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آذربایجانشرقی

اعطای تسهیالت بانکی 
با بهره 4 درصد به زنان 
بی سرپرست و سرپرست 

خانوار در تبریز
یعقوب هوشیار شهردار تبریز اظهار کرد: برای 
شهرداری  بودجه  آینده،  سال  طی  بار  نخستین 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  پیوست  با  تبریز 

تقدیم شورای اسالمی شهر می شود.
وی با اشاره به انجام مطالعاتی در مورد ایجاد 
بی سرپرست  زنان  توانمندسازی  و  پایدار  شغل 
بانک ها  با  افزود:  خانوار،  سرپرست  زنان  و 
مذاکراتی انجام یافته و مقرر شده است دو سوم 
از مبلغ وام برای این منظور را بانک تامین کرده 
و یک سوم را نیز شهرداری تامین کند. مبلغ وام 
و  است  درصد  چهار  بهره  با  تومان  میلیون   ۳۰
فروش  محل  از  نیز  الیحه  درآمدی  منبع  محل 

ماشین آالت تشریفات شهرداری خواهد بود.
مورد  مبلغ  تبریز خاطرنشان کرد: کل  شهردار 
هفت  مقدار،  این  از  که  است  میلیارد   ۲۱ نیاز 
برآورد  و  می کند  تامین  شهرداری  را  میلیارد 
این  از  نفر  هزار  سه  به  وام  پرداخت  شهرداری 

قشر است.
وی، هدف از این الیحه را عمل به مسئولیت 
گفت:  و  کرد  عنوان  تبریز  شهرداری  اجتماعی 
کارکرد  به  عمل  با  تبریز  شهرداری  امیدواریم 
ارگان های  و  نهادها  دیگر  بتواند  اجتماعی خود 
دخیل در مسؤولیت های اجتماعی را نیز در مسیر 

توجه به کارکرد اجتماعی قرار دهد.

عوارض سوخت ۱۰۰ دالر، 
در مرز صدرک نخجوان 

حذف شد
اینکه عوارض  بیان  با  پایانه مرزی جلفا  مدیر 
نخجوان  صدرک  مرز  در  دالر   ۱۰۰ سوخت 
پس  این  از  داشت:  اظهار  است،  شده  حذف 
ایرانی در مرز صدرک در  ترانزیتی  خودروهای 
خاک جمهوری خودمختار نخجوان برای ورود 

به ترکیه عوارض سوخت نمی پردازند.
مجوز  صدور  از  همچنین  زاده  داداش  حسن 
به  ایران  از  ارزاقی  کاالی  کیلوگرم   ۳۰ حمل 

نخجوان خبر داد. 
با  کرد:  خاطرنشان  جلفا  مرزی  پایانه  مدیر 
خودمختار  جمهوری  اتباع  مجوز  این  صدور 
نخجوان می توانند با خرید تا سقف ۳۰ کیلوگرم 
به  را  خود  مصرفی  کاالی  ایرانی،  ارزاق  از 
جمهوری خودمختار نخجوان منتقل کنند.  با آغاز 
این طرح تردد روزانه اتباع نخجوانی از ۳۰۰ نفر 

به یکهزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافته است. 
شهری  بین  رانندگان  و  اصناف  از  داداش زاده 
اتباع  رضایت  جلب  برای  خواست  جلفا  در 
نخجوانی و رونق کسب و کار خود تالش کنند.
نظر  از  نخجوان  خودمختار  جمهوری 
ارتباط  آذربایجان  اصلی  سرزمین  با  جغرافیایی 
نداشته و در شمالغرب جمهوری اسالمی ایران 
 ۱۶۳ غربی  و  شرقی  آذربایجان  استان  دو  با 
مرز  داشتن  و ضمن  دارد  مشترک  مرز  کیلومتر 
نیز  ارمنستان  با  ترکیه،  کشور  با  کیلومتری   ۱۲
این  که  است  مشترک  مرز  کیلومتر   ۲۲۴ دارای 
و  آذربایجان  میان  دلیل وضعیت جنگی  به  مرز 

ارمنستان، مسدود می باشد.

تونل کانی سیب ترمیم شود 
زمستان آب به دریاچه 

ارومیه می رسد
در  کشور  شمالغرب  نمایندگان  مجمع  رئیس 
دریاچه  احیای  پروژه های  وضعیت  خصوص 
اتمام هستند  ارومیه گفت: پروژه هایی در شرف 
که مشکل اولیه تامین آب دریاچه را رفع می کنند. 
از  انتقال آب  تونل  پروژه  پروژه ها،  این  از  یکی 
این  است.  کیلومتر  به طول ۳۶  کانی سیب  سد 
تونل ۷۰۰ متر ریزش داشته و چند ماه است که 
برای ترمیم آن مشغول هستند. دولت حدود ۳۰۰ 
میلیارد تومان برای این امر اختصاص داده و این 
۷۰۰ متر برای امسال ترمیم می شود و با رهاسازی 
 ۷۰۰ الی   ۶۵۰ حدود  ساالنه  تونل،  این  از  آب 
میلیون مترمکعب آب به دریاچه می رسد. پروژه 
انتقال پساب از تصفیه خانه های ارومیه و تبریز 
نیز از مهمترین پروژه ها بوده و به تازگی فاز دوم 
تصفیه خانه تبریز به اتمام رسید. این فاز به طول 
۷۰ کیلومتر بوده و ۱۰ کیلومتر آن به صورت لوله 
با اتمام فاز نهایی این پروژه مقدار  کشی است. 
می رسد؛  دریاچه  به  آب  مترمکعب  میلیون   ۱۲۵
نیز از محل تصفیه  حدود ۷۰ میلیون مترمکعب 

خانه ارومیه به دریاچه سرریز می شود.
وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت قطار 
از  یکی  پروژه  این  کرد:  اظهار  نیز  میانه  تبریز- 
پروژه های الزم االجرا بوده که پیگیر اجرایی شدن 
آن هستیم تا آرزوی دیرینه چندین ساله مردم تبریز 
محقق شود و مسافت قطار تبریز به تهران، پنج 
ساعت کاهش یابد. این پروژه تا ایستگاه خاوران 
تبریز به اتمام رسیده و پس از اتمام یکسری از 

اصالحات در دهه فجر نهایی می شود.

عشایر ۲۰ درصد پروتئین را تولید می کنند تبریز در چنبره مازوت سوزی
اسرا درویشی
با ورود فصل سرما، پای آلودگی هوا  هر سال 
گفته  به  که  می شود  باز  کشور  کالنشهرهای  به 
امر اصلی ترین دلیل آن وارونگی دما  کارشناسان 
از  نیز  هواشناسی  سازمان  پیش بینی های  و  است 
روزهای  در  کالنشهرها  برخی  در  هوا  پایداری 

آینده خبر می دهد.
در  خودروها  تردد  که  است  حالی  در  این 
شهرها از مهم ترین علت آالیندگی هوای شهرها 
شناخته می شود. از سوی دیگر فرهنگ استفاده از 
خودروهای عمومی دیگر کمرنگ تر شده و اغلب 
مردم به دنبال خودروهای تک سرنشین هستند و 
حال و حوصله ی استفاده از ناوگان حمل و نقل 

عمومی را ندارند.
تبریز نیز یکی از کالن شهرهای آلوده کشورمان 
است که با ورود فصل پاییز نفس او هم می گیرد، 
باران هایش معروف  نم نم  به زیبایی و  پاییزی که 
دیگر  گذشته  سالیان  خالف  بر  امسال  اما  است 
عالوه  نیست،  او  خوش  بوی  و  باران  از  خبری 
بر شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی ها، فرسودگی 
معاینه  به  شهروندان  بی توجهی  و  شهری  ناوگان 
است؛  نبوده  تأثیر  بی  نیز  خودروهایشان  فنی 
باوجود اینکه مدت ها است از خرید اتوبوس های 
نو خبر می دهند اما تاکنون هیچ شواهدی از آنها 

در سطح شهر نبوده است.
کیفیت پایین خودروها، فرسودگی ناوگان حمل 
و نقل عمومی، پدیده وارونگی دما و کیفیت پایین 
سوخت ها همه و همه دست به دست هم داده اند 
میان  این  در  اما  نباشد  سالم  شهر  این  هوای  تا 

زمزمه هایی از مصرف مازوت به گوش می رسد.
که  می آید  شمار  به  کوره  نفت  نوعی  مازوت 
در  و  دارد  باالیی  ویسکوزیته  و  پایین  کیفیت 
نیروگاه های حرارتی و موارد مشابه از آن استفاده 
می شود که گرمای سوختن بسیار باالیی دارد. از 
به  باید  سوخت  این  درجه بندی  در  مهم  عوامل 
منبع  از  متأثر  که  کرد  اشاره  آن  گوگرد  محتوای 

اصلی آن است.
اثر سوزاندن سوخت های فسیلی حاوی گوگرد 
همچون مازوت، ترکیباتی موسوم به SOx منتشر 
تشکیل   SO۲ آن را  بیشتر  بخش  که  می شوند 
می دهد. SO۲ گازی سمی است که برای سالمتی 
مضر است. این گاز، وزن بیشتری نسبت به هوا 
دارد و زمانی که غلظت آن در هوا به بیش از ۵۰۰  
ppb برسد، بوی بدی خواهد داشت که در این 

سطح، کشنده است.
این گاز در غلظت های پایین تر، درد قفسه سینه، 
مشکالت تنفسی، قرمزی چشم و افزایش احتمال 
بروز بیماری های قلبی و تنفسی را به همراه دارد. 
اتمسفر  این گاز در  به طور کلی، غلظت معمول 
کمتر از ۱۰pbb ذکر می شود که در این غلظت 

اثر مخربی بر سالمتی نخواهد داشت.
سوزاندن  که  است  سوختی  مازوت  بنابراین 
دارد  زیست  محیط  بر  ناخوشایندی  اثرات  آن 
مجلس  در  گذشته  سال  می دانیم  که  همانطور  و 
شورای اسالمی بحث های بسیاری بر سر استفاده 
از این سوخت شد و سرانجام به نتیجه رسیدند که 
این سوخت به جز مواقع ضروری نباید مصرف 
در  سوخت  این  سوزاندن  شاهد  اکنون  اما  شود 
نیروگاه های کشور چون نیروگاه تبریز هستیم البته 
طبق گفته ی کارشناسان امر امسال در مصرف این 
اما در  سوخت محدودیت هایی لحاظ شده است 

آلودگی  شاهد  باید  پیش  از  بیش  آینده  روزهای 
هوا در تبریز باشیم.

معاون توسعه ی مدیریت، حقوقی و منابع انسانی 
اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی در رابطه 
مهر  خبرنگار  به  تبریز  هوای  آلودگی  دالیل  با 
می گوید: آلودگی هوای تبریز دالیل مختلفی دارد 
که عمده ترین آن منابع متحرکی چون خودروها، 
مدت  است  اتوبوس هایی  و  موتورسیکلت ها 
بسیاری از عمر آنها گذشته است و یا خودروها 

مدت بسیاری است که به معاینه فنی نرفته اند.
داود قاسم زاده ادامه می دهد: این روزها تعداد 
از  اکثراً  افراد  و  است  یافته  افزایش  خودروها 
خودروهای شخصی خود استفاده می کنند؛ بنابراین 
هوا  آلودگی  به  منجر  و  یافته  افزایش  ترافیک 
می شود چراکه بیشترین دلیل آلودگی از خودروها 
است. با ورود به فصل سرما و کاهش دمای هوا، 
هوا  آلودگی  افزایش  در  که  می یابد  سکون  هوا 
نقش مؤثری دارد البته مصرف سوخت هم منازل 
افزایش یافته که همه و همه دست به دست هم 

داده و سبب آلودگی هوا می شوند.
سرما  فصل  ورود  با  می کند:  خاطرنشان  او 
افزایش  هم  دما  وارونگی  پدیده  وقوع  احتمال 
می یابد و هوا ساکن بوده و ثابت است که معموالً 

این پدیده تا آخر فصل سرما ادامه می یابد.
در  مازوت  مصرف  بر  تاکید  با  زاده  قاسم 

نیروگاه تبریز می گوید: تقریبًا یک هفته است که 
داده ایم  مجوز  تبریز  نیروگاه  به ویژه  نیروگاه ها  به 
به  توجه  با  چراکه  کنند  استفاده  مازوت  از  که 
مصرف سوخت در منازل، باید این مقدار سوخت 
نیاید؛  پیش  مشکلی  منازل  در  تا  کنیم  تأمین  را 
در  مازوت  از  گذشته  هفته ی  ابتدای  از  بنابراین 

نیروگاه ها استفاده می شود.
برای  محدودیت هایی  البته  می کند:  اضافه  او 
مصرف آن تعیین شده است و باید حتمًا مازوت 
تکمیل  هنوز  نیروگاه ها  فیلترینگ  و  بوده  سبک 
سیستم  به روزرسانی  با  امیدواریم  که  باشد 
نیروگاه ها میزان آلودگی ناشی از مصرف مازوت 

کاهش یابد.
از  امکان  حد  تا  می کند:  توصیه  همچنین  او 
در  بی مورد  تردد  و  منزل  از  غیرضروری  خروج 
وجود  در صورت  کنید،  خودداری  شهری  معابر 
فضای  در  آسم،  به  ابتالء  تنفسی،  قلبی،  بیماری 
در  از حضور  امکان  حد  تا  و  نکرده  فعالیت  باز 
سالمندان  و  کودکان  کنید،  خودداری  شهر  سطح 
نیز از حضور در سطح شهر خودداری کنند، تردد 

خودروهای شخصی و استفاده از خودروهای تک 
سرنشین را کاهش دهید، درصورت لزوم خروج 
از منزل یا محل کار، حتمًا از ماسک مناسب جهت 
کنید،  استفاده  آلوده  هوای  تنفس  از  جلوگیری 
معرض  در  بیشتر  شغلی  واسطه  به  که  کارکنانی 
گرد و غبار قرار دارند، حتمًا از وسایل حفاظت 
شرایط  به  هوا  برگشت  تا  و  کنند  استفاده  فردی 
افزایش  به  منجر  که  فعالیتی  هرگونه  از  مطلوب، 

آلودگی هوا می شود خودداری کنید.
نیز  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
و  هوا  دمای  کاهش  دلیل  به  می کند:  خاطرنشان 
سال  دوم  نیمه  در  دمایی  وارونگی  پدیده  وجود 
کلیه ی  رعایت  شرقی  آذربایجان  در  به خصوص 
اجرایی  دستگاه های  برای  پاک  هوای  قانون  مفاد 

ذی ربط ضروری است.
اضطرار  زمان  در  می افزاید:  اشتری  شهنام 
اداره کل حفاظت محیط  اعالم  بنابه  آلودگی هوا 
شهر  اطراف  در  معدنی  صنایع  کلیه ی  زیست، 
نیز  و  پزی ها  آجر  ماسه،  و  شن  جمله  از  تبریز 
فعالیت های عمرانی شهرداری های کالنشهر تبریز 

باید تعطیل شوند.
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
تشریح  با  نیز طی گفت وگویی  آذربایجان شرقی 
اهمیت پیگیری موضوعات مربوط به آلودگی هوا 
هوای  قانون  با  مرتبط  دستگاه های  می گوید:  نیز 
پاک باید در اجرای تکالیف خود جدی بوده و به 
با خودروهای  برخورد  کنند.  عمل  وظایف خود 
فاقد معاینه فنی و تکمیل نواقص طرح LEZ و 
اخذ سهمیه سوخت گاز برای نیروگاه ها خصوصًا 
گذاری  تأثیر  و  مهم  اقدامات  از  تبریز  نیروگاه 

هستند که پیگیر انجام این امور هستیم.
هواشناسی  کل  اداره  پیش بینی  گروه  رئیس 
آذربایجان شرقی نیز با اشاره به تداوم آلودگی هوا 
در تبریز تا اواخر هفته ی جاری به خبرنگار مهر 
می گوید: آخرین اطالعات و نقشه های هواشناسی 
در  پنجشنبه  روز  تا  پایدار  جوی  دهنده ی  نشان 

استان است.
محمد امیدفر ادامه می دهد: با توجه به پایداری 
طول  در  باد،  وزش  بودن  کم  و  هوا  وضعیت 
آالینده های  غلظت  افزایش  شاهد  جاری  هفته ی 
شهرهای  در  هوا  کیفیت  و  دید  کاهش  و  جوی 

صنعتی استان به ویژه تبریز خواهیم بود.
او با بیان اینکه در این مدت از کیفیت هوا در 
این شهرها کاسته می شود، می افزاید: در این مدت، 
شاخص کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه های 
تمام  برای  ناسالم  ساعات  برخی  در  و  حساس 
گروه ها به ویژه در تبریز می شود؛ بنابراین توصیه 
کودکان،  ویژه  به  سنی  گروه های  تمامی  می شود 
سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی در این مدت 
از تردد غیرضروری در فضای آزاد به ویژه مناطق 

آلوده خودداری کنند.
توصیه  نیز  تغذیه  متخصصان  نماند  ناگفته 
منابع  مصرف  هوا  آلودگی  هنگام  در  می کنند 
D می تواند  E و ویتامین  غذایی حاوی ویتامین 
اثرات مسموم کننده گازهای آالینده را خنثی کنند. 
بسیار  آلوده  روزهای  در  شیر  و  لبنیات  مصرف 
در  بدن  ایمنی  بر  زیادی  تأثیر  و  می شود  توصیه 
برابر آالینده ها دارد البته باید توجه داشت که حتمًا 
از شیر و لبنیات کم چرب استفاده شود. همچنین 
مصرف سبزیجات و میوه جات نیز در این هنگام 

بسیار مفید است.

نباید هیچ واحد تولیدی در آذربایجان شرقی راکد بماند
در  آذربایجان شرقی  استاندار  خّرم  عابدین 
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 
به ریاست استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
تولید و اشتغال، خط قرمز کارگروه تسهیل است، 
این  سوی  از  که  تسهیالتی  هرگونه  کرد:  اظهار 
کارگروه به واحدهای تولیدی ارائه می شود، باید 

منجر به احیای تولید و ایجاد 
این  الزمه  و  شود  اشتغال 
اجرای  بر  نظارتی  اقدام  امر 

مصوبات است.
اینکه  بر  تأکید  با  وی 
دریافت  متقاضی  واحدهای 
تسهیالت از کارگروه تسهیل، 
باید برنامه احیا داشته باشند، 
افزود: در شرایطی که بانک ها 
مواجهند  منابع  محدودیت  با 
هم  را  اندک  منابع  همین  و 
دولت  اولویت های  دلیل  به 
اختصاص  تولید  بخش  به 
و  منابع  نباید  می دهند، 

تسهیالت بانکی صرف چیزی غیر از تولید شود. 
را  تولید  توسعه  و  احیا  برنامه  که  واحدی  هر 
ارائه نکند یا طبق برنامه عمل نکند و تسهیالت 
دریافتی را در کاری غیر از تولید هزینه کند تحت 

پیگرد قضایی قرار می گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تأکید دولت 
و وزارت کشور بر فعال بودن کارگروه تسهیل و 
در  موضوع  این  داشت:  بیان  تولید،  موانع  رفع 
تولید  قطب  که  شرقی  آذربایجان  مانند  استانی 
باید  و  دارد  بیشتری  اهمیت  است،  صادرات  و 
تالش کنیم تا هیچ واحد تولیدی در استان راکد 

جهت  چند  از  تسهیل  کارگروه  فعالیت  نماند. 
رونق  به  کشور  نیاز  جهت  از  هم  دارد؛  اهمیت 
می شود،  جامعه  در  امیدواری  موجب  که  تولید 
نیازمندی ها  تولید  در  خودکفایی  ضرورت  هم 
که  بهره وری  افزایش  هم  و  اساسی  کاالهای  و 
باید  تولید  منابع  تامین کنندگان  و  تولیدکنندگان 
کنند.  تالش  راستا  این  در 
واحدهای  ایجاد  در  ما 
دنبال  به  جدید،  تولیدی 
تکمیل  و  افزوده  ارزش 
زنجیره تولید مخصوصا در 
هستیم،  دانش بنیان  حوزه 
هستند  هم  واحدهایی  اما 
جامعه،  نیاز  دلیل  به  که 
و  هستند  توسعه  مستعد 
بانک ها اگر به این واحدها 
تسهیالت ارائه کنند به نفع 

خود آنهاست.
وی با قدردانی از عملکرد 
حوزه  در  استان  بانک های 
حمایت از تولید، گفت: عملکرد بانک ها در حال 
تهیه است و به زودی گزارش آن ارائه می شود؛ 
ما باید از این نظر جزو استان ها پیشتاز باشیم و 

این هدف، معقول و دست یافتنی است.
کالمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
کرد:  تصریح  این جلسه  در  نیز  آذربایجان شرقی 
با اهتمام کارگروه تسهیل و دستگاه های مسؤول، 
تعداد پرونده های ورودی به این کارگروه کاهش 
سابقه  قبل  هفته های  در  ما  که  حالی  در  و  یافته 
بررسی تا ۲۰ پرونده را نیز داشتیم، این هفته تنها 

۳ پرونده به کارگروه ارجاع شده است.

گفت:  شرقی  آذربایجان  عشایر  امور  مدیرکل 
عشایر آذربایجان شرقی حدود ۲ درصد جمعیت 
استان را تشکیل می دهند اما ۲۰ درصد تولیدات 
صنایع  تولید  درصد   ۳۵ و  استان  پروتئینی  مواد 
دستی استان را به خود اختصاص داده اند. طبق 
استان  مراتع  است،  گرفته  انجام  که  سرشماری 
به مراتع فقیر و ضعیف، خوب، متوسط و عالی 
تقسیم بندی می شوند که مراتع در اختیار عشایر 
که  چرا  است  مراتع  بکرترین  و  بهترین  نوع  از 
خودشان از مراتع به عنوان سرمایه ملی و سرمایه 
نگهداری  و  می کنند حفظ  استفاده  آن  از  که  ای 
می کنند و از تخریب و آتش سوزی مصون نگه 

می دارند.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی بیان کرد: 
یافته  ایل تشکیل  از دو  آذربایجان شرقی  عشایر 
ائل  ایل  و  داغ(  )قره  ارسباران  ایل  شامل  است 
سون )شاهسون( که همه ایل ارسباران در استان 
ما قرار دارند اما بخشی از ایل ائل سون در استان 

اردبیل هستند.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی ادامه داد: 
عشایر مردمانی غیرتمند، خستگی ناپذیر و تولید 
کننده هست که نقش موثر در صیانت از مرزو بوم 
کشور داشته اند. این نقش در انقالب و جنگ با 
تقدیم شهدا بوده است و بعد از انقالب نیز عشایر 
با همراهی با نظام جمهوری اسالمی و اخیرا هم 

با محکوم کردن اغتشاشات گام های اساسی در 
حفظ نظام برداشته اند.

ما  کارهای  درصد   ۷۰ حدود  گفت:  هاشم  آل 
در امور عشایر، کارهای عمرانی است که شامل 
راه ها، آب، ابنیه ها، طرح های مطالعاتی، بازسازی 
و نزدیک رسانی چشمه ها، احداث آبشخورها و 

امثال اینها می شود که توفیق خدمت داریم.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی با اشاره 
به اینکه دامداری نقش اصلی در درآمد و معیشت 
عشایر دارد افزود: حدود ۱.۵ میلیون واحد دامی 
برابر سرشماری در حوزه عشایر است که از این 
تعداد ۷۵۰ هزار شامل دام های سبک و بقیه نیز 
دام سنگین، تک سمی ها و سایر چهارپایان است.  

احداث پست برق 4۰۰ به ۶۳ کیلو ولت در هشترود
آذربایجان  منطقه ای  برق  شرکت  عامل  مدیر 
در  ولت  کیلو   ۶۳ به   ۴۰۰ برق  پست  گفت: 
برق در  این پست  احداث خواهد شد.  هشترود 
زمینی به مساحت ۶ هکتار و با هزینه ای بالغ بر 

۴۰۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد.
وی با بیان اینکه هشترود شهرستان توسعه یافته 
این  احداث  با  داد:  ادامه  است  صنایع  زمینه  در 
پست برق صنایع هشترود تا ۴۰ سال آینده تامین 

خواهد شد.

فرماندار شهرستان هشترود هم گفت: این پست 
برق از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بود 
که بودجه ۴۰۰ میلیاردی آن تخصیص یافته است.
علیرضا توری از ایجاد چندین شهرک در آینده 
کرد:  اظهار  و  داد  این شهرستان خبر  در  نزدیک 
شیالت،  شهرک  جمله  از  شهرک ها  این  ایجاد 
کارخانه سن ایچ و احداث گاوداری ۱۰۰۰ راسی 
نیازمند برق بودند که با احداث این پست نگرانی 

از بابت تامین انرژی نخواهیم داشت.

احیای هویت تاریخی تبریز با تکمیل عمارت کاله فرنگی

افواه  در  که  »باغشمال«  تاریخی  مجموعه 
عمومی تبریزیان به »شازدا باغی« معروف بود، در 
حدفاصل خیابان های باغشمال و کمربندی آزادی 
این شهر قرار داشت و گفته می شود بنیان آن به 

دوره حکمرانی »آق قویونلوها« می رسد.
قرن  در  زمان حکمرانی شان  در  قویونلوها  آق 
ویژه  اهمیت  آن  توسعه  و  تبریز  به  قمری  هشتم 
و  عمارات  نیز  دلیل  همین  به  و  بودند  قایل  ای 
باغات باشکوهی همچون »ایل گولی« )شاه گولی( 
و مجموعه عمارات »باغشمال« را برای تفریح و 

تفرج خود احداث کردند.
عمارت تاریخی »کاله فرنگی« نیز یکی از دهها 
دستور  به  که  بود  »باغشمال«  مجموعه  عمارت 
یعقوب آق قویونلو ساخته شد و تا حوالی سال 
تاریخی  بافت  تخریب  که  شمسی   ۱۳۰۸ های 
محمدعلی  دوره  در  آن،  نوسازی  بهانه  به  تبریز 

خان تربیت، آغاز شد، پابرجا بود.
در آن سال ها که پهلوی اول در ابتدای پادشاهی 
به  بود،  پای خود  جای  کردن  محکم  دنبال  به  و 
عمومی  بسیج  قاجار،  از  وی  نفرت  و  کینه  دلیل 
مسووالن و دولتمردان برای نابودی هر گونه نماد 

جای  همه  در  سلسله  این  از  باقیمانده  معماری 
ایران به راه افتاده بود.

تاج الملوک، همسر رضاخان، در کتاب خود به 
می  اشاره  قاجارها  از  رضاخان  کینه  به  صراحت 
و  ها  ساختمان  ویرانی  از  تاسف  ابراز  با  و  کند 
عمارات تاریخی تهران و تخریب باغات و بناهای 
قاجاری آن به دست شهرداری، می گوید که وقتی 
به رضاخان گفته که حیف است این آثار تخریب 
شوند، او پاسخ داده که دلش نمی خواهد هیچ اثر 

و نشانه ای از قاجارها را ببیند.
تبریز  »باغشمال«  تاریخی  مجموعه  تخریب 
در  که  اش  تاریخی  های  و ساختمان  عمارات  با 
های  سلسله  دوره  در  و  سال   ۴۰۰ حداقل  طول 
حکومتی آقو قویونلوها، صفویان و قاجار احداث 
شده بودند، در اثر چنین تفکری نابود شدند و یک 

به یک از میان رفتند.
البته ناگفته نماند تا دهه ۱۳۴۰ شمسی نیز هنوز 
چند تایی از عمارات مجموعه تاریخی »باغشمال« 
که امروزه عکس های فراوانی از آنها در دسترس 

است،  باقیمانده بود.
اراضی  از  بخشی  که  تبریز  شهرداری  حال 

ارتش تحویل  از  را  »باغشمال«  تاریخی  مجموعه 
اقدام  یک  در  که  برآمده  صدد  در  است،  گرفته 
نیکو، برخی از عمارات این مجموعه را بازسازی 
تبریز  شهروندان  اقبال  با  که  اتفاقی  کند؛  احیا  و 

مواجه شده است.
عمارت  است  مقرر  شهرداری،  طرح  اساس  بر 
»کاله فرنگی« به شکل قدیمی آن در بنایی متشکل 
هشت  شکل  گنبدی  فضای  یک  و  سالن   ۲ از 
ضلعی در وسط عمارت در جهت شرقی غربی، 
مترمربع  به وسعت یک هزار و ۹۰۰  زیربنایی  با 
آماده  اکنون در مراحل  آن  اجرای  ساخته شود و 

سازی برای بتن ریزی فونداسیون است.
بازسازی  ضرورت  به  اشاره  با  تبریز  شهردار 
مجموعه  فرنگی«  »کاله  تاریخی  عمارت 
»باغشمال« این شهر بر لزوم پیش بینی اعتبار الزم 
آینده  سال  در  کاله فرنگی  عمارت  پروژه  تکمیل 

تأکید کرد.
عمارت  پروژه  کرد:  اظهار  هوشیار  یعقوب 
برای  نیمه تمام  پروژه های  از  یکی  کاله فرنگی 
بازیابی هویت تاریخی تبریز در محدوده مجموعه 
شده  متوقف  که  است  باغشمال  پارک  فرهنگی 
است. مطالعات تکمیلی پروژه عمارت کاله فرنگی 
در سال جاری انجام می شود و با پیش بینی اعتبار 
و  انجام  آینده  سال  در  آن  عمرانی  عملیات  الزم 

مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
عمارت  کاربری  کرد:  خاطرنشان  هوشیار 
رویکرد  راستای  در  و  بوده  فرهنگی  کاله فرنگی، 
مورد  و  احداث   تبریز  شهرداری  اجتماعی 
در  پروژه  این  گرفت.  خواهد  قرار  بهره برداری 
راستای  در  و  نیمه تمام  پروژه های  تکمیل  ادامه 
باغشمال  پارک  محدوده  تاریخی  هویت  احیای 

است که تالش داریم سال آینده تکمیل شود.
اقدامات  به  اشاره  با  همچنین  تبریز  شهردار 
صورت گرفته قبلی در این پروژه گفت: در کنار 
کف سازی  گرفته،  انجام  بتن ریزی  و  ستون بندی 
کاله فرنگی  عمارت  جنوبی  به ضلع  منتهی  مسیر 

نیز در دو ماه گذشته اجرایی شده است.

قطع وابستگی به واردات مرغ مادر با الین آرین
صمد زمانزاد قویدل با بیان اینکه با کیفیت ترین 
کرد:  اظهار  می شود،  تولید  استان  در  مرغ  نوع 
باالی  ظرفیت های  بودن  دارا  با  مرند  شهرستان 
تولیدی در زمینه پرورش انواع طیور و تخم مرغ 
مثبت  آ  کیفیت  با  مرغ  مربوطه،  و کشتارگاه های 
به عنوان باالترین رتبه محصول و با کیفیت ترین 
تولید  از قطب های  تولید کرده و یکی  نوع مرغ 
می شود.  آذربایجان شرقی محسوب  مرغ  گوشت 
کشور  بزرگ  صنعت  دومین  مرغداری  صنعت 
جزو  آذربایجان شرقی  و  می   شود  محسوب 
پیشتازان این عرصه است. در صنعت مرغداری، 
ایجاد زنجیره تولید می تواند گامی مهم در جهت 
تولید  زنجیره  شود.  شناخته  بهره وری  ارتقای 
مادر  مرغ  شامل  نیز  مرغ  تخم  و  مرغ  گوشت 
و  گوشتی  مرغ  گوشتی،  مادر  مرغ  تخمگذار، 
مرغ تخمگذار بوده جوجه یک روزه که توسط 
واحدهای مادر تولید می شود در این زنجیره قرار 
داشته و تامین خوراک آماده توسط کارخانجات 
زنجیره  از  دیگری  حلقه  نیز  دام  خوراک  تهیه 
تولید گوشت مرغ و تخم مرغ به شمار می رود. 
مرغ  گوشت  تولید  زنجیره  در  حلقه  پنج  تعداد 
فارم  مادر،  مرغ  پرورش  جوجه کشی،  شامل 
گوشتی، کارخانه خوراک دام و کشتارگاه وجود 
دارد و ما به کسانی که توانایی دراختیار گرفتن 
مجوز  باشند،  داشته  را  زنجیره  حلقه های  این 

زنجیره تولید چه به صورت حقوقی و یا حقیقی 
را صادر می کنیم.

جهاد  وزارت  حمایت  به  اشاره  با  قویدل 
برخی  وجود  با  گفت:  آرین  نژاد  از  کشاورزی 
برای  حرفی  که  کردیم  ثابت  کاستی ها  و  کم 
گفتن در زمینه تولید این نژاد اصیل داریم و قطع 
با الین   مادر  اجداد و  به واردات مرغ  وابستگی 

آرین تحقق می یابد.
جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
خصوص  در  آذربایجان شرقی  کشاورزی 
کرد:  تشریح  آرین،  مرغ  تولید  از  حمایت ها 
تضمینی،  خرید  زمان  در  دام  پشتیبانی  شرکت 
از سایر  بیشتر  قیمت  با ۱۲ درصد  را  آرین  مرغ 
نوع مرغ ها خریداری می کند؛ هم چنین واحدهای 
تولید مرغ آرین اجازه دارند تا ۱۰ درصد مازاد بر 
پروانه تولید کنند و تسهیالت چهار درصدی به 

مرغداری های مرغ مادر آرین ارائه می شود.
با  دامی  نهاده های  توزیع  به  اشاره  با  قویدل 
با  شد:  یادآور  مرغداری ها،  این  به  ویژه  شرایط 
این اقدام سعی داریم که مرغداری ها را به سمت 
تکیه  با  بتوانیم  و  دهیم  آرین سوق  جوجه ریزی 
نژادهای مرغداری های  بر توانمندی های داخلی، 
گله،  صاحب  خودمان  و  کرده  اصالح  را  استان 
وابستگی  از  و  شویم  آرین  نژاد  مادر  و  اجداد 

خارج شویم.
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