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آذربایجانشرقی

اخذ ضمانت نامه ۴۰۰ 
میلیاردی از یک شرکت 

خودروساز به نفع شهرداری 
تبریز با دستور قضایی

قراردادهایی  کرد:  اظهار  ظ  هوشیار  یعقوب 
خودروساز  شرکت  یک  با  گذشته  سال های  در 
داخلی منعقد شده و با وجود اینکه پرداخت هایی 
هم از سوی شهرداری انجام شده اما این شرکت 

به تعهد خود عمل نکرده بود.
وی با بیان اینکه ارقام پرداختی به این شرکت 
خود  با  موضوع  حل  ما  قصد  افزود:  بوده،  باال 
شرکت بود اما جلسات با این شرکت نتیجه بخش 
به  کنیم.  اقدام  قضایی  مراجع  طریق  از  تا  نشد 
قبل  این موضوع، سه روز  پیگیری جدی  دنبال 
ضمانت نامه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان به نام 

شهرداری ثبت شد.

ارائه خدمات هفت مرکز 
نازایی و ناباروی در 

آذربایجان شرقی
هزینه  ارایه  به  اشاره  با  مجیدی،  وحید  دکتر 
بیمه  توسط  نازایی  و  ناباروری  خدمات  های 
عقد  به  ملزم  مراکز  تمامی  گفت:  سالمت، 
گونه  هیچ  و  هستند  سازمان  این  با  قرارداد 
ها  بیمارستان  با  قرارداد  عقد  برای  محدودیتی 

و مراکز خصوصی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه هم اکنون هفت مرکز نازایی 
ارایه  خدمات  شرقی  آذربایجان  در  ناباروی  و 
می دهند، گفت: تاکنون یک هزار و ۸۴۰ زوج 
نابارور در استان شناسایی شده اند و نزدیک به 
سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نیز هزینه برای 

خدمات نازایی و ناباروی پرداخت شده است.
جمعیت  درصد   ۸۶ حدود  اینکه  بیان  با  وی 
صورت  به  استان  سالمت  بیمه  پوشش  تحت 
 ۵۰۰ و  هزار   ۲ افزود:  شده اند،  بیمه  رایگان 
قرارداد  طرف  شرقی  آذربایجان  در  موسسه 
بیمه سالمت هستند و هیچ محدودیتی در عقد 

قرارداد با موسسه و یا پزشکی نداریم.
مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان شرقی با اشاره 
به اجرای ۱۰۰ درصدی نسخه نویسی الکترونیک 
در استان گفت: به منظور تسهیل امور شهروندان 
حتی برای موسسه های غیرطرف قرارداد نیز نام 
تا نسخه  ایم  کاربری و رمز عبور تعریف کرده 

نویسی را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

فوت ۴۳ نفر در حوادث 
رانندگی شهری و جاده ای 

در شهرستان اهر
شورای  جلسه  در  غنی زاده،  ابوالفضل 
وضعیت  از  انتقاد  با  اهر،  شهرستان  ترافیک 
متأسفانه  گفت:  اهر  شهر  خیابان های  ترافیکی 
خیابان های این شهر مدام شاهد ترافیک سنگین 
و نارضایتی شهروندان از وضعیت موجود دارد 
به  ذیربط  مسئوالن  سریع  رسیدگی  نیازمند  که 

این موضوع است.
در                 ترافیک  ایجاد  عوامل  از  یکی  وی 
پروژه های  احداث  توقف  را  اهر  های  خیابان 
فشار  آمدن  وارد  و  غربی  و  شرقی  کمربندی 

مضاعف ترافیکی به خیابان های اهر می باشد.
در  خط کشی  نبود  از  ادامه  در  اهر  فرماندار 
کرد  انتقاد  شهرستان  این  روستایی  راه های 
خط کشی  به  نسبت  راهداری  اداره  گفت:  و 
جاده های اصلی و فرعی اقدام کرده، اما راه های 
می تواند  مهم  این  و  ندارند  خط کشی  روستایی 
باشد.  جانی  تلفات  و  رانندگی  حوادث  عامل 
برای حذف نقاط حادثه خیز و خط کشی راه های 
 ۸۰ بر  بالغ  اعتباری  به  اهر  شهرستان  روستایی 

میلیارد ریال نیاز است.
 GPS نصب  لزوم  بر  همچنین  زاده  غنی 
مشخص  باید  گفت:  و  کرد  تاکید  تاکسی ها  بر 
انجام  شود که فعالیت تاکسی ها به چه صورت 
بر  نظارت  GPS می تواند  با نصب  و  می گیرد 

تاکسی ها را افزایش داد.

