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آذربایجانشرقی

کشف 13 قبضه کلت کمری 
و اسحله وینچستر

 در آذربایجان شرقی
علی محمدی اظهار 
اشرافیت  با  داشت: 
عملیاتی  و  اطالعاتی 
ماموران پلیس امنیت 
قاچاقچی  عمومی، 
مهمات  و  سالح 
شناسایی  تبریز  در 
در  شد.  دستگیر  و 
بازرسی از مخفیگاه متهم دستگیر شده تعداد ۱۲ 
کلت کمری که از این تعداد ۹ قبضه جنگی و ۳ 
قبضه دیگر ساچمه زن بوده همچنین یک قبضه 
اسلحه وینچستر به همراه مهمات مربوطه و یک 

دستگاه کارتخوان کشف شد.
توجه  با  کرد:  خاطرنشان  انتظامی  مقام  این 
بسترساز  عوامل  از  یکی  سالح  وجود  اینکه  به 
جرائم خشن اعم از تیراندازی، قتل و سرقت های 
داریم  درخواست  شهروندان  از  است،  مسلحانه 
اخبار و اطالعات خود را در این زمینه در اسرع 

وقت با شماره ۱۱۰ به پلیس اعالم کنند.

جشنواره قرآنی 
»نور هدایت« در دانشگاه 

تبریز برگزار می شود
درون  جشنواره  نخستین  افزود:  طاهری،  عادل 
و  اساتید  ویژه  هدایت«  »نور  قرآنی  دانشگاهی 
در  آنان  همسران  و  دانشگاه  در  شاغل  کارکنان 
در  جشنواره  این  می شود.  برگزار  تبریز  دانشگاه 
راستای تـالش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ 
غنی قرآن کریم و زمینه سازی برای انس و الفت 
و  ایمان  اخالق،  اعتالی  هدف  با  کریم  قرآن  با 
زمینه سازی  و  کارکنان  و  اساتید  دینی  بصیرت 
با  کارکنان  و  اساتید  بیشتر  آشنایی  و  انس  برای 
قرآن کریم و مفاهیم واالی آن در دانشگاه تبریز 

برگزار می شود.
قرآنی  جشنواره  نخستین  اینکه  بیان  با  طاهری 
ادبی،  معارفی،  »آوایی،  بخش های  در  نورهدایت 
مهلت  گفت:  می شود،  برگزار  پژوهشی  و  هنری 
جاری  ماه  آبان   ۲۰ تا  معارفی  بخش  در  ثبت نام 
است. ارسال آثار در بخش هنری ادبی و پژوهشی 
نیز تا ۵ آذرماه است. آزمون بخش معارفی نیز ۲۸ 
آبان و آزمون بخش آوایی هم ۳۰ آبان ماه امسال 
برگزار می شود. عالقه مندان برای دریافت اطالعات 
بیشتر و ثبت نام می توانند به سایت مدیریت امور 
https:// آدرس  به  تبریز  دانشگاه  فرهنگی 

cultural.tabrizu.ac.ir مراجعه کنند.
آتش نشانان میانه ای 

خرس های گرفتار شده 
در استخر پلیمری 

را نجات دادند
پلیمری روستای  استخر  ۲ قالده خرس که در 
با  بودند  افتاده  گیر  میانه  کندوان  بخش  طرناب 
به  و  یافتند  نجات  نشانی  آتش  نیروهای  تالش 
خرسها  این  نجات  عملیات  بازگشتند.  طبیعت 
از طریق تعبیه نردبان دراز در این استخر حدود 

چهار ساعت به طول انجامید.
کارشناسان حیات وحش، خشکسالی های اخیر 
جریان  مسیر  تغییر  محیطی،  زیست  تغییرات  و 
رودخانه ها، تخریب محیط زیست و کمبود غذا 
را از علتهای حضور خرس ها در مناطق روستایی 
اقلیم  تغییر  به دلیل  و شهری می دانند. همچنین 
گونه های  از  برخی  خواب  زمین،  شدن  گرم  و 
با  خرس ها  جمله  از  وحش  حیات  و  جانوری 

اختالل مواجه شده است.

