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آذربایجانشرقی

دستگیری کالهبردار 
مسافرنما در تبریز

شکایت  پی  در  کرد:  اظهار  محمودی  ابراهیم 
از  یکی 
مبنی  شهروندان 
کالهبرداری  بر 
فردی  توسط 
 ، نما فر مسا
موضوع  بررسی 
منظور کشف  به 
پیشگیری  و 
کالهبرداری های 
سوی  از  دیگر 
کالهبرداری  با  مبارزه  اداره  کار  دستور  در  متهم 

پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی در خصوص شیوه این کالهبرداری افزود: 
متهم به عنوان مسافر سوار خودروی تاکسی شده 
و در طول مسیر با ایجاد رابطه دوستی و جلب 
اعتماد رانندگان ادعا می کرد که قرار است وجهی 
برای ایشان واریز شود ولی کارت بانکی خود را 
همراه ندارد، کارت بانکی شاکی را به همراه رمز 
آن گرفته و به بهانه برداشت وجه خود، از کارت 
رانندگان برداشت می کرد. در تحقیقات انجام شده 
متهم به ۵ فقره کالهبرداری با شیوه و شگرد فوق 
معترف که ارزش مالی پرونده های مکشوفه بیش از 

یک میلیارد ریال  است.

وعده افتتاح ایستگاه قونقا 
مترو تبریز بهمن امسال

یعقوب وحیدکیا اظهار کرد: با توجه به تالش 
بر عملیات عمرانی  شبانه روزی و سرعت بخشی 
برنامه ریزی های  با  گذشته  ماه  یک  طول  در 
صورت گرفته در اواسط بهمن شاهد افتتاح این 

ایستگاه خواهیم بود.
وی با اشاره به ویژگی های ایستگاه ۱۳ خط یک 
بالغ  ایستگاه در مساحتی  این  تبریز، گفت:  مترو 
بر ۱۲ هزار و ۶۰۰ متر مربع و ۲۵ متر پایین تر از 

سطح زمین طراحی شده است.
در  سازمان  این  اهتمام  به  اشاره  با  وحیدکیا 
توجه به طراحی داخلی ایستگاه ها، افزود: طراحی 
ایستگاه ۱۳ بر اساس بهره گیری از معماری سنتی 
است.  شده  انجام  آذربایجان  هنری  مکتب  و 
تونل  سنتی  آجرکاری  عملیات  حاضر  حال  در 
اتمام  به  به سکوی سوار شدن  دسترسی شمالی 
به  آجرکاری  و  عملیات سرامیک کاری  و  رسیده 
روش سنتی دیوارهای ورودی ضلع جنوب غربی 

ایستگاه در حال انجام است.
سقف  بتن ریزی  عملیات  اتمام  از  وحیدکیا 
تونل دسترسی شمالی خبر داد و گفت: در طول 
یک ماه گذشته قالب بندی سقف ورودی جنوب 
غربی برای بتن ریزی انجام شده است و عملیات 

عمرانی و اجرایی در این ایستگاه ادامه دارد.

توزیع ۱۳۰ هزار تن 
کود شیمیایی در بین 

کشاورزان آذربایجان شرقی
کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیر 
تن  هزار   ۱۳۰ از  بیش  گفت:  آذربایجان شرقی 
یافته و در حال  اختصاص  استان  به  سهمیه کود 
توزیع بین کشاورزان است. امسال سهمیه کود ازته 
استان بیش از ۹۷ هزار تن، کود فسفاته ۲۸ هزار 
تن و کود پتاسه بیش از پنج هزار تن است که در 
حال حاضر ۶۵ درصد کود ازته، ۷۰ درصد پتاسه 

و ۴۰ درصد نیز کود فسفاته تامین شده است.
از  جلوگیری  منظور  به  اینکه  بیان  با  وی 
دست  به  حمایتی  یارانه  رسیدن  و  سوءاستفاده 
ممکن  حواله  بدون  کود  توزیع  واقعی،  کشاورز 
حمایتی  کارگزاری  مرکز   ۱۵۶ افزود:  نیست، 
و  است  فعال  شرقی  آذربایجان  در  کشاورزی 
بندی طح  پهنه  سامانه  در  نام  ثبت  با  کشاورزان 
بعد  خود،  زیرکشت  سطوح  اعالم  و  کشت  زیر 
از تایید کارشناس مربوطه می توانند کود و بذر 

مورد نیاز خود را دریافت کنند.

ترمیم حقوق رانندگان 
استیجاری شهرداری تبریز

گفتند:  تبریز  شهرداری  در  کارگری  منبع  یک 
 ۱۰ افزایش  با  استجاری  رانندگان  حقوق  ترمیم 
درصدی حقوق و۲۰ درصدی اضافه کاری اخیرا 
در کار گروه اداری و بدنبال درخواست چندین  

ساله آن ها مصوب شده  است.
پایین  به  سال ها  راننده ها  این  اینکه  بیان  با  او 
اعتراض  خود  دریافتی  مزایای  و  دستمزد  بودن 
شهرداری  استیجاری  رانندگان  گفت:  داشتند، 
تبریز از جمله کسانی هستند که با در اختیار قرار 
از  بخشی  انجام  خود،  شخصی  خودروی  دادن 
خدمات شهری را به عهده دارند. از قرار معلوم 
از  رانندگان  این  خودروی  استهالک  و  هزینه ها 
و  حقوق  می شود.  پرداخت  آنان  خود  جیب 
مزایایی که طبق قرارداد بابت دستمزد از پیمانکار 
دریافت می کنند، کافی نیست و کفاف زندگی و 

مخارج راننده های خودروهای را نمی داد.
اداری  افزود: اخیرا شهرداری در کارگروه  وی 
نوع خودرو و رعایت  به  توجه  با  مصوب کرده 
سقف اضافه کاری، حقوق رانندگان استیجاری ده 
درصد   ۲۰ نیز  آنها  کاری  اضافه  میزان  و  درصد 
افزایش  با  همچنین  جلسه  این  در  یابد.  افزایش 
۱۵ درصدی حقوق رانندگان ون و مینی بوس های 

شاغل در شهرداری تبریز موافقت شده است.

مصرف 5 هزار بطری آب در هر ثانیه در تبریز خطر زباله های عفونی در کمین سالمت شهروندان تبریز
و  شهرنشینی  جوامع  گسترش  با 
بهداشتی  خدمات  ارایه  ضرورت 
در  و  جامعه  افراد  به  درمانی  و 
و  درمانی  متعدد  مراکز  ایجاد  نتیجه 
تولید  پزشکان،  مطب  و  بهداشتی 
بیمارستانی  و  عفونی  های  زباله 
و  یابد  می  افزایش  روز  به  روز 
و  تعلل  در صورت  روند  این  ادامه 
و  ها  سازمان  گیران  تصمیم  سستی 
معضل  این  متولی،  های  دستگاه 
خطر                     به  را  جامعه  افراد  سالمت 

خواهد انداخت.
زباله  های  از  عظیمی  بخش 
به  پزشکان  مطب  و  بیمارستانی 
بخش بیماران عفونی اختصاص می 
یابد که روزانه در قالب انواع لوازم و 
وسایل خونی مورد استفاده برای این 
نوع بیماران مانند  وسایل تزریقات و 
پانسمان از جمله سرنگ ها، سوزن، 
آمپول و تیغ جراحی تولید  می شود 
افراد  سالمت  حفظ  برای  باید  و 
جامعه به صورت اصولی و بر اساس 
جمع  شده،  مشخص  معیارهای 
آوری، حمل و بی خطرسازی شوند.
یا  عفونی  های  زباله  نوع  این 
بیمارستانی باید در داخل کیسه  های 
حاوی  محکم  و  ضخیم  رنگ  زرد 
زباله  های عفونی در داخل  برچسب 
آوری  جمع  بسته  درب  سطل  های 
ماشین آالت مخصوص  از طریق  و 
و  مراکز  به  ها  زباله  نوع  این  حمل 
مکان های ویژه منتقل شوند و پس 
از بی خطرسازی توسط دستگاه های 
مخصوص در سایت های مخصوص 

این نوع زباله ها دفن شوند.
یا  زا  سرطان  شیمیایی  زباله  های 
داروهای  مانند  دارویی  پسماندهای 
گذشته  تاریخ  یا  شده  مصرف  کم 
نوع  این  جرگه  در  نیز  واکسن  ها  و 
دارند  قرار  بیمارستانی  های  زباله 
قهوه  ای رنگ  باید در کیسه  های  و 
جمع  عفونی  زباله  های  با  همراه 
بی  خطرسازی  بخش  به  و  آوری 

پسماندها منتقل شوند.
بی  و  حمل  آوری،  جمع 
خطرسازی زباله های عفونی نیازمند 
وجود شرکت ها و موسساتی است 
تا در این زمینه سرمایه گذاری کنند 
و عالوه بر درآمدزایی و اشتغالزایی 
به  خدمات  ارایه  با  طریق،  این  از 
و  عفونی  های  زباله  تولید  مراکز 
افراد  سالمت  برای  پزشکان  مطب 
راستا  این  در  و  کنند  تالش  جامعه 
نیز  خصوصی  بخش  از  توان  می 
حوزه  این  در  گذاری  سرمایه  برای 