تخصیص ۳۰ میلیارد تومان 
برای دو پروژه گردشگری 

در آذربایجان شرقی 
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث  فرهنگی، 
شرقی  آذربایجان  دستی  صنایع   و  گردشگری 
گفت: از محل بند یک تبصره ۱۸ قانون بودجه 
سال گذشته، معادل ۳۰ میلیارد تومان تسهیالت 
استان  این  در  گذاری  سرمایه  پروژه  دو  برای 
تخصیص یافت. ۱۰ میلیارد تومان به هتل شایان 
تبریز و ۲۰ میلیارد تومان برای هتل چهار ستاره 
دنبال  به  است.  یافته  اختصاص  سراب  سالمی 
سرمایه گذاری  مسائل  بررسی  جلسه  برگزاری 
معاونت  در  شرقی  آذربایجان  گردشگری 
اقتصادی استانداری، تعداد ۳۰ پروژه گردشگری 
شد  معرفی  نیاز  مورد  تسهیالت  دریافت  برای 
پروژه   ۲ به  تسهیالت  اعطای  با  نهایت  در  که 
پرداخت  آن  اعتبار  و  موافقت  فوق  گردشگری 
پروژه   ۲ تسهیالت  رویکرد،  این  تداوم  در  شد. 
مجتمع گردشگری سایا لند به میزان ۱۵ میلیارد 
تومان و تکمیل هتل رویال پاالس تبریز به میزان 
۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات تبصره ۱۸ سال 

جاری نیز در آستانه پرداخت قرار دارد.

شهرک دامپروری یامچی مرند، 16 سال معطل مانده 
جای دفاع ندارد

کفاشی در دل کتابخانه
معصومه درخشان

سال  در  کتابفروشی  ویترین  روزانه  تماشای 
عالقه مند  را  نوجوانی  پسر  تبریز  بازار  در   ۱۳۳۲
با  تا  می اندازد  صرافت  به  را  او  و  می کند  کتاب 
خود  کفاش  پدر  از  دستمزد  عنوان  به  که  پولی 
کتاب  بخواند.  و  بخرد  کتاب  بتواند  می گرفت 
خودش  قول  به  و  بود  لحظه هایش  تمام  دوست 
بدون کتاب آرام و قرار نداشت. پسر نوجوان دهه 

۳۰ شمسی حاال یک مرد ۸۵ ساله است.
گفت  و  برای گپ  وقتی  پاییزی  یک صبح  در 
به  خیابان ششگالن  در  کتاب  از جنس  صمیمانه 
منزلش رفتم با دنیایی از کتاب ها مواجه شدم که 

می گفت با  تک تک کتاب ها خاطره دارد.
خود را سیدعلی ترابی شهیدی معرفی می کند که 
در سال ۱۳۱۶ در محله سرخاب تبریز متولد شده 
است. پدرش کفاش بود و او نیز از ۱۰، ۱۲ سالگی 

پیش پدر شاگردی کرده کفاشی یاد می گرفت.
کرد  آغاز  کتاب  به  دلدادگی  از  را  حرف هایش 
مغازه  شیشه  پشت  از  بازار  در  روز  هر  گفت:  و 
و  می کردم   نگاه  کتاب ها  به  کیهان  کتابفروشی 
و  بخرم  کتاب  می توانستم  نیز  من  داشتم  دوست 
عنوان  به  پدرم  که  پولی  گرفتم  تصمیم  بخوانم. 
دستمزد شاگردی می داد جمع کرده و با آن کتاب 
بخرم. در سال ۱۳۳۲ شانزده سال داشتم که اولین 
کتابم را خریدم و خیلی خوشحال بودم. االن چون 
کتاب  اسم  می گذرد  سال  آن  از  سال   ۷۰ حدود 
روزها  آن  خوشحالی  حس  ولی  نیست  خاطرم 

برای کتاب خریدن همیشه با من است.
در  سیدی  کفاشی   ۱۳۹۰ سال  تا  سال۱۳۶۵  از 
نام  کفاشی  توفیق  کوچه  نبش  ششگالن  خیابان 
آشنایی برای اهل محله ششگالن بود. دیدن آقای 
مشغول  کفش  دوختن  به  مغازه  وسط  که  کفاش 
زیبا  کتاب های  برای  مغازه  دور  تا  دور  و  بوده 
قفسه بندی شده و خودنمایی می کند خاطره خوب 

