  شاخص های 
فرآیند  به  پژوهشگران  ورود  شرط  است.  کرده 
و  بوده  مقاله  پنج  حداقل  انتشار  رتبه بندی،  این 
استنفورد  دانشگاه  تحقیقاتی  تیم  ارزیابی  مالک 
محققان،  علمی  تولیدات  به  استنادات  تعداد 
از  استنادی، استفاده  استنادات بدون خود  تعداد 
یک شاخص استنادی ترکیبی بر اساس داده های 
پایگاه  به  وابسته  اسکوپوس  استنادی  پایگاه 

انتشاراتی »الزویر« است.
دستگیری سارقان حرفه ای 

در میانه
پی  در  گفت:  سلطانی  تقی  محمد  سرهنگ 
شهرستان،  در  سرقت  انواع  فقره  چند  وقوع 
دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس 
مجموعه  ماموران  گرفت.  قرار  شهرستان  این 
و  فنی  اقدامات  انجام  با  شهرستان  انتظامی 
تخصصی پلیسی ۵ سارق حرفه ای را شناسایی و 

در عملیات های جداگانه دستگیر کردند.
سرهنگ سلطانی افزود: متهمان در بازجویی ها 
سرقت  فقره   ۱۱ شامل  سرقت  فقره   ۱۷ به 
اماکن  از  سرقت  فقره   ۶ و  خودرو  محتویات 

خصوصی اعتراف کردند. 

بالتکلیفی کارخانه ماشین سازی تبریز 5 ساله شد یک معضل شهری به نام »سرویس بهداشتی«
زندگی شهری زیر ساخت های بسیاری را طلب 
می کند و باید برای همه اقشار مناسب سازی شود. 
برخی مشاغل به گونه ای است که زمان زیادی در 
خیابان باید سپری کرد یا کودکانی که تاب خیلی 
از مسائل را ندارند و باید محیط شهری برایشان 
بهداشتی  سرویس های  این رو  از  شود،  تسهیل 
بدان  باید  که  است  اولیه ای  نیازهای  از  عمومی 

توجه کرد.
خاص  مناسبت  یک  به  تقویم  از  روزهایی 
مناسبت ها  از  برخی  اما  است  یافته  اختصاص  
گرفته  سخره  به  گاهی  دارند  که  نامی  دلیل  به 
روز  به  جهانی  تقویم  در  ماه  آبان   ۲۸ می شوند، 
که  روزی  دارد،  تعلق  بهداشتی«  »سرویس 
جنبه های طنز آن بیشتر نمود پیدا کرده است، اما 
نباید از اهمیت وجود »سرویس بهداشتی« از نوع 

عمومی آن غافل شد.
وقتی حرف از سرویس بهداشتی عمومی پیش 
و  سیاه  دیوارهای  با  توالت های  بیشتر  می آید، 
منقش به یادگاری با درهای خراب و شلنگ آبی 
که روی زمین کف دستشویی خیس افتاده و آخر 
سر نفری که میز کوچکی برای خودش دست و 
تا پول نگیرد حق خروج و گاها حق  پا کرده و 
پول  خیلی هایمان  نظر  به  که  پولی  نداریم!  ورود 

زور می آید، در ذهنمان تداعی می شود.
آیا پس از گذشت چندین سال از مقوله توسعه 
و  رسیدگی  اهمیت  و  بهداشتی  سرویس های 
بهداشت این اماکن همچنان در این ذهنیتیم؟ شاید 
توسعه  و  بهداشت  خصوص  در  بحث  ابتدا  در 
سرویس بهداشتی های عمومی، مسأله خنده دار به 
توالت  بهداشت  و  ساخت  اهمیت  ولی  آید  نظر 
خود  به  را  تقویم  در  روزی  که  است  بقدری 

اختصاص داده است.
)به  توالت  جهانی  روز  آبان(   ۲۸( نوامبر   ۱۹
و  است   )World Toilet Day انگلیسی: 
سازمان ملل متحد نیز هر ساله به همین مناسبت 
آماری را از افرادی که به توالت دسترسی ندارند، 

منتشر می کند.
از  خیابان  در  گاها  حتی  ایرانی ها،  ما  چند  هر 
پرسیدن اینکه نزدیک ترین سرویس بهداشتی به 
به  نیاز  اینکه  گفتن  در  یا  و  کجاست  محل  این 
هم  به  را  زمان  و  زمین  داریم  بهداشتی  سرویس 
را  هدف  که  بگویم  جایگزین  جمله  تا  می چینیم 
برساند ولی مستقیم به آن اشاره نکنیم مثال گالب 
به روتون، نیاز به قضای حاجت، روم به دیوار و 

امثال این قبیل گفته ها.
این  از  مسائلی  داریم  ایرانی ها عادت  ما  اصوال 
قبیل را به حالت مخفیانه و یا طنز بیان کنیم ولی از 
شوخی که بگذریم تا چندین سال پیش وضعیت 
به این منوال بود که در تمام شهرهای کشورمان، 
کافی  اندازه  به  بهداشتی  سرویس  تنها  نه  عموما 
وجود نداشت، بلکه همان اندک میزان موجود نیز 
چنان وضعیت خوشایندی نداشتند و این موضوع 
در  مواقع  اکثر  چنانچه  شهروندان  می شد  باعث 
قید  بهداشتی،  سرویس های  به  نیازمندی  عین 

استفاده از آن را بزنند تا به مقصد برسند.
را  عیوب  این  تمام  اگر  است  ناانصافی  البته 
نقش شهروندان  و  کنیم  متوجه مسؤوالن شهری 
مشاهده  بارها  که  چرا  بگیریم،  نادیده  نیز  را 
کرده ایم که در برخی توالت های عمومی با وجود 
نهادن آن،  بنا  تازگی و اصولی  بودن و  استاندارد 
قبال  در  و  نکرده  رعایت  را  نظافت  شهروندانی 
شهروندی  تکالیف  و  مسؤولیت  آن  از  استفاده 
شاخصه های  از  یکی  امروزه  نیاورده اند.  به جا  را 
اصلی شهرهای مدرن و توسعه یافته، سطح رفاه 
شهروندانی است که در آنجا سکوت دارند. سطح 
تمام  شامل  که  دارد  متعددی  شاخص های  رفاه 

ابعاد رفاهی و سالمتی می شود.
از  رفاهی  امکانات  خوب  و  متناسب  توزیع 

حمل و نقل عمومی گرفته تا سرانه فضای سبز، 
در  موقع  به  سرویس دهی  پزشکی،  امکانات 
خصوص جمع آوری زباله های شهری و بسیاری 
از مسائل ریز و درشتی را شامل می شود که جزو 

شاخصه های اصلی شهرهای توسعه یافته است.
مبحث  جمله  از  شهری  بهداشتی  سرویس های 
مهمی است که در این مقوله مطرح است. اهمیت 
بهداشت عمومی و دقت در حفظ سالمت جامعه، 
مجموعه  هر  پیشرفت  و  رفاه  شاخص های  از 
شهری محسوب می شود. زمانی که در یک شهر، 
رفاهی  نبود خدمات  واسطه  به  بهداشت عمومی 
مسأله  با  بهداشتی،  سرویس های  نظیر  ضروری 
گریبانگیر  آسیب هایی  می شود،  روبه رو  چالش  و 
تأثیرات  تداوم،  جامعه خواهد شد که درصورت 
و  سرمایه گذاری  گردشگری،  فرهنگی،  نامطلوبی 

... بر جا می گذارد.
بار  نخستین  می دهد  نشان  تاریخ  به  گذری 
یعنی  میالدی   ۱۸۵۰ سال  بهداشتی  سرویس های 
سال ۱۲۲۹ شمسی در لندن و با توجه به افزایش 
هم  ایران  در  و  شد  ساخته  شهر  این  جمعیت 
سرویس های  ساخت  دور،  سال های  از  چه  اگر 
ها  پارک  مثل  عمومی  های  مکان  در  بهداشتی 
رایج بوده اما از اوایل دهه ۸۰ ساخت و توسعه 
کار  دستور  در  تر  جدی  شکل  به  اماکن  این 

شهرداری ها قرار گرفت.

جاگیری نامناسب، عدم رعایت مسائل بهداشتی 
نامناسب،  نورگیری  نگهداری،  و  تاسیس  در 
سرویس ها  از  برخی  بودن  استفاده  غیرقابل 
خصوصا مواردی که در قسمت های خلوت شهر 
بود و نهایتا نارضایتی مردم از این وضعیت باعث 
تا مسؤوالن شهری در احداث سرویس های  شد 
بهداشتی جدید، تجدید نظر کنند تا رضایتمندی 

شهروندان را جلب کنند.
کنونی  زندگی  سبک  به  توجه  با  طرفی  از 
نیک های  پیک  به  عالقه مند  که  ایرانی  شهروندان 
داخل شهری در چهارفصل سال هستند و بیشتر 
می کنند،  انتخاب  خود  اتراق  جهت  را  پارک ها 
بهداشت  مسأله  البته  و  آسان  دسترسی  اهمیت 

سرویس بهداشتی ها را چندین برابر کرده است.
مهم  پروژه های  از  بهداشتی  سرویس  احداث 
شهری است که شهرداری ها به آن اولویت خاصی 
دارند.  ویژه ای  حساسیت  برایش  و  می دهند 
مسؤوالن شهری باید به این امر واقف باشند که به 
دلیل فرهنگ سنتی جامعه ما، بسیاری از شهروندان 
از اظهار نظر در خصوص عدم دسترسی به موقع 
با توجه به فراوانی کم سرویس بهداشتی در سطح 
به  درخواست  عدم  این  و  هستند  معذب  شهر 

حالت مستقیم به معنای عدم نیاز نیست.
جواد صدیقی، معاون خدمات شهری و محیط 
مجموعه  می گوید:  تبریز  شهرداری  زیست 

شهرداری تبریز از چند سال قبل تا به اکنون نسبت 
سرویس های  بهداشت  تأمین  و  جاگذاری  به 
بهداشتی بی تفاوت نبوده و این مسأله را در دستور 
کار خود قرار داده است. هر چند این تعداد هنوز 
تبریز  میلیونی  دو  به  نزدیک  جمعیت  جوابگوی 
بهداشتی  نیست و همچنان ساخت سرویس های 
به طور میانگین ساالنه در برنامه کاری تمام مناطق 

دهگانه شهرداری تبریز قرار دارد.
تعداد  که  است  سال  چندین  افزود:  وی 
شهر  سطح  در  عمومی  بهداشتی  سرویس های 
در  و  است  یافته  افزایش  تصاعدی  صورت  به 
مجموع می توان گفت، بیش از ۱۸۳ باب تا پایان 
تبریز وجود داشت که  سال ۱۴۰۰در سطح شهر 
در سال ۱۴۰۱ نیز چهار مورد )پارک غزه، پارک 
نور، شنب غازان و پلیس راه تبریز و صوفیان( در 
برنامه کاری مناطق دهگانه قرار دارد که تا پایان 

سال جاری به بهره.برداری می رسد.
سرویس های  تعداد  این رو،  از  گفت:  صدیقی 
باب،   ۲۳ یک  منطقه  سطح  در  موجود  بهداشتی 
منطقه دو ۲۶ باب، منطقه سه ۱۹ باب، منطقه چهار 
۳۱ باب، منطقه پنج ۱۴ باب، منطقه شش ۲۰ باب، 
منطقه هفت ۲۲ باب، منطقه هشت ۸ باب و منطقه 
ده ۶ باب است. که در مجموع ۱۳۸ باب فعال و 
و  غیرفعال  حالت  به  بهداشتی  باب سرویس   ۴۵

نیمه فعال هستند.
سرویس  باب   ۱۸۳ مجموع  در  افزود:  وی 
بهداشتی مناطق دهگانه  ۸۳۶ تعداد چشمه وجود 
دارد که از این رقم نیز ۷۱۵ چشمه فعال و ۱۲۱ 

چشمه غیرفعال می باشد.
زیست  محیط  و  شهری  خدمات  معاون 
شهرداری تبریز ادامه داد: عالوه بر آمار سرویس 
آمار  این  به  می توان  مناطق  بهداشتی های 
 ۸ جمله   از  سازمان.ها  بهداشتی  سرویس های 
باب سرویس بهداشتی سازمان پارک ها، ۱۰ باب 
سازمان  باب   ۷ علی،  بن  عون  سازمان  سرویس 
را  پایانه ها  سازمان  باب سرویس   ۲ آرامستان.ها، 

هم اضافه کرد.
طبق آمار هرچند تعداد سرویس ها طی سال های 
اخیر افزایش یافته ولی سوالی که در ذهن مخاطب 
ایجاد می شود، رقم نسبتا باالی سرویس های نیمه 
می  انتظار  که  است  شهر  غیرفعال سطح  و  فعال 
تدابیری  نیز  باره  این  در  شهری  مدیریت  رود 

بیندیشد تا در اختیار شهروندان قرار گیرد.
توسعه یافته  کشورهای  در  امروزه  که  حالی  در 
کافی  تعداد  به  بهداشتی  سرویس های  مکان یابی 
نقشه  با طراحی  مناسب همزمان  و در مکان های 
جامع شهر انجام می شود، اما مسأله سرویس های 
عمومی در تبریز هنوز حل نشده باقی مانده است 
و مدیریت شهری تبریز استراتژی مشخصی برای 
و  موجود  سرویس های  نظارت  و  بهره برداری 
توسعه سرویس های  و  احداث  برای  برنامه ریزی 
بهداشتی جدید ندارد. حال آنکه دسترسی سریع و 
آسان شهروندان به امکانات شهری به عنوان یک 
اصل ضروری در بحث حقوق شهروندی ایجاب 
طور  به  شهرداری  سوی  از  موضوع  این  می کند 

جدی تری مورد توجه قرار گیرد.
بهداشتی  سرویس های  مشکالت  از  یکی 
بر  آن  از  بخشی  که  است  نگهداری  و  نظافت 
کرد  توجه  باید  اما  دارد،  قرار  شهروندان  عهده 
با توجه  مسائلی مانند تأسیس سرویس بهداشتی 
خارجی،  گردشگران  معلوالن،  نیازهای  به  ویژه 
مسائلی  جمله  از  کودک  و  مادر  مناسب  فضای 
است  قرارگرفته  غفلت  مورد  تبریز  در  که  است 
از طرفی بسیاری از سرویس های بهداشتی داخل 
فضاهای پارک ها و فضاهای سبز قرار دارد و در 
فضاهای غیر پارکی نظیر معابر شهری و میدان ها و 
محل های غیر پارکی کمبود سرویس های بهداشتی 

مشهود است که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.

ضعف در استفاده از نیروهای متعهد و متخصص 
مهم ترین آسیب متوجه آذربایجان شرقی

علیرضا مبارک در مورد مهم ترین آسیب متوجه 
تهدیدات  نظر  از  آذربایجان شرقی  چون  استانی 
پدافند غیرعامل اظهار داشت: عالوه بر تهدیدات 
زیستی،  از  اعم  بخش  این  معمول  و  مرسوم 
غالب  مانند  به  تهدید  اصل  نظامی،  و  سایبری 

همبستگی  محل  از  کشور 
و  مدیران  افزایی  هم  و 
عنوان  تحت  مدیریتی  حوزه 
متوجه  زا  درون  تهدیدات 
همبستگی  اگر  است.  استان 
بین نیروی انسانی، مهندسان، 
و  دانشمندان  متخصصان، 
واقعی  معنای  به  مدیران 
و  تنها ضربه  نه  شود،  محقق 
آسیبی از طرف دشمن متوجه 
کشور نخواهد بود بلکه حتی 
هیچ فرصت و امکان رخنه و 

نفوذی برای دشمن ایجاد نخواهد شد.
در  ضعف  را  درون زا  تهدیدات  منشأ  مبارک، 
حوزه نیروی انسانی دانست و گفت: اگر در کشور 
بدنه نیروی انسانی قوی، متخصص و کارشناس 
متخصص  و  متعهد  مؤمن،  افراد  و  باشیم  داشته 

در  تهدیدات  کاهش  شاهد  بگیریم،  به کار  را 
ابعاد و حوزه های پدافند غیرعامل خواهیم  همه 
عنوان  به  را  متخصص  و  متعهد  فردی  اگر  بود. 
به طور  گیریم  به کار  سایبری  حوزه  کارشناس 
سایر  به  آسیب  و  نفوذ  احتمال  و  درصد  حتم 
این  از  کشور  بخش های 
کاهش  شدت  به  ناحیه 
اساس  همین  بر  و  می یابد 
می توان گفت بحث نیروی 
کلی  حالت  در  و  انسانی 
در  درون زا  تهدیدات 
آشیل  پاشنه  حاضر  شرایط 
است.  غیرعامل  پدافند 
و  پاالیش  غربالگری، 
دارای  نیروهای  به کارگیری 
و  کشور  به  خدمت  انگیزه 
سازمان  به  متعهد  و  نظام 
این  تهدیدات  بر  آمدن  فائق  موجبات  می تواند 
جلوگیری  دنبال  به  اگر  و  کند  فراهم  را  حوزه 
از بحث نفوذ و آسیب به کشور از این مجاری 
نیروهای  جذب  به  مضاعفی  توجه  باید  هستیم 

متخصص و متعهد داشته باشیم.

صابر پرنیان در همایش پدافند غیرعامل گروه 
ماشین سازی تبریز اظهار داشت: پدافند غیرعامل 
تولید  و  حفاظت  داشته های خود  از  اینکه  یعنی 
این  اولین قدم در  یابد و بر همین اساس  تداوم 
زمینه برای گروه صنعتی ماشین سازی و شرکت 
ریخته گری آن این است که این شرکت ها را از 
وضعیت بالتکلیف فعلی درآوریم و حداقل پنج 
سال بحث واگذاری آن با هدف توسعه و افزایش 
تولید در هر دو شرکت را متوقف کنیم.  در حوزه 
طرح  هزار   ۷۵ کشور  تجارت  و  معدن  صنعت، 
صنعتی در حال اجرا و در مراحل ساخت سوله، 
نصب ماشین آالت و یا افتتاح هستند و در حوزه 
معدن نیز پنج هزار و ۲۰۰ محدوده بالتکلیف در 
حال تعیین تکلیف است و در این میان آذربایجان 
شرقی استان اشتغال، صادرات و صنعت و توسعه 
است و ۴۰۰ سال پیش تبریز مرجع کشف قیمت 

از خاورمیانه تا هندوستان بوده است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
آذربایجان شرق خاطرنشان کرد: در سفرنامه های 
عنوان  به  تبریز  از  صیاحان  و  مورخان  معروف 
صفویه  دوره  در  و  برده اند  نام  صنعتی  شهری 
اصفهان به دست تبریزی ها صنعتی شده و امروز 
برای  بسیاری  حرف های  صنعت  حوزه  در  نیز 
 ۶۰ از  بیش  کفش  حوزه  در  تنها  و  دارد  گفتن 
درصد کفش چرم کشور در تبریز تولید می شود.

۵۶۰ طرح  و  هزار  دو  اجرای  به  اشاره  با  وی 
صنعتی در دست در استان ادامه داد: هفته گذشته 
اعالم کردیم که بیش از ۸۰۰ مورد از این طرح ها 
آماده آغاز تولید هستند و امروز این تعداد به ۹۶۰ 
مورد رسیده و در حالی که ۲۰ سال پیش برای 
تعویض یک شیشه در تبریز باید حواله می گرفتیم 
و از این شیشه بری به آن یکی می رفتیم و معلوم 
شویم  شیشه  یافتن  به  موفق  نهایت  در  نبود  هم 
در  آسیا  شیشه  شرکت  بزرگ ترین  امروز  نه،  یا 
یکصد هکتار اراضی تبریز در حال توسعه است 
و در هر بازدیدی از واحدها و کارخانجات شاهد 
داخلی سازی در همه حوزه ها به دست مهندسان 

و متخصصان هستیم.
مدیون  کشور  اینکه صنعت  بر  تاکید  با  پرنیان 
شرکت  این  حفظ  و  تبریز  ماشین سازی  شرکت 
ضروری است، تصریح کرد: ماشین سازی مدرسه 
و  است  متخصص  نیروهای  و  مهندسان  تربیت 
کارگران آن برای سایر مجموعه ها در حکم نیروی 
متخصص هستند و کمترین کار برای حفظ این 
مجموعه خارج کردن شرکت از وضعیت فعلی و 

ایجاد زمینه توسعه و بروزرسانی آن است.
هجمه های  علت  و  ریشه  خصوص  در  وی 
نیز گفت:  علیه کشور  اخیر  تبلیغاتی  و  رسانه ای 
دادن  رخ  حال  در  کشور  در  صنعتی  انقالب 
برای  ما  به  مراجعات  میزان  بیشترین  و  است 
سرمایه گذاری و رفع موانع تولید است و ۶ هزار 
سرمایه گذار جدید سال گذشته وارد کشور شده 
اند و همه اینها در کشوری می تواند اتفاق بیافتد 

که امن است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
 ۱۱ در  نیز  ما  استان  در  افزود:  آذربایجان شرق 
ماه گذشته دو هزار و ۱۰۰ مجوز سرمایه گذاری 
و چهار هزار پروانه خدماتی صادر شده که اگر 

را  عاشورا  و  تاسوعا  حتی  و  تعطیل  روزهای 
مجوز سرمایه  روزانه هفت  بگیریم،  نظر  در  هم 
گذاری و ۱۳ فقره پروانه صادر شده و همه اینها 
نشان از امید و میل به سرمایه گذاری و رویش 

جوانه های دانش بنیان است.
وی با اشاره به توجه و تاکید مقام معظم رهبری 
اخیر  سال های  نامگذاری  در  تولید  موضوع  بر 
است  همین  تولید  موانع  از  یکی  کرد:  تصریح 
است  بالتکلیف  سازی  ماشین  مانند  شرکتی  که 
از خود ماست  و  داخلی  این مشکالت  بیشتر  و 
و صنعت  علم  ارتباط  موضوع  که  طور  همان  و 
تنها یک اسم و ادعاست، بحث پدافند غیرعامل 
نیز وضعیتی مشابه دارد، در حالی که این موضوع 
باید با تمام شئون زندگی ما اجین شود. مهمترین 
متخصصی  و  کارآمد  انسانی  نیروی  ما  ظرفیت 
معکوس  مهندسی  فیلم،  یک  دیدن  با  که  است 
می کند و استعداد و پشتکار مردم ما بی نظیر است 
و اگر با رفع موانع تولید کشور را در مسیر توسعه 
کسب و کار قرار دهیم، اهداف گام دوم انقالب 
که از سوی مقام معظم رهبری کامال هوشمندانه 

تبیین شده، قابل تحقق است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
مهم  اتفاق  دو  تاثیر  به  اشاره  با  آذربایجان شرق 
جنگ اوکراین و تغییر نظام یارانه ای بر شرایط 
برای  سیزدهم  دولت  عزم  با  گفت:  کشور  کلی 
تغییر توزیع یارانه از حلقه اول به حلقه آخر دست 
های نامبارک ۴۰ ساله ای به این بهانه در جیب 
مردم برده می شد، قطع گردید و اکنون با وجود 
افزایش قیمت چند برابری آرد، صادرات شیرینی 
و شکالت ما ۴۰ درصد افزایش یافته است. اگر 
داشته های خود را قدر بدانیم، اقدامات و تالش ها 
برای ایجاد ناامیدی از طریق فضای مجازی هیچ 
و  امروز  همین  که  چرا  داشت  نخواهد  نتیجه ای 
در همین تبریز مشکل تامین نیروی انسانی برای 
واحدهای تولیدی داریم و باید این ظرفیت ها را 
در مسیر ساخت ایران و اقتصاد قوی با استفاده از 

تقویت پدافند غیرعامل به کار گیریم.
پرنیان گفت: دولت باید با رفع موانع به عنوان 
تسهیل گر راه اندازی کسب و کار و تولید عمل کند 
و هر چند وضعیت خوبی در این زمینه نداریم، 
صورت  خوبی  اقدامات  سیزدهم  دولت  در  اما 
ماشین  گروه  وضعیت  و  شرایط  تغییر  و  گرفته 
سازی و شرکت ریخته گری آن در یکی دو سال 
امیدواریم  و  است  رویکرد  همین  نتیجه  گذشته 
با همکاری عوامل این مجموعه و همراهی همه 
به  تبریز  ماشین سازی  بازگشت  شاهد  مسئوالن 

گذشته باشکوه خود باشیم.

تعهدات مس برای جبران خسارت به جنگل  های ارسباران
سیروس داودی با بیان اینکه برابر 
ملی  شرک  با  گرفته  صورت  تفاهم 
ناشی  خسارات  جبران  برای  مس 
ایفای  و  ملی  اراضی  تخریب  از 
)جنگل های  اجتماعی  مسئولیت 
ارسباران( در تیر ماه امسال خبر داد 
تفاهم  این  اساس  بر  کرد:  اظهار  و 
شده  متعهد  سونگون  مجموعه مس 
نسبت  جرائم،  پرداخت  بر  عالوه 
زمین  هکتار   ۴۰۰ جنگل کاری  به 
اقدام  نیز  آنها  نگهداری  سال   ۱۰ و 
کند که منابع طبیعی نیز طرح آن را          

داده است.
آذربایجان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
شرقی ایجاد پایگاه اطفای حریق در 
۷.۵ هکتار از اراضی روستای خوینه 
تعهدات  دیگر  از  را  ورزقان  رود 
شرکت ملی مس در این تفاهم نامه 
زنی  کلنگ  کرد:  تصریح  و  عنوان 
هلیکوپتر  فرود  محل  که  پروژه  این 
و باند نشست و برخاست هواپیمای 
شده،  دیده  آن  در  نیز  پاش  محلول 
مس  مجموعه  و  گرفته  صورت 
سونگون بر اساس تفاهم نامه متعهد 
شده این پایگاه را در یک و نیم سال 
یعنی تا پایان سال آینده احداث کند.
هر  البته  شد:  خاطرنشان  وی 
برای  را  سازندگی  بسیج  ما  چند 
کرده ایم  معرفی  پایگاه  این  ساخت 
اما تا کنون اقدامی از سوی شرکت 

ملی مس در این خصوص صورت 
نگرفته و در صورتی که به تعهدات 
که  تعهداتی  طبق  نکنند،  خود عمل 
نامه  تفاهم  در  شرکت  این  مدیران 
تیر ماه داده اند، اقدام قانونی الزمه به 

عمل               خواهد آمد.
تشکیل  به  اشاره  با  داودی 
استاندار  توسط  گروهی  کار 
کالمی  حضور  با  آذربایجان شرقی 
و  استانداری  اقتصادی  معاون 
و  اقتصادی  امور  مدیرکل  بهروزی 
اجرای  پیگیری  برای  استان  دارایی 
مس  معدن  گفت:  نامه  تفاهم  این 
درخواست هایی  نیز  اخیرا  سونگون 

توسعه ای  طرح های  اجرای  برای 
داشته که قرار شده با در نظر گرفتن 
بررسی  مورد  طبیعی  منابع  الزامات 

قرار گیرد.
هزار   ۱۳۰ با  ارسباران  های 
هکتار وسعت که از شهرت جهانی 
کلیبر،  مناطق  در  است  برخوردار 
غربی،  و  شرقی  منجوان  میشه پاره، 
گسترده  کیوان  و  شرقی  دیزمار 
گونه   ۱۸۰ از  بیش  دارای  و  شده 
درختی و درختچه ای است. بخشی 
وسعت  با  منطقه  این  جنگل های  از 
۷۸ هزار و ۵۶۰ هکتار در محدوده 
شهرستان کلیبر قرار دارد و در سال 

اندوختگاههای  شمار  در   ۱۹۷۶
کره  و  انسان  برنامه  کره  زیست 
مسکون )MAB( قرار گرفته، محل 
نادری  گونه های  رویش  انحصاری 
یکی  زیستگاه  یگانه  و  گیاهان  از 
سیاه  نام  به  پرندگان  نادرترین  از 

خروس است.
در  اخیرا  که  آثاری  استناد  به 
کشف  لیقان  و  سونگون  مناطق 
انسانها  تمدن  مهد  ارسباران  شده 
به  و  بوده  تاریخ  از  پیش  دوران  در 
گواهی آثار بسیاری که از دوره های 
اولیه  انسانهای  از  تاریخی  مختلف 
این  در  نوشته ها  سنگ  همچنین  و 
منطقه ای  مانده،  یادگار  به  سرزمین 
تاریخ  اعماق  در  ریشه  که  است 
شاهد           دور  زمانهای  در  و  دارد 
تاریخی  تحوالت  و  زندگی  جریان 

بوده است.
یادگار  به  آثار  و  بناها  از  برخی 
منطقه  در  پیش  دورانهای  از  مانده 
مجموعه  از:  عبارتند  ارسباران 
شیخ  آرامگاه  فرهنگی  ـ  تاریخی 
شهاب الدین اهری، بازار اهر، مسجد 
جامع اهر یادگار دوره سلجوقیان و 
قلعه  کلهر،  قلعه  آذربایجان،  اتابکان 
اثر  دهها  و  بابک  قلعه  چوشون، 
دارای  که  دیگر  فرهنگی  ـ  تاریخی 
در  تاریخی  و  فرهنگی  ارزشهای 

سطح جهانی هستند.

واگذاری ۱۳۲ هکتار زمین رایگان
 برای احداث 7 هزار واحد مسکونی در تبریز

امیر بخشی زاده مدیرکل راه وشهرسازی استان 
به صورت  زمین  واگذاری  از   آذربایجان شرقی 
مقدار ۱۳۲  به  اراضی شهرک جوانان  از  رایگان 
هکتار در قالب تفاهم نامه فی مابین جهت احداث 
جابه جایی  ساماندهی،  برای  مسکونی  واحدهای 
پرخطر  هکتاری   ۴۸ منطقه  مجدد  اسکان  و 
ساکنین مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر 
تحت  ملی  اراضی  از  تبریز  شمالی  پهنه  رسمی 
شهرداری  به  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  اختیار 

تبریز خبر داد.
وی افزود: اراضی شهرک جوانان جزء اراضی 
ملی بوده و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و 

حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده ۹ آیین 
پایدار  شهری  بازآفرینی  ملی  برنامه  اجرایی  نامه 
استاندار  و حمایت های  مستمر  پیگیری های  طی 
و  شهرسازی  شورای عالی  تصویب  با  و  محترم 
معماری به محدوده شهر تبریز الحاق گردیده و 
اختیار  در جهت احداث واحدهای مسکونی در 
واحدهای  برای  شد.  داده  قرار  تبریز  شهرداری 
مسکونی که در شهرک جوانان توسط شهرداری 
از  برخورداری  امکان  شد،  خواهد  احداث 
تسهیالت وام بافت های ناکارآمد توسط اداره کل 
راه و شهرسازی استان با همکاری بانک مسکن 

فراهم شده است.