کمک گرفت.
 ۱۳۹۵ سال  تا  تبریز  کالنشهر  در 
و  حمل  آوری،  جمع  برای  شرکتی 
عفونی  های  زباله  خطرسازی  بی 
آوری  جمع  روند  و  نداشت  وجود 
و حمل این نوع زباله ها به صورت 
انجام  شده  ریزی  برنامه  و  اصولی 
با  سال  این  در  اینکه  تا  شد  نمی 
تشکیل تعدادی شرکت در این زمینه، 
این  با  ولی  شد  ساماندهی  وضعیت 
وجود مشکالتی در این حوزه وجود 
ارایه  نیازمند  ها  آن  رفع  که  دارد 
راهکارهای اساسی و تعامل و تفاهم 
با  پزشکان  و  زباله  تولید  مراکز  بین 

شرکت های مربوطه است. 
سازمان  مسووالن  که  شرایطی  در 
بودن  باال  از  تبریز  پزشکی  نظام 
تعرفه شرکت های جمع آوری و بی 
بی  و  عفونی  های  زباله  خطرسازی 
نظمی آنها در عمل به تعهدات خود 
سخن می گویند، مدیران این شرکت 
ها نیز با اشاره به تالش های شبانه 
کرونا،  شیوع  ایام  در  خود  روزی 
عفونی  های  زباله  آوری  جمع  به 
نرخ   با  کارشناسی  قیمت  اساس  بر 

سال ۱۳۹۹ اشاره می کنند.
آوری  جمع  های  شرکت  مدیران 
در  بیمارستانی  و  عفونی  های  زباله 
تبریز که جمع سرمایه گذاری های 

بی  های  سایت  ایجاد  برای  آنها 
 ۱۳۹۶ سال  قیمت  به  خطرسازی 
است،  ریال  میلیارد   ۲۰۰ بر  افزون 
جای  به  مختلف  نهادهای  اینکه  از 
حمایت از آنها برای توسعه فعالیت 
هاشان، برای حذف شان می کوشند، 

گالیه دارند.
آنان می گویند که در زمان حاضر 
هزار  هفت  درصد   ۷۰ از  بیش  به 
کالن  در  موجود  پزشکی  پروانه 
آوری  جمع  زمینه  در  تبریز  شهر 
بیمارستانی  و  عفونی  های  زباله 
نیست  روا  و  دهند  می  خدمات 
جای  به  شان  هدف  های  گروه  که 
به  هایشان،  فعالیت  از  حمایت 
سمت  به  را  آنها  واهی  های  بهانه 

ورشکستگی سوق دهند.
مدیران شرکت های جمع آوری و 
و  عفونی  های  زباله  بی خطرسازی 
واقعا  اگر  که  بیمارستانی می گویند 
تعرفه خدمات شان باالست، حاضر 
هستند ۲ سایت موجودشان را که به 
گفته آنان در سطح کشور کم مانند 
سازمان  پزشکان،  اختیار  در  هستند، 
پسماند  سازمان  پزشکی،  نظام 
شهرداری و یا هر نهاد دیگری برای 

استفاده و مدیریت قرار دهند.

از سوی دیگر مدیران شرکت های 
زباله  خطرسازی  بی  و  آوری  جمع 
اشاره  با  بیمارستانی  و  عفونی  های 
سوق  برای  افراد  برخی  تالش  به 
دادن این خدمت به سازمان پسماند 
استناد  مثال  این  به  تبریز  شهرداری 
می کنند که آیا وقتی قرار است در 
شهری یک فروشگاه بزرگ احداث 
کوچک  خرد  های  مغازه  شود، 
و  آوری  جمع  شهر  آن  در  موجود 

حذف می شوند؟
اما سوال اینجاست که اگر شرکت 
جمع  حوزه  در  فعال  موجود  های 
های  زباله  خطرسازی  بی  و  آوری 
عفونی و بیمارستانی منحل شود، چه 
پاسخگوی خطرات  نهادی  یا  کسی 
های  زباله  شدن  انباشته  از   ناشی 
عفونی و یا مخلوط شدن آن با زباله 
های شهری برای سالمت شهروندان 
روز  یک  برای  حتی  لو  و  تبریزی 

خواهد بود؟
نظام  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
گوید:  می  حضور  با  تبریز  پزشکی 
های  زباله  بی خطرساز  های  شرکت 
درمانی  و  بهداشتی  مراکز  عفونی 
به  شهر  این  پزشکان  های  مطب  و 

تعهدات خود عمل نمی کنند.
اینکه  به  اشاره  با  اشرفیان،  صادق 
زباله های عفونی از معضالت شهری 
است و باید راهکاری اساسی برای 
هم  افزاید:  می  شود،  ارایه  آن  حل 
اکنون ۲ شرکت جمع آوری، حمل 
عفونی  های  زباله  خطرساز  بی  و 
با  فعالیت می کنند که  این شهر  در 
و  بهداشتی  مراکز  با  قرارداد  وجود 
درمانی و مطب پزشکان، برای جمع 
آوری و حمل زباله های عفونی این 
ها  مکان  این  به  ها  مطب  و  مراکز 

مرتب مراجعه نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه اغلب مطب 
باز  ظهرها  از  بعد  پزشکان  های 
شرکت  این  کند:  می  اظهار  هستند، 
برای  ساعات صبح  دارند  تمایل  ها 
های  زباله  حمل  و  آوری  جمع 
عفونی این مراکز و مطب ها مراجعه 
مراکز  این  به  ظهرها  از  بعد  و  کنند 
موجب  بنابراین  کنند  نمی  مراجعه 
پزشکان  با  مشکل  و  اختالف  بروز 
می شوند. حدود ۳۰ درصد از مطب 
پزشکان در این شهر به صورت تمام 
وقت  نیمه  صورت  به  بقیه  و  وقت 
ها  شرکت  این  و  کنند  می  فعالیت 
باید برای جمع آوری و حمل زباله 
های عفونی این مکان ها با پزشکان 
این مطب ها هماهنگی کرده و نرخ 
بی  و  حمل  آوری،  جمع  تعرفه 
زباله های عفونی مطب  خطرسازی 
های  مطب  با  نیز  وقت  نیمه  های 
میزان  باشد چراکه  کمتر  تمام وقت 

تولید زباله در آن ها کمتر است.
اشرفیان، ادامه می دهد: نرخ تعرفه 
جمع آوری، حمل و بی خطرسازی 
برای سال جاری  زباله های عفونی 
بی  های  شرکت  با  و  شد  اصالح 
رسیدیم  تعامل  به  نیز  خطرسازی 

ولی شرکت ها به آن عمل نکردند.

وی با بیان اینکه ماشین آالت حمل 
زباله های عفونی خود منبع عفونت 
ماشین  کند:  می  یادآوری  هستند، 
استرلیزه  باید  ها  شرکت  این  آالت 
و یخچال دار باشند در حالی که با 
خودرو نیسان اقدام به جمع آوری و 

حمل این زباله ها می کنند.
نظام  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
هر  اینکه  بیان  با  تبریز  پزشکی 
 ۳۰۰ از  ماهانه  تبریز  در  پزشک 
بی  بابت  از  تومان  هزار   ۷۰۰ تا 
خطرسازی زباله های عفونی به این 
می  کند،  می  پرداخت  ها  شرکت 
درصد   ۴۰ تا   ۳۰ اکنون  هم  گوید: 
ها  شرکت  این  با  تبریز  پزشکان 
قرارداد بسته اند و برای ثبت قرارداد 
با سایر پزشکان هم باید با آن ها به 

توافق برسند.
اینکه  بر  تاکید  با  اشرفیان، 
معضل  حل  برای  الزم  راهکارهای 
جمع آوری، حمل و بی خطرسازی 
شده  ارایه  تبریز  عفونی  های  زباله 
شرکت  متاسفانه  افزاید:  می  است، 
بی  و  حمل  آوری،  جمع  های 
خطر ساز به راهکارهای ارایه شده           

توجه نکردند.
شرکت  یک  مدیره  هیات  عضو 
تبریز  در  عفونی  های  زباله  پسماند 
نیز با بیان اینکه در این شهر از سال 
اصولی  دفع  برای  هایی  ۹۵ شرکت 
پسماندهای عفونی تشکیل شد، می 
گوید: هم اکنون سه شرکت در این 

شهر در این زمینه فعالیت می کنند.
سال  تا  افزاید:  می  غفاری،  رامین 
جمع  برای  مشخصی  تعرفه   ۹۹
خطرسازی  بی  و  حمل  آوری، 
پسماندهای عفونی وجود نداشت و 
با توجه به اینکه نبود چنین تعرفه ای 
محل اختالف بین شرکت ها و مراکز 

های  مطب  و  درمانی  و  بهداشتی 
پزشکان بود، در سال ۹۹ در کارگروه 
استانی تعرفه مشخصی برای هر تن 

پسماند عفونی تعیین شد.
بی  تعرفه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خطرسازی هر تن زباله عفونی ۲۵۰ 
تصویب  روند  و  تعیین  تومان  هزار 
 ۱۴۰۰ سال  شهریور  تا  تعرفه  این 
طول کشید، اظهار می کند: قراردادها 
با مراکز بهداشتی و درمانی و مطب 
 ۹۹ سال  تعرفه  با  پزشکان  های 
منعقد شد و امسال نیز این تعرفه به 

روزرسانی نشده است.
شرکت  یک  مدیره  هیات  عضو 
بیان  با  عفونی  های  زباله  پسماند 
اینکه این شرکت دارای سه دستگاه 
پسماندهای  خطرسازی  بی  برای 
عفونی است، می گوید: این شرکت 
در این زمینه حدود ۱۳ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری کرده و حدود ۲۰ نفر 
این  هستند.  کار  به  مشغول  آن  در 
شرکت با کلیه آزمایشگاه ها و مراکز 
تولید زباله عفونی و مطب پزشکان 
قرارداد  پسماند  آوری  جمع  برای 
جمع  پسماندهای  میزان  و  دارد 
سنجی  وزن  ها  آن  از  شده  آوری 
نیز  ها  ان  به  مراجعه  تاریخ  و  شده 

ثبت می شود.
جمع  شرکت  یک  مدیرعامل 
خطرساز  بی  و  حمل  آوری، 
تبریز  در  دیگر  عفونی  پسماندهای 
های  شرکت  تشکیل  گوید:  می  نیز 
خطرساز  بی  و  حمل  آوری،  جمع 
زباله  معضل  رفع  راستای  در  زباله 
های عفونی و ارایه خدمت به مراکز 
مطب  و  عفونی  های  زباله  تولید 
پزشکان تشکیل شده بنابراین مراکز 
پزشکان  و  عفونی  های  زباله  تولید 
خود  مقابل  در  را  ها  شرکت  این 
نبینند چراکه این شرکت ها در کنار 

آن ها هستند.
این  افزاید:  می  مجتهدی،  ساالر 
شده  تشکیل  قبل  سال  پنج  شرکت 
بی  و  دفع  سایت   ۲ ایجاد  برای  و 
در  که  عفونی  های  زباله  خطرساز 
سطح کشور نمونه هستند، ۱۲ تا ۱۳ 
شده  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد 
 ۱۰۰ اکنون  هم  شرکت  این  است. 
تولید  مراکز  و  ها  آزمایشگاه  درصد 
زباله های عفونی این شهر را پوشش 
داده و ۲۷۰ فقره قرارداد با این مراکز 

و مطب پزشکان دارد.
جمع  شرکت  این  مدیرعامل 
خطرساز  بی  و  حمل  آوری، 
اینکه  بیان  با  عفونی  پسماندهای 
از هفت هزار  اکنون ۸۰ درصد  هم 
پروانه فعال پزشکی این شهر با این 
شرکت ها قرارداد دارند، می گوید: 
مطب  به  مربوط  بقیه  درصد   ۱۰
عفونی  زباله  که  است  پزشکانی 
تولید نمی کنند مانند چشم پزشکان 
و ۱۰ درصد نیز مربوط به پزشکانی 
است که حاضر به امضای قرارداد با 

این شرکت ها نیستند.
ماشین  دهد:  می  ادامه  مجتهدی، 
آالت این شرکت دارای جی پی اس 
بوده و زمان و ساعت مراجعه آن ها 
و  زباله های عفونی  تولید  مراکز  به 
این  مطب پزشکان ثبت می شود و 
زباله  تن   ۲۰ حدود  ماهانه  شرکت 
های عفونی را جمع آوری و پس از 

بی خطرسازی، دفن می کند.
وی با بیان اینکه شرکت های جمع 
آوری، حمل و بی خطرسازی زباله 
و  سایت  هستند  آماده  عفونی  های 
قراردادی  را طی  دستگاه های خود 
تبریز  به مدیریت پسماند شهرداری 
کند:  می  یادآوری  دهند،  تحویل 
طبق قانون ناظر بر فعالیت های این 
شرکت ها سازمان محیط زیست و 
نظام پزشکی بوده و سازمان پسماند 
شهرداری تبریز نمی تواند بر فعالیت 
چراکه  کند  نظارت  ها  شرکت  این 

این سازمان خود مجری است.

وضعیت آبی ۹ دشت آذربایجان شرقی بحرانی است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 
درازمدت  در  زیرزمینی  آب های  وضعیت  گفت: 
منتهی به سال آبی جاری در سطح استان کاهشی 
است و اکنون ۹ دشت آذربایجان شرقی وضعیت 

بحرانی دارند.
دشت  پنج  همچنین  افزود:  غفارزاده  یوسف 
آذربایجان شرقی از نظر سفره های آب زیرزمینی 
وضعیت  در  دشت  هفت  نامطلوب،  وضعیت  در 
در  دشت  چهار  و  نامطلوب  شرایط  به  متمایل 

وضعیت عادی قرار دارد.
به گفته وی روند نزولی تراز آب زیرزمینی در 
میلیون   ۳۶.۸۷ ساالنه  متوسط  کسری  درازمدت، 
میلیارد  معادل ۱.۲۶  مترمکعب و کسری تجمعی 
را  استان  زیرزمینی  آب های  ذخایر  از  مترمکعب 

نشان می دهد.

سد   ۱۲۰ و  بزرگ  سد   ۱۶ اینکه  بیان  با  وی 
کوچک در استان وجود دارد، اضافه کرد: فعالیت ها 

و اقدامات چشمگیری طی سال های گذشته انجام 
یافته، به طوری که تنها در سه سال اخیر چهار سد 

در استان به بهره برداری رسیده است.
ارس  آب  انتقال  اینکه  به  اشاره  با  »غفارزاده« 
پروژه های  مهمترین  و  بزرگترین  جزو  تبریز  به 
سال  چند  در  کرد:  تشریح  است،  استان  عمرانی 
سرمایه گذار  امکان حضور  تحریم،  دلیل  به  اخیر 
خارجی فراهم نشد، اما اخیرا با پیگیری استاندار، 

این پروژه به قرارگاه خاتم االنبیا واگذار شد.
با  آذربایجان شرقی  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
چالش  زیرزمینی  آب های  سطح  افت  اینکه  بیان 
جدی است، گفت: سطح سفره های آبی عجب شیر 

ساالنه به طور متوسط ۶۵ سانتی متر افت می کند.
قلعه  پایاب سد  »غفارزاده« در خصوص شبکه 
چای عجب شیر نیز اظهار داشت: در سال جاری 
سد  بهبود  اراضی  آبیاری  شبکه  از  هکتار   ۷۰۰

قلعه چای به بهره برداری رسید.

فعالیت 7۰۰ واحد صنفی چاپ در آذربایجان شرقی
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  پرنیان،  صابر 
صنعت  اینکه  بیان  با  آذربایجان شرقی  تجارت 
صنعتی  تولیدات  تمام  در  چاپ  و  بسته بندی 
با  آذربایجان شرقی  کرد:  اظهار  است،  ارزش آفرین 
وجود بیش از ۵۷۰ کارخانه مواد غذایی در حوزه 
درصد   ۵۰ مرتبط  صنایع  و  شکالت  و  شیرینی 
بنابراین صنعت  می شود،  شامل  را  کشور  ظرفیت 
زیادی  اهمیت  استان  این  در  بسته بندی  و  چاپ 
دارد. صنعت چاپ پشتیبان سایر رشته صنایع و تاثیر 

فعالیت این صنعت در آذربایجان شرقی زیاد است.
پرنیان با بیان اینکه ۷۰۰ واحد صنفی چاپ در 
این  بر  عالوه  داد:  ادامه  می کنند،  فعالیت  استان 
به  بزرگ  غذایی  صنایع  واحدهای  اکثر  تعداد، 
بسته بندی  و  واحد چاپ  زنجیره،  تکمیل  منظور 
اولیه،  مواد  تامین  برای  تولیدکنندگان  دارند.  نیز 
زحمات  انرژی  تامین  و  کارگری  مشکالت 
بسیاری در بخش تولید می کشند ولی بسته بندی 
محصوالت  نهایی  قیمت  تعیین  در  زیادی  تاثیر 
دارد. از نظر فنی و کیفیت تولید هیاتی با خبرگان 
اتاق  صنعت،  خانه  ماشین سازان،  از  اعم  صنعت 
تخصصی  کارشناسان  و  اتحادیه ها  بازرگانی، 
صنعتی تشکیل شده که این هیات ماشین آالتی که 
به کشور وارد می شود و کارکرده هستند به شرطی 
که کاالی باکیفیت تولید شود بررسی و با اعالم 

نظر کارشناسی مجوز واردات صادر می شود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
مالیاتی  مشکالت  به  اشاره  با  آذربایجان شرقی 
کرد:  خاطرنشان  استان،  در  چاپ  واحدهای 
در  حضور  با  باید  خدمتگزار  دستگاه  عنوان  به 

ارائه قوانین به صورت  فضاهای کسب و کار و 
شفاف و قابل فهم باید کاری کنیم تا تولیدکنندگان 
تنها به فکر تولید کاالی باکیفیت و با قیمت تمام 

شده پایین باشند.
پرنیان با بیان اینکه به منظور رفع موانع فعالیت 
باید ارتباط نزدیک با کسب و کارها ایجاد کنیم، 
شفاف  به طوری  باید  مقررات  و  ضوابط  افزود: 
باشد که یک واحد کسب و کار به موقع متوجه 
مالیاتی  چه  مشمول  موجود  قوانین  با  که  شود 
می شود که در این صورت این موضوع بر قیمت 
تمام شده محصوالت یک واحد چاپ تاثیر دارد. 
مشکالت مالیاتی فعاالن صنف چاپ از اداره کل 
امور مالیاتی پیگیری خواهد شد. تکلیف واردات 
ماشین آالت نو که مشابه داخلی نداشته باشند و 
یا ماشین آالت مستعمل مشخص است، با وجود 
کارهای  خدمات،  ارائه  واحد  پنجره  در  این که 
این  در  نواقصی  هم  باز  ولی  شده  انجام  خوبی 
زمینه وجود دارد، البته در این زمینه دستگاه های 
می کنند  صادر  را  متعددی  بخشنامه های  مختلف 
این موضوع موجب سردرگم شدن  متاسفانه  که 

صاحبان کسب و کار می شود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
مبارزه  جدید  قانون  به  اشاره  با  آذربایجان شرقی 
قانون  به  توجه  با  کرد:  اضافه  قاچاق  کاالی  با 
اظهارنامه  در  ماشین آالت  مشخصات  اگر  جدید 
مشمول  وارداتی  ماشین آالت  باشد  متناقض 
افرادی  و  واردکنندگان  بنابراین  می شود،  قاچاق 
که کارهای گمرکی را انجام می دهند باید در این 

زمینه دقت الزم را داشته باشند.

رینگ  وضعیت  آخرین  مورد  در  خانی  محمد 
این  آب  داشت:  اظهار  تبریز   کالن شهر  آبی 
کالن شهر از سه منبع ۵۵ درصد خط زرینه رود، 
از ۱۱۵ حلقه چاه  مابقی  و  نهند  ۱۴ درصد سد 
دامنه شمالی رشته کوه سهند تامین می شود که هر 
یک از این منابع نیاز آبی یک منطقه تبریز را تامین 
کشور  آب  مصرف  استاندارد  لیتر   ۱۵۰ می کنند. 
و ۲۳۵ لیتر در ثانیه هم مقدار مصرف کالن شهر 
تبریز است که ۸۵ درصد از استاندارد ملی بیشتر 
الگوی  رعایت  با  عزیز  مردم  بنابراین  می باشد، 
مصرف درست و استاندارد و با ۱۵- ۱۰ درصد 
صرفه جویی که حدود ۷۵۰ لیتر در ثانیه و معادل 
۳۰ چاه آب می شود در این راه به رفع کمبود آب 

کمک خواهند کرد.
خانی گفت:  در شهر تبریز در هر ثانیه ۵ هزار 
لیتر )۵ متر مکعب( و در استان آذربایجان شرقی 
۹ هزار لیتر )۹ متر مکعب( آب مصرف می شود.

آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
شرقی، متذکر شد: مصرف آب کالن شهر تبریز با 
افزایش ۶ درصدی نسبت به مدت سال گذشته از 

مرز ۱۵۵ میلیون متر مکعب عبور کرد.
یعنی  مصرف  بد  مشترکان  خصوص  در  وی 
استفاده  آب  مصرف  الگوی  از  بیش  که  کسانی 

و  میشود  داده  تذکر  آنها  به  کرد:  تاکید  می کند، 
به  آنها  بهاء  میزان آب  در صورت عدم رعایت، 
صورت پلکانی محاسبه خواهد شد و در صورت 
شد  خواهد  انجام  بعدی  قانونی  مراحل  تکرار 
و  این شرایط خشکسالی  از  یکدیگر  کنار  در  تا 

کمبود آب بتوانیم عبور کنیم.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
پایدار  آب  تامین  برای  افزود:  آذربایجان شرقی ، 
شهرستان  در  و  چاه  حلقه   ۵۰ استان  در  ساالنه 
جزء  که  می شود  حفر  چاه  حلقه   ۱۵ هم  تبریز 
خشکسالی  از  گذر  برای  کوتاه مدت  برنامه های 
انتقال  مدت  طوالنی  و  دائمی  راه حل  اما  است 

آب ارس به دشت مرکزی تبریز است.

جبران عقب افتادگی تاریخی آذربایجان شرقی 
در بخش معدن

استان،  معادن  شورای  جلسه  در  خّرم  عابدین 
انتظار  سازمان صمت  مسئوالن  از  داشت:  اظهار 
به  نسبت  فعال،  و  میدانی  حضور  با  که  داریم 
مسائل بخش معدن احاطه و اشراف داشته باشند 
به صورت جدی  برای جبران عقب ماندگی  ها  و 
این  در  استان  با وجود ظرفیت های  کنند.  تالش 
بخش، از کم توجهی وزارت صمت به پیگیری  ها 

و مکاتبات خود گالیه مندیم.
حقوق  درخصوص  شرقی  آذربایجان  استاندار 
به  تاکنون  موضوع  این  گفت:  نیز  معادن  دولتی 
طور جدی پیگیری نشده و الزم است مصوبات 
شورای معادن در این خصوص هرچه سریع تر به 

معادن ابالغ شود.
عمومی  مزایده  اطالع رسانی  بر  همچنین  وی 
گفت:  و  کرد  تاکید  استان  معدنی  محدوده های 
سرمایه گذاران  جذب  برای  فرصت  این  از  باید 

مستعد استفاده شود.
کمیته های  و  فنی  کمیته های  تشکیل  بر  خّرم 

کرد  تاکید  نیز  استان  معادن  شورای  شهرستانی 
صورت  به  معادن  مشکالت  و  مسائل  گفت:  و 
برای  و  بررسی  کمیته ها  این  در  تخصصی 

تصمیم گیری به شورای معادن ارجاع شود.
پرنیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و  پایش  از  جلسه  این  در  هم  شرقی  آذربایجان 
سامان دهی ۲۰۰ محدوده معدنی استان در سامانه 
کاداستر خبر داد و گفت: آذربایجان شرقی از نظر 
محاسبه و ابالغ الکترونیکی حقوق دولتی معادن 
در این سامانه رتبه اول کشور را کسب کرده و 
در این خصوص ۱۴ هزار میلیارد ریال از حقوق 

دولتی اخذ شده است.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران نیز 
استاندار  از حساسیت  قدردانی  با  این جلسه  در 
معدن  بخش  مسائل  به  نسبت  شرقی  آذربایجان 
و روحیه کار جمعی در میان مسئوالن این استان، 
گفت: بهره برداران معادن باید از این فرصت برای 

توسعه فعالیت های خود استفاده کنند.

ساماندهی دستفروشان تبریز نیازمند اقدامات اساسی است
و  اعضا  اندیشی  هم  نشست  در  صادقی  احد 
خدمات  و  زیست  محیط  کمیسیون  کارشناسان 
شهری  مدیران  و  شهرداران  با  شورا  این  شهری 
در  دستفروشان  وضعیت  دقیق  بررسی  افزود: 
هایی  دستورالعمل  و  بوده  ضروری  شهر  سطح 
دستگاه   ۱۱ آن  اساس  بر  باید  که  دارد  وجود 

مرتبط وظایف خود را انجام دهند.
دستفروشان  ساماندهی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نیازمند همت و همکاری بیشتر همه این دستگاه 
به  توجه  با  ی  شهردار  داشت:  اظهار  است،  ها 
سابقه و خدماتی که ارایه می کند، این ظرفیت را 
اقداماتی را در  دارد که در داخل مجموعه خود 

این راستا انجام دهد.
خدمات  و  زیست  محیط  کمیسیون  رییس 
اینکه  به  اشاره  با  تبریز  اسالمی  شورای  شهری 
راستا  این  در  توانند  می  مرتبط  های  دستگاه 
ارایه  شهرداری  به  را  خود  عملی  پیشنهادات 
کنند، گفت: در حوزه هایی مانند مسائل قضایی 
و انتظامی که شهرداری نمی تواند به هیچ عنوان 

های  هماهنگی  باید  کند،  نقش  ایفای  ها  آن  در 
این  در  شده  اتخاذ  تصمیمات  شود.  انجام  الزم 
زمینه باید با اطالع و مدنظر قرار دادن مشکالت و 
موانع موجود برای دستفروشان و شهرداری انجام 

شود تا نتیجه مطلوبی داشته باشد.
نایب رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات 
جلسه  این  در  نیز  تبریز  اسالمی  شورای  شهری 
گفت: وانت بارها در برخی مناطق چند برابر شده 
با استفاده از تجربیات  باید غیرعجوالنه و  اند و 
قبلی شهرداری تبریز و سایر شهرها، طرح مناسبی 
را برای ساماندهی دستفروشان این شهر ارایه و بر 

اساس برنامه ریزی حرکت کرد.
پیچیدگی  اینکه  بیان  با  احمدی،  غالمرضا 
مسائل اجتماعی قابل توجه است، افزود: باید در 
ابتدا جلوی عامل دست فروشی مانند بیکاری و 
مهاجرت را گرفت و برای موفقیت در این طرح 
قرار  بررسی  مورد  موضوع  جوانب  تمام  باید 
گیرد و تصمیم جامع و کاملی در این خصوص 

گرفته شود.