کتاب را در ذهن ها ثبت می کند.
کفاشی  که  سال هایی  همه  در  سیدعلی  آقا 
می کرده به کتابفروشی نیز مشغول بود و می گوید 
در آن سال ها بسیاری از چهره های مشهور ادبی 
و  کفاشی  به  شیدا  یحیی  استاد  مانند  فرهنگی  و 
کتابفروشی من می آمدند. آنها هم سفارش کفش 
و  نقد  بازار  و  می خریدند  کتاب  هم  و  داشتند 
حرمخانه  بازار  در  بود.  داغ  نیز  کتاب  بررسی 
خیابان ششگالن  به   ۶۵ سال  از  و  داشتم  مغازه 
چرم  کفش  یک جفت  روز  هر  مغازه  در  آمدم. 
و  بودم  دوست  کتابفروش ها  همه  با  می دوختم، 
را  کتاب  موقع  آن  داشتیم.  خوبی  خیلی  ارتباط 
یادم  می خریدم.  قران  پنج  یا  قران  سه  قیمت  به 

المعارف دهخدا را چند سال  دایره  است کتاب 
حدود  تازگی ها  خریدم.  تومان  هزار   ۱۰ قبل 
 " تشیع  المعارف  دایره   " کتاب  پیش  ماه  سه 
حاال  و  خریده ام  تومان  هزار   ۸۰۰ قیمت  به  را 
و  کتاب  عالقه مند  نیز  فرزندانم  خوشحالم 
می کنند  مطالعه  را  کتاب ها  و  هستند  کتابخوانی 
دنیای  به  مرا  ساعت  یک  روزانه  نیز  نوه هایم  و 
کتاب ها می برند. همیشه می گویم  من و جدایی 

از کتاب ها خدا نکند.
آقا سیدعلی البه الی حرف هایش از پدر بزرگ 
مرحومش یاد کرد و ادامه داد: پدر بزرگم میرتراب  
پدر  می کرد  نقل  پدرم  بود،  مشروطه  مبارزان  از 
و  ضداستبدادی  مبارزات  خاطر  به  را  بزرگم 

تبریز  ارک  بام  پشت  در  مشروطه  با  همراهی 
اعدام کرده و به پایین پرت کردند. بعد از شهادت 
پدربزرگم پسوند شهیدی به اسم فامیلی ما اضافه 

شد و شدیم ترابی شهیدی.
جای جای این خانه با کتاب زینت داده شده  و 
دو هزار جلد کتاب به خوبی بر رونق و صفای این 

خانه افزوده است.
هزار  سه  می گوید:  و  کشیده  آهی  سیدعلی  آقا 
این خانه  جلد کتاب داشتم ولی ۱۰سال قبل که 
را خریدم به علت بدهی خانه مجبور شدم هزار 
قیمت یک و  به  را  ارزشمندم  کتاب های  از  جلد 
نیم میلیون بفروشم، وقتی کتاب هایم را می بردند 
بودم  بسته  را  نداشتم، چشم هایم  احساس خوبی 
تا بردن کتاب ها را نبینم. آقا سید علی حاال چند 
تا  جراحی  عمل  انجام  از  بعد  که  می شود  سالی 
برای  چشم هایش  دیگر  و  شده  بینا  کم  حدودی 

کتاب خواندن او را همراهی نمی کنند.
را  اخیر  سال  چند  این  چگونه  می پرسم  وقتی 
بدون کتاب می گذرانی می گوید: پنج دختر و دو 
دارند،  زیادی  کتاب عالقه  به  نیز  آنها  دارم،  پسر 
حاال که نور دیدگانم کمتر شده و کم بینا شده ام 

نوه هایم برایم کتاب می خوانند.
هر روز نوه دختری ام سعیده خانم برایم کتاب 
کتاب های  به  می دانی  آخر  می خواند  تاریخی 
تاریخی، مذهبی، ادبیات عالقه خیلی زیادی دارم.
همسر  اصغری  نژاد  سکینه  سیده  خانم  حاال 

سیدعلی آقا به ما ملحق می شود.
اصغرنژاد  سیدعلی  شهید  خواهر  که  بانو  سیده 
روز  از  را  صحبت هایش  است  اصغری 
خواستگاری همسرش سیدعلی آغاز کرد و گفت: 
روز ۲۶ دی ماه سال ۵۶ و همزمان با روز فرار شاه 
از ایران سیدعلی به همراه خانواده به خواستگاری 
من آمدند. قول و قرار اولیه گذاشته شد و زمان 
عروسی به سال بعد موکول شد. در سال ۵۷ آقا 
سیدعلی به عنوان مبارز سیاسی در زندان بود و 
همزمان با پیروزی انقالب همراه با سایر زندانیان 
سیاسی آزاد شد و در اوائل پیروزی انقالب مراسم 

عروسی برگزار شد.
می توان رضایت از همسرش را در چشم و کالم 
سیده بانو به وضوح دید آنجا که می گوید: قبل از 
انقالب اجازه درس خواندن در مدرسه را نداشتیم 
بعد از پیروزی انقالب در نهضت سواد آموزی تا 
کالس چهارم درس خواندم و بعد از آن همسرم 
درسی  باالتر  مراحل  و  بود  من  استاد  علی  سید 
و  هستم  قرآن  مربی  اکنون  و  آموخت  من  به  را 
ما  منزل  در  هفتگی  صورت  به  قرآنی  جلسات 

برگزار می شود.
این بانوی پرتالش با اشاره به فراز و نشیب های 
و  باال  زندگی  داد:  ادامه  مشترک  زندگی  سخت 
باهم  را  زیادی  سختی های  دارد،  زیادی  پایین 
آوردیم  دوام  هم  کنار  در  ولی  کردیم   تحمل 

وزندگی را ادامه دادیم.
سال  در  همسرش  بینایی  کم  به  اشاره  با  وی 
با  قبال  همسرم  چشم های  داد:  ادامه  اخیر  های 
عمل  پیش  سال  پنج  ولی   می دید  خوب  عینک 
جراحی کرد و از آن وقت نور چشمش کمتر شده 
بخواند. همسرم  را  کتاب  نوشته های  نمی تواند  و 
خواندن  کتاب  شیفته  نوجوانی  دوران  همان  از 
از  شناختی  تفکر  و  عمیق  بینش  بود،کتابخوانی 
مسائل به او داده و همیشه در بحث های مربوط به 

کتاب و کتابخوانی حرفی برای گفتن دارد.
و  مادری  وظیفه  بر  عالوه  حاال  بانو  سیده 
برای  پرتالش  و  فداکار  پرستاری  همسری، 

همسرش  آقا سیدعلی است.
وی در پایان صحبت هایش گفت: از سال ۶۵ تا 
۹۰ چرخ کفاشی و کتابفروشی می چرخید ولی از 
سال ۹۰ که همسرم سکته کرد و ناخوش احوال 

است مغازه را به سوپر مارکت واگذار کرده ایم.

آبگیری تاالب بین المللی »قوری گول« 
در آذربایجان شرقی شروع شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی 
و  شبانه روزی  پیگیری  و  تالش  از  پس  گفت: 
همکاری سایر بخش های مرتبط، آبگیری تاالب 

بین المللی قوری گول در بستان آباد شروع شد.
شهنام اشتری افزود: بعد از انجام پیگیری های 
حوزه  محلی  جوامع  با  تعامل  و  روزی  شبانه 
تاالب و مسیر آبرسانی آن آبگیری تاالب از چند 
به  آن  آبگیری  است  امید  و  شده  آغاز  قبل  روز 

خوبی انجام شود.
حقابه  به  اشاره  با  وی 
میلیون   ۳.۸ حدود 
تاالب،  این  مترمکعبی 
است  امید  داشت:  اظهار 
همکاری  و  تعامل  با 
بهره  محلی،  جوامع 
تاالب  حاشیه  برداران 
های  دستگاه  سایر  و 
آبگیری  وضعیت  ذیربط، 
تاالب در سال آبی جاری 

بهبود یابد.
حفاظت  مدیرکل 
آذربایجان  زیست  محیط 
اینکه  بر  تاکید  با  شرقی 
به  تاالب  آبگیری  اگر 

می  شکوفا  منطقه  اکوسیستم  شود،  انجام  خوبی 
غیرمجاز،  های  برداشت  توسعه  گفت:  شود، 
تغییر کاربری اراضی پیرامونی تاالب، عدم تحقق 
از  اخیر  های  سال  در  ها  تاالب  حقابه  مناسب 
در  بخصوص  محیطی  زیست  مهم  های  دغدغه 

حوضه آبریز قوری گول است.
اشتری، ادامه داد: با اجرای برنامه مدیریت جامع 
اولویت  و  اقدامات  انجام  و  تاالب  آبریز  حوضه 
های اجرایی دستگاه های ذیربط، وضعیت تاالب 

های استان از نظر کمی و کیفی بهبود می یابد.
وی با اشاره به وجود ۲۷ تاالب در آذربایجان 
تاالب ها  این  از  تعدادی  کرد:  یادآوری  شرقی، 
فصلی و برخی نیز مانند قوری گل و قره قشالق 
مشارکت  نیازمند  ها  آن  حفظ  و  هستند  دایمی 

مردم و همکاری تمامی دستگاه هاست.
در  وسعت  هکتار   ۲۰۰ با  گول  قوری   تاالب 

۴۰ کیلومتری جنوب  شرقی تبریز قرار دارد؛ این 
دریا  سطح  از  متری   ۱۸۹۰ ارتفاع  در  آبی  پهنه 
واقع شده و دارای چهار کیلومتر طول و عرض و 
۱۶ کیلومتر مربع مساحت است و ژرفای آن در 
بهترین شرایط آبی و در عمیق ترین نقطه به ۱۳ 

متر می رسد.
تاالب  معنی  به  ترکی  زبان  در  گول«  »قوری  
بستان آباد  نزدیکی  در  تاالب  این  است؛  خشک 
آذربایجان  راکد  واقع شده و در ردیف آب های 
تاالب  می رود؛  شمار  به 
 ۴۰ در  گول  قوری 
شرقی  جنوب   کیلومتری 
کیلومتری   ۱۵ در  تبریز، 
بستان آباد  شهر  غرب 
روستای  نزدیکی  در  و 

یوسف آباد قرار دارد.
گول«  »قوری  تاالب 
به عنوان   ۱۳۵۴ سال  در 
در  بین المللی  تاالب 
کنوانسیون رامسر به ثبت 
 ۱۳۷۳ سال  از  و  رسیده 
گونه های  حفظ  به منظور 
دریاچه  اطراف  جانوری 
شکار  مناطق  جز 
پذیرا  به دلیل  همچنین  می شود؛  مدیریت  ممنوع 
شده  حمایت  پرندگان  از  شماری  فصلی  بودن 
و                     ملی  اهمیت  حائز  زیستگاهی  نظر  از  مهاجر، 

بین المللی است.
المللی  بین  تاالب  تغذیه  اصلی  منابع  از  یکی 
چای«  »صبر  رودخانه  آب  کانال  گول،  قوری 
کشاورزی  فصول  در  رودخانه  این  آب  است، 
سال، مورد استفاده کشاورزان روستاهای اطراف 
تاالب قرار می گیرد و در فصول غیر کشاورزی 
باید به سمت قوری گول هدایت شود. اما ظاهرا 

مدیریتی منسجم در این فرآیند وجود ندارد.
طبق روال هر سال، پس از پایان فصل کشاورزی 
منطقه در مهرماه، فصل آب گیری تاالب آغاز می 
شود و یکی از ویژگی های کم نظیر تاالب قوری 
گول در مقایسه با سایر دریاچه ها و تاالب های 

منطقه، شیرین و قابل تصفیه بودن آب آن است.

واحد  سه  فعالیت  به  اشاره  با  عباسی  داود 
کشتارگاه صنعتی طیور در شهرستان مرند، اظهار 
کرد: کمیته جذب سرمایه گذار به منظور تسهیل 
در روند اداری سرمایه گذاری و ارائه پتانسیل های 

سرمایه گذاری در مرند فعال شده است.
در  مرغ  گوشت  تولید  میزان  به  اشاره  با  وی 
 ۲۸ گوشتی،  مرغ  واحد   ۸۸ تعداد  گفت:  مرند، 
واحد مرغ تخم گذار، ۶ واحد مادر گوشتی و دو 

واحد مادر تخم گذار در مرند فعال هستند.
مرغ  زنجیره  احداث  خصوص  در  عباسی 
شهرک  گذشته،  سال   ۱۶ طی  افزود:  مرند،  در 
مردم  مطالبه  علیرغم  مرند  یامچی  دامپروری 
یک  به  شهرک  این  امسال  اما  بود  مانده  مغفول 
شهرک  این  است.  شده  واگذار  بزرگ  شرکت 
ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون قطعه مرغ، ۲۴ میلیون 

قطعه جوجه و ۱۵ تن خوراک دام را دارد.
جهادکشاورزی  مدیر  و  سازمان  رئیس  معاون 

شهرستان ویژه مرند نیز اظهار کرد: روزانه ۷۰ تن 
تخم مرغ در مرند تولید می شود که عالوه بر تامین 
نیاز شهرستان به استانهای همجوار صادر می شود.
علی صیادی ادامه داد:  ۱۵ الی ۲۰ درصد نیاز 
به  نیاز  و  شده  تولید  مرند  در  استان  مرغ  تخم 
گوشت مرغ شهرستان هایی چون شبستر و جلفا 

نیز از این شهرستان تامین می شود.

تعداد پروازهای هفتگی مسیر 
تبریز - تهران به بیش از 1۰۰ پرواز رسید

با  گفت:  آذربایجانشرقی  فرودگاه های  مدیرکل 
آغاز پروازهای روزانه شرکت هواپیمایی ماهان از 
این  در  هفتگی  پروازهای  تعداد  تهران،  به  تبریز 
به  با توجه  مسیر به بیش از ۱۰۰ سورتی رسید. 
پروازهای مسیر  افزایش  لزوم  و  استان  مردم  نیاز 
تبریز - تهران، طبق هماهنگی های به عمل آمده، 
پرواز  برقراری  به  اقدام  ماهان  شرکت هواپیمایی 
روزانه در این مسیر کرده است. طبق برنامه اعالم 
پرواز  این  هواپیمایی،  این شرکت  از سوی  شده 
می  تبریز  فرودگاه  وارد  روز  هر   ۱۵:۵۰ ساعت 
شود و در ساعت ۱۶:۴۰ به سمت تهران پرواز می 
هما،  شامل  هواپیمایی  اکنون ۹ شرکت  هم  کند. 

آتا، معراج، کاسپین، قشم ایر، پویا، ایرتور، آسمان 
و کیش ایر پروازهای خود در طول روزهای هفته 
از فرودگاه تبریز به سمت تهران را انجام می دهند.
در  فعال  هواپیمایی  شرکت   ۲۰ از  اکنون  هم 
کشور، ۱۷ ایرالین پروازهای خود را به صورت 
المللی  بین  فرودگاه  از  العاده  فوق  یا  ای  برنامه 

شهید مدنی تبریز انجام می دهند.
هوانوردی  اطالعات  و  آمار  »دفتر  اعالم  طبق 
هم  ایران«  هوایی  ناوبری  و  فرودگاهها  شرکت 
اکنون پرواز مسیر تبریز - تهران و بالعکس رتبه 
پنجم پرترافیک ترین پروازهای داخلی را به خود 

اختصاص داده است.

پروژه های راه سازی آذربایجان شرقی درگیر کمبود اعتبار
اسرا درویشی

در  گرفتن  قرار  دلیل  به  شرقی  آذربایجان 
در  مهمی  بسیار  نقش  ارتباطی،  کریدورهای 
به  توجه  رو  همین  از  دارد  حمل ونقل  حوزه 
توسعه ی  راه  می تواند،  جاده ای  زیرساخت های 

استان را هموار کند.
با نگاهی همه جانبه نگر به حوزه راه به خصوص 
در  جدیدی  فصل  روستایی،  راه های  به سازی 
پروژه های  و  شده  آغاز  استان  راه های  توسعه 
که  پروژه هایی  هستند،  اقدام  دست  در  بسیاری 
برخی از آنها مدت بسیاری است، همچنان ناقص 
مانده اند. سال های متمادی، مردم آذربایجان شرقی 
منتظر اتمام پروژه های راه سازی در شهرستان های 
مختلف استان هستند، عمر برخی از این پروژه ها 
به بیش از چند دهه نیز می رسد، جاده هایی که راه 
توسعه ی استان و کشور را فراهم می کنند و امروز 
هستند.  مسئوالن  وعده های  تحقق  چشم انتظار 
اکنون ۲۶۲ کیلومتر آزادراه، ۵۶۷ کیلومتر بزرگراه، 
۸۷۲ کیلومتر راه اصلی، ۱۳۸۰ کیلومتر راه فرعی 
در  راه های جاده ای  کیلومتر  در مجموع ۳۰۸۱  و 
هریس-  »اهر-  بزرگراه  دوم  باند  داریم.  استان 
تبریز«، بزرگراه »تبریز- اسپیران- آقا بابا- خاروانا- 
نوردوز«، بزرگراه »خواجه- ورزقان- سه راهی آقا 
بابا«، محور »مرند- سه راهی ایواوغلی«، باند دوم 
دوم  باند  سلماس«،  شبستر-  »صوفیان-  بزرگراه 
سرچم«،  »میانه-  محور  دوم  باند  جلفا«،  »مرند- 
»کنارگذر  اصلی  راه  آباد- سراب«،  »بستان  محور 
آزاد  بازرگان«،  »تبریز-مرند-  آزادراه  ایلخچی«، 
میانه«  »تبریز-  آهن  خط  و  ارومیه«  »تبریز-  راه 
بخشی از پروژه های نیمه تمام حوزه راه سازی در 
آذربایجان هستند که ۳.۸۱ درصد جاده های کشور 

را به خود اختصاص می دهیم.
میلیون   ۲۱ گذشته  سال  نیز  کاال  زمینه ی  در 
که  است  شده  جابجا  استان  جاده های  از  بار  تن 
خود  به  را  کشور  بار  جابجایی  سهم  درصد   ۴.۲
اختصاص می دهد همچنین در رابطه با حمل افراد 
نیز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جابه جا شده اند که 

سهم آن ۳.۴ درصد سهم کشوری است.
در  شرقی  آذربایجان  شهرسازی  راه  مدیرکل 
می گوید:  پروژه ها  اجرای  کندی  دلیل  با  رابطه 
راه سازی  پروژه های  تأخیر  در  متعددی  عوامل 
منطقه ای،  جوی  شرایط  بوده اند؛  دخیل  استان 
کمبود مصالح و اعتبارات در روند اجرای پروژه ها 

تأثیرگذار هستند.
کاری  فصل  می دهد:  ادامه  زاده  بخشی  امیر 
و  آب  درصد،   ۴۰ از  بیش  و  است  ماه  هفت  ما 
هوای منطقه در اجرای پروژه ها تأثیرگذار است و 
کوهستانی بودن منطقه را باید در نظر بگیریم چراکه 
هستند.  وابسته  عوامل  این  به  پروژه ها  پیشرفته 
کمبود اعتبارات نیز در کندی اجرای پروژه ها بی 
تأثیر نبوده اند به ویژه در آزادراه ها که بخشی از آن 

بخش  سرمایه گذار  را  دیگری  بخش  و  دولت  را 
خصوصی تأمین می کند، طبیعی است که به علت 
تعدد پروژه در استان، مبلغ باالیی داشته باشند و 
روند  در  بنابراین  کند؛  تأمین  را  آن  نتواند  دولت 

اجرایی پروژه تأثیر می گذارد.
خارجی،  فاینانس  از  استفاده  با  رابطه  در  او 
به  شهرسازی  و  راه  وزارت  می کند:  خاطرنشان 
اما  است  خارجی  فاینانس  از  استفاده  این  دنبال 
شرکت های  سمت  از  است  بوده  کمتر  مشارکت 
اینکه  علیرغم  نمی شود،  دیده  رغبتی  خارجی 
هستیم  غرب  به  شرق  کریدورهای  چهارراه 

مشارکت چندانی نبوده است.

او در خصوص آزاد راه »تبریز- مرند- بازرگان«، 
بازرگان«  »تبریز- مرند-  آزاد راه  یادآور می شود: 
۶۴ کیلومتر است و از انتهای اتوبان شهید کسایی 
آغاز می شود که در چهار فاز ۱۳ تا ۳۷ کیلومتری، 
 ۶۴ و  کیلومتری   ۶۴ تا   ۴۶ کیلومتری،   ۴۶ تا   ۳۷
کیلومتری تا شش خط شدن آزادراه شهید باکری 
ادامه می یابد. اعتبار اولیه آن در سال ۱۳۹۵، ۶۰۹ 
دولت  را  آن  درصد  پنجاه  که  بود  تومان  میلیارد 
تأمین می کند و تاکنون ۶۰ درصد آن تأمین شده 
که ۴۰ درصد آن را وزارت راه و شهرسازی تأمین 
کرده است و در تأمین منابع مالی مشکل داریم اگر 
تأمین شود، آذر ماه ۱۴۰۲ تا کیلومتر می رسیم اما 
منابع افزایش قیمت ها که فاحش بوده و ناشی از 

تورم بازار است، پوشش نمی دهد.
بخشی زاده با اشاره به ناقص ماندن سند حمل 
استانی  نقل  و  حمل  سند  می کند:  تاکید  نقل،  و 
شود  استانداردسازی  همجوار  کشورهای  با  باید 
درصد   ۹۰ از  بیش  چراکه  است  نشده  انجام  اما 
این  در  است  جاده ای  صورت  به  نقل  و  حمل 
سند  اما  باشیم  داشته  باالیی  هماهنگی  باید  سند 
بیشتر سر ما به  استانداردسازی شده ای نداریم و 

ساخت و ساز گرم شده است.
یادآور  پروژه ها،  اجرای  اولویت  با  رابطه  او در 
می شود: اولویت با تمامی پروژه ها است اما تعدد 
استان  از حد است، کل  بیش  ما  استان  پروژه در 
آنها  تعداد  و  جمع بندی  کاش  ای  است،  آزادراه 

مدیریت  پروژه ها،  افزایش  با  قطعًا  می شد؛  کمتر 
اعتباری،  منابع  محدودیت  و  بود  خواهد  سخت 
شرایط جوی، کمبود و گرانی مصالح نیز از طرف 
با  اولویت  مجموع  در  اما  می آورند  فشار  دیگر 
و  اصلی  راه های  و  بزرگراه ها  سپس  آزادراه ها 
و  داریم  اعتبار  جابجایی  هیچ گونه  است.  فرعی 
اعتبار یک پروژه در جای دیگری صرف نمی شود.
یک کارشناس حوزه حمل و نقل می گوید: باید 
کند  مدیریت  را  طرح ها  که  شود  طراحی  سندی 
کند،  مدیریت  را  کریدورها  که  نداریم  اما سندی 
طرح جامع حمل و نقل کار شده است اما همچنان 
پیش  از  بیش  منطقه ای  تحوالت  و  نشده  تکمیل 
الزام می کند که اسناد توسعه ی باال را تدوین کنیم 

تا طبق برنامه ها، کارها را جلو ببریم.
می دهد:  ادامه  زاده  نوشیروانی  محمدباقر 
به سمت  ترانزیتی کم کم منسوخ و  کریدورهای 
کریدورهای اقتصادی می روند که اقدامات بسیاری 
می توان انجام داد، حتی جاده ابریشم که از چین 
به اروپا بوده، هزار میلیارد دالر چین بر روی آن 
سرمایه گذاری کرده است و ما هم باید به این سمت 
خوبی  به  کشور  داخل  در  ما  ریلی  شبکه  برویم. 
ارتباط  دیگر  کشورهای  با  اما  است  شده  توزیع 
مناسبی نداریم و اگر نتوانیم طبق با زمانبندی جلو 

برویم، از ترکیبات منطقه ای حذف می شویم.
او در خصوص تدوین سند جامع حمل و نقل 
که  است  سال  چندین  می دهد:  ادامه  استان،  در 
پیگیر آن هستیم، در کمیته لجستیک استانداری که 
با  ۱۵ تشکل حکومتی عضو آن هستند، متناسب 
تحوالت منطقه نتوانستیم آن را تدوین کنیم و به 
علت هزینه های باال ناقص ماند که در حال حاضر 
عرصه  در  راهبردی  سند  نبود  ما  خأل  بزرگترین 

لجستیکی و حمل و نقل است.
او متذکر می شود: چون با برنامه جلو نرفته ایم، 
و  تردد  راه  آذربایجان  مانده اند،  ناقص  طرح ها 
نقطه اتصال به کشورهای دیگر است در حالی که 
وضعیت جلفا مناسب نیست و تا زمانی که سندی 
نباشد تا مدیریت و راهبری کند، نمی توانیم کاری 
انجام دهیم؛ بنابراین پیشنهاد داده ایم کمیته راهبری 
تشکیل شود که نمایندگان مجلس و مدیران کل 

هم حضور داشته باشند.
اینکه  بیان  با  این کارشناس حوزه حمل و نقل 
حمل و نقل فعالیتی فرابخشی است، اظهار می کند: 
فعالیت  و  کرده  مسئول  را  فردی  آزاد  مناطق 
حالی  در  می کنند  تضعیف  را  تخصصی  نهادهای 
و  دهند  را کاهش  آنها  اعتبارات  که می توانند  که 
بدون وجود نهاد تخصصی اعتبارات ابتر می ماند.

حوزه  در  مسئولی  سازمان  می کند:  تاکید  او 
اینکه  دلیل  به  و  نداریم  استان  در  لجستیک 
متخصصی وجود ندارد، منابع ما از بین می روند، 
مانده  هکتار   ۳۰ جلفا  هکتاری   ۳۰۰ گمرک  از 

است و با این وضعیت نمی توان به جایی رسید.

راهیابی سه گروه برگزیده همخوانی از آذربایجان شرقی 
به مسابقات کشوری نغمات دینی

 رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه آذربایجان شرقی گفت: سه گروه برگزیده 
با  رقابت  برای  استان  از  تواشیح  و  همخوانی 
کشوری  مسابقات  به  استان ها  سایر  برگزیدگان 

»نغمات دینی« در سال جاری، راه یافتند.
توجیهی  نشست  در  نسب،  فاضلی  محمدعلی 
استانی،  مرحله  نغمات  مسابقات  برگزیدگان 
افزود: راهیابی این گروه ها به مسابقات کشوری 
آذربایجان  قرآنی  جامعه  توانمندی  دهنده  نشان 
شرقی است. الزم است تا دستگاه های فرهنگی از 
تمامی فعالیت های قرآنی استان از جمله قرائت، 
انجام  را  الزم  پشتیبانی  تفسیر،  و  نغمات  حفظ، 
دهند تا در آینده بتوان جامعه قرآنی توانمندی در 

استان تربیت کرد.
رییس اداره امور قرآنی آذربایجان شرقی گفت: 

عرصه  در  قرآنی  قهرمانان  موفقیت  شک  بدون 
کشوری و بین المللی تاثیر بسزایی در ایجاد جامعه 
قرآنی خواهد داشت و بیش از پیش خانواده ها به 

طرف آموزش قرآن سوق پیدا می کنند.
فاضلی نسب، ادامه داد: برای داشتن جامعه ای 
به  باید  پایدار  و  سالم  ای  خانواده  و  نشاط  با 
عمل  قرآنی  زندگی  سبک  و  قرآنی  آموزش های 
کرد، زیرا مسیر عمل به سبک و سیره قرآنی در 
زندگی فردی و اجتماعی نیز از آموزش قرآن و 
گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه می گذرد. برای 
مصون نگه داشتن خانواده ها و جوانان و نوجوانان 
ایرانی از گزند توطئه های دشمنان و افکار آلوده 
باید خانواده ها با فرهنگ قرآنی و سیره اهل بیت 
عصمت و طهارت )ع( تربیت یافت و در زندگی 

آنان عجین شود.