تعلل 15 ساله در احداث 
شهرک سنگ آذرشهر

موانع  بررسی  جلسه  در  محمودیان  شمسعلی 
بالتکلیفی  گفت:  آذرشهر  سنگ  شهرک  احداث 
قابل  آذرشهر  احداث شهرک سنگ  در  ساله   ۱۵
پراکندگی  موجب  موضوع  این  و  نیست  توجیه 
خارج  و  فروشی  خام  سنگ،  فراوری  واحدهای 

شدن ارزش افزوده از کشور می شود.
آذرشهر ۷۰  اینکه شهرستان  بیان  با  محمودیان 
افزود: جانمایی احداث شهرک  معدن فعال دارد 
توجیه  قابل  توسعه شهرک سلیمی  فاز  در  سنگ 
احداث  سنگ،  فعاالن  جدی  مطالبه  و  نیست 
شهرک تخصصی سنگ در جوار معادن است و 
زیر ساخت های الزم برای احداث شهرک سنگ 

در محدوده معادن فراهم است.
استان  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
نیز با اشاره به ظرفیت های منحصر به فرد معدنی و 
اقتصادی شهرستان آذرشهر گفت: متأسفانه بخاطر 
بی توجهی ها از ظرفیت معادن سنگ آذرشهر در 
آنچنان  اشتغال  بهره وری و  تولید ثروت،  جهت 

که مورد انتظار است، استفاده نمی شود.
صابر پرنیان با بیان اینکه معادن سنگ آذرشهر 
ضرورت  بر  است،  شده  واقع  توجهی  بی  مورد 
ایجاد شهرک تخصصی سنگ و بازار مصنوعات 
تاکید کرد  سنگی در جوار معادن سنگ آذرشهر 
و افزود: با توجه به کیفیت باال، ذخایر مناسب و 
تنوع سنگی در آذرشهر باید در حوزه استخراج، 
فراوری و ایجاد بازار مصنوعات سنگی، زنجیره 
و  یابد  افزایش  شهرستان  این  در  معدنی  ارزش 

موانع موجود در این خصوص مرتفع گردد.

نمایش 100 اثر از 60 هنرمند تجسمی شاهد و ایثارگر غرب 
و شمال غرب کشور در تبریز

15 مخاطره آذربایجان شرقی را تهدید می کند
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
شناسایی  مخاطره   ۵۶ از  گفت:  آذربایجان شرقی 
شده در سطح کشور، ۱۵ مخاطره عمده این استان 

را تهدید می کند.
مخاطره  اولین  اینکه  بیان  با  هنربر،  محمدباقر 
خشکسالی،  سیل،  افزود:  است،  زلزله  استان 
سوزی  آتش  زمین،  رانش  ای،  جاده  حوادث 
مراتع، جنگل ها، واحدهای تولیدی و صنعتی و 
ساختمان ها، گرد و غبار، بیابان زایی و سرمازدگی 
درختان از دیگر مخاطرات اولویت دار شناسایی و 

تفکیک شده استان هستند.
طریق  از  مخاطرات  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بحران  مدیریت  ستاد  اعضای  و  ها  فرمانداری 
است،  شده  بررسی  و  تفکیک  شناسایی،  استان 
یک  کشور  و  استان  همانند  تبریز  داشت:  اظهار 
شهر مخاطره آمیز از نظر زلزله و سیل است و در 
طول سالیان گذشته زلزله ها و سیل های زیادی 
در آن رخ داده و خسارت های زیادی نیز ایجاد 

کرده است.
آذربایجان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اسناد  اساس  بر  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  شرقی 
ملی کاهش خطر حوادث و سوانح و اسناد ملی 
حال  در  ها  آن  استانی  اسناد  پاسخ،  و  آمادگی 
سند  تدوین  راستا  این  در  گفت:  است،  تدوین 
کاهش خطر حوادث و سوانح با همکاری اعضای 
هیات علمی دانشگاه ها و تعدادی از مدیران عضو 
ستاد ۹۰ درصد و سند آمادگی و پاسخ ۲۰ درصد 

پیشرفت کرده است.
قابل  زلزله  وقوع  زمان  اینکه  بر  تاکید  با  هنربر، 
اعضای  تمامی  به  داد:  ادامه  نیست،  بینی  پیش 
فرمانداران و شهرداران در خصوص وقوع  ستاد، 
زلزله احتمالی آماده باش اعالم شده تا با اقدامات 
پیشگیرانه مانند مقاوم سازی، بهسازی و نوسازی 
واحدهای مسکونی کم دوام، خطرات و خسارت 
های جانی و مالی ناشی از این حوادث کاهش یابد.
وی با اشاره به زلزله ۶.۶ ریشتری بم در پنج دی 
سال ۱۳۸۲ و فوت ۳۴ هزار نفر، مصدومیت ۲۰۰ 
منازل مسکونی  تخریب ۱۰۰ درصد  و  نفر  هزار 
که  کرمانشاه   ۱۳۹۶ سال  ریشتری   ۷.۳ زلزله  و 
موجب فوت ۳۲۰ نفر و مصدومیت ۱۰ هزار نفر 
شد، یادآوری کرد: در زمان وقوع زلزله و حوادث 
طبیعی جان هر نفر مهم بوده و اولویت مدیریت 
بحران حفظ جان مردم در این نوع حوادث است.
آذربایجان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
تاب  ارتقای  با  اخیر  های  سال  در  گفت:  شرقی 
آوری فرهنگی و شهری، برگزاری رزمایش های 
همکاری  و  مدارس  در  زلزله  با  مقابله  سراسری 

این  مالی در  میزان خسارت های جانی و  مردم، 
حوادث کاهش یافته است.

۴۵۰ هزار حاشیه نشین در تبریز در معرض 
خطر حوادث طبیعی قرار دارند

از  هکتار  هزار   ۲ از  بیش  اینکه  بیان  با  هنربر، 
به ویژه  تاثیر حوادث طبیعی  تبریز تحت  حاشیه 
 ۴۵۰ حدود  مناطق  این  در  افزود:  هستند،  زلزله 
هزار نفر حاشیه نشین سکونت دارند که اگر زلزله 
باالی ۶ ریشتر رخ دهد، این افراد در معرض خطر 

این حوادث قرار دارند.
از  هکتار  هزار   ۲ از  بیش  اینکه  بیان  با  هنربر، 
به ویژه  تاثیر حوادث طبیعی  تبریز تحت  حاشیه 
 ۴۵۰ حدود  مناطق  این  در  افزود:  هستند،  زلزله 

هزار نفر حاشیه نشین سکونت دارند که اگر زلزله 
باالی ۶ ریشتر رخ دهد، این افراد در معرض خطر 

این حوادث قرار دارند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش 
حوادث  از  ناشی  مالی  و  جانی  های  خسارت 
طبیعی، اظهار داشت: در این راستا طرح بازآفرینی 
شهری و ایجاد شهرک های جدید با احداث ۲۴۰ 
واحد در اسدگلی و هفت هزار واحد در شهرک 

جوانان تبریز از جمله این اقدامات است. 
آذربایجان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
شرقی با تاکید بر تسریع در اجرای این طرح ها، 
بحران  مدیریت  طریق  از  شود  می  تالش  گفت: 
علت  به  تبریز  شهری  بازآفرینی  طرح  کشور 

وضعیت این شهر به پروژه ملی تبدیل شود.
هنربر، افزود: بازگشایی معابر از سوی شهرداری 
برای  عملیاتی  و  امدادی  راه  اختصاص  تبریز، 
پلیس  سوی  از  عملیاتی  و  امدادی  خودروهای 

راهور و شهرداری، تقسیم شهر به نقاط قرمز، زرد، 
آبی و سبز و تعیین نقاط پرخطر، کم خطر و بی 
خطر و برنامه ریزی برای انجام عملیات امدادی در 

مواقع بروز حوادث طبیعی ضروری است.
سوی  از  عملیاتی  برنامه  ارایه  بر  تاکید  با  وی 
مواقع  برای  بحران  ستاد  عضو  های  دستگاه 
بحرانی و وقوع زلزله باالی ۶ ریشتری، یادآوری 
تامین  احمر،  هالل  امدادی  انبارهای  تجهیز  کرد: 
و  موقت  اسکان  محل  تعیین  و  الزم  امکانات 
شده  مشخص  استانداردهای  براساس  اضطراری 
برای زمان وقوع بالیای طبیعی و زلزله الزم است.
آذربایجان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اقدام  شرقی گفت: در این راستا شهرداری تبریز 
پارک محله ای و ۳۷  امکانات در ۱۰۰  ایجاد  به 
در  بحرانی  شرایط  در  تا  کرده  سالن چندمنظوره 

اختیار مدیریت بحران استان قرار گیرد.
تبریز،  در  بالگرد  فرود  پد   ۶ احداث  هنربر، 
حوادث  کنترل  و  مدیریت  مرکز  های  ساختمان 
دستگاه شتاب  ها، نصب ۷۷  در سطح شهرستان 
نگار در سطح استان، راه اندازی اتاق مانیتورینگ 
الزام واحدهای صنعتی  برای پایش نقاط پرخطر، 
و تولیدی برای اخذ گواهی ایمنی، به روز رسانی 
هزار   ۳۲۷ ارایه  ها،  دستگاه  مدیران  اطالعات 
۶۰۵ ساعت آموزش در حوزه مدیریت بحران و 
اعضای ستاد  به  رقمی  پنج  تلفن های  اختصاص 
مدیریت بحران و فرمانداران برای استفاده در مواقع 
بحران از دیگر اقدامات انجام شده برای آمادگی و 
پیشگیری از سوانح و بالیای طبیعی است.هنربر، 
احداث ۶ پد فرود بالگرد در تبریز، ساختمان های 
مرکز مدیریت و کنترل حوادث در سطح شهرستان 
ها، نصب ۷۷ دستگاه شتاب نگار در سطح استان، 
نقاط  پایش  برای  مانیتورینگ  اتاق  اندازی  راه 
برای  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  الزام  پرخطر، 
اخذ گواهی ایمنی، به روز رسانی اطالعات مدیران 
دستگاه ها، ارایه ۳۲۷ هزار ۶۰۵ ساعت آموزش در 
حوزه مدیریت بحران و اختصاص تلفن های پنج 
رقمی به اعضای ستاد مدیریت بحران و فرمانداران 
اقدامات  دیگر  از  بحران  مواقع  در  استفاده  برای 
انجام شده برای آمادگی و پیشگیری از سوانح و 

بالیای طبیعی است.
وی با تاکید بر ممنوعیت ساخت و ساز در حریم 
گسل ها و رعایت شعاع ۳۰ کیلومتری حریم گسل 
ساخت  مجوز  صدور  از  باید  کرد:  یادآوری  ها، 
کم  معابر  و  مناطق  در  مرتبه  بلند  های  ساختمان 
عرض جلوگیری شود تا در مواقع بروز حوادث و 
سوانح امکان ارایه کمک های امدادی و عملیاتی 

در این مناطق وجود داشته باشد.

تبدیل 70 درصد آب مصرفی به فاضالب
وضعیت  آخرین  به  اشاره   با  خانی  محمد 
بر  و  امروز  تا  داشت:  اظهار  تبریز  تصفیه خانه 
این  برای  گذشته  سال  هفت  قیمت های  اساس 
هزینه  کاغذ  تومان روی  میلیارد  تصفیه خانه ۳۰۰ 
کرده ایم که اگر ارزش روز این پروژه را بر اساس 
قیمت های جدید محاسبه کنیم، احداث مدول دوم 
این تصفیه خانه در عمل ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه 

داشته است.
اجرای  و  ساخت  عملیات  ادامه  مورد  در  وی 
کرد:  نیز خاطرنشان  تبریز  تصفیه خانه  مدول دوم 
موقع  به  تامین  دلیل عدم  به  فرآیند  این  هر چند 
اعتبارات از یک سو و نیز افزایش هزینه ها به دلیل 
نوسانات قیمتی به تاخیر افتاده با این حال مدول 
دوم نیز به صورت آزمایشی در مدار قرار گرفته 
نواقص  نیازمند رفع  آن  کامل  بهره برداری  البته  و 
جانبی است اما این نواقص بر عملکرد کامل آن 

تأثیری ندارد.
داد:  ادامه  آذربایجان شرقی  آبفای  مدیرعامل 
دوم  مدول  و  ثانیه  در  مکعب  متر  دو  اول  مدول 
یک و نیم متر مکعب در ثانیه خروجی آب دارد 
ارومیه  دریاچه  سمت  به  شده  تصفیه  پساب  که 
عهده  بر  آن  هدایت  و  و حفاظت  می شود  منتقل 
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی است و در 
ثانیه برای  بلندمدت خروجی ۲.۵ متر مکعب در 

مدول دوم هدف گذاری شده که در صورت نیاز 
حتی این میزان قابل افزایش خواهد بود.

خانی، متوسط مصرف آب در کالن شهر تبریز را 
پنج متر مکعب در زمان های عادی اعالم و تصریح 
کرد: این میزان در زمان های اوج مصرف به ۶.۲ 
متر مکعب افزایش می یابد که حداکثر ۷۰ درصد 

با  این آب مصرفی به فاضالب تبدیل می شود و 
توجه به اینکه ۸۷ درصد این شهر تحت پوشش 
شبکه فاضالب قرار دارد، عملیات تصفیه به اندازه 
نظر  این  از  و  می گیرد  تولیدی صورت  فاضالب 

مورد خاصی وجود ندارد.
وی متذکر شد: تصفیه خانه اصلی تبریز از سال 
۸۰ شروع به کار کرده است و فاز دوم تصفیه خانه 

فاضالب تبریز که جزو بزرگترین تصفیه خانه های 
یک  فاضالب  و  است  کشور  ساخت  حال  در 

میلیون نفر را تصفیه خواهد کرد.
وی گفت: پساب حاصل از تصفیه خانه فاضالب 
تأمین آب  به  و  برگردد  استفاده  مدار  به  می تواند 
دریاچه  احیای  مخصوصا  و  کشاورزی  صنعت، 

ارومیه کمک شایانی خواهد کرد.
خانی تصریح کرد: از اهداف مهم طرح احداث 
تبریز،  فاضالب کالن شهر  تصفیه خانه  دوم  مدول 
تأمین کننده  به عنوان  تولیدی  پساب  از  استفاده 
که  می باشد  ارومیه  دریاچه  نیاز  مورد  آب  عمده 
با تکمیل و بهره برداری فاز دو بالغ  بر ۷۵ میلیون 
مترمکعب در سال پساب تصفیه  شده به دریاچه 
ارومیه انتقال یابد همچنین جمعیت تحت پوشش 

این طرح یک میلیون نفر است.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
آذربایجان شرقی متذکر شد: این تصفیه خانه برای 
افق ۱۴۲۰ و تحت پوشش قرار دادن یک میلیون 

نفر جمعیت طراحی شده است.
وی در خصوص تصفیه خانه های فاضالب استان 
نیز افزود: هشت تصفیه خانه نیز در استان درحال 
اجراست که پروژه مدول دوم تبریز و تصفیه خانه 
آذرشهر مهم ترین آنها هستند، چراکه خروجی این 

تصفیه خانه ها به دریاچه ارومیه منتقل می شود.

هیچ گونه افزایش قیمتی در مورد نان وجود نخواهد داشت
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 
افزایش  عدم  بر  مبنی  دولت  قرمز  خط  گفت: 
یارانه  است  این  بر  ترجیح  و  بوده  نان  قیمت 
گونه  هیچ  لذا  شود  پرداخت  نانوایان  به  مدنظر 
افزایش قیمتی در مورد نان وجود نخواهد داشت.
استان  کلی  وضعیت  با  ارتباط  در  فتحی،  اکبر 
آذربایجان شرقی در مورد تولید و توزیع آرد و 
نان و کمبودهای احتمالی موجودگفت: به لحاظ 
بی  شرایط  در  گندم  استراتژیک  محصول  ذخایر 
سابقه ای به سر می بریم بطوری که تا خردادماه 
که موعد شروع برداشت های سال بعد می باشد، 
موجود  استان  و  کشور  در  جو  و  گندم  ذخایر 
و  داخلی  تولید  لحاظ  به  هم  خوشبختانه  است. 
داده  انجام  دولتی  بازرگانی  شرکت  که  خریدی 
وجود  استان  و  کشور  در  مناسبی  شرایط  است 
بینی می شد که حدود ۵ میلیون تن  دارد. پیش 
خرید صورت گیرد که این مقدار به ۷.۵ میلیون 
دیگر  کشورهای  از  که  خریدهایی  و  رسید  تن 
را شکل  از گندم  مناسبی  صورت گرفت ذخیره 
داده است. از نظر تولید آرد و کارخانجات تولید 
سرآمدی  استانهای  جزو  شرقی  آذربایجان  آرد، 
است که علیرغم اینکه مصرف کل آرد آن)مصرف 
صنف و صنعت بعالوه مصرف خبازی ها( حدود 
۶۰۰ هزار تن است، ظرفیت کارخانجات آن در 
حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن است. بنابراین از 
این لحاظ نگرانی در استان وجود ندارد و تفاوت 
خاصی نیز بین شرایط گذشته و حال ایجاد نشده 

و در طرح مردمی سازی یارانه ها اتفاق خاصی 
در این زمینه رخ نداده و ارز دولتی گندم با همان 

قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه می شود.
تحویل  غله  شرکت  که  آردی  داد:  ادامه  وی 
نانوایی می دهد نیز ) اعم از نوع یک و نوع ۲( با 
همان قیمت سابق صورت گرفته و فاصله قیمتی 
تنها در بخش صنف و صنعت قابل مشاهده بوده 
شده  تعریف  آن  برای  تومانی  هزار   ۱۲ گندم  و 
براساس صالحدید  نقاط  برخی  در  حتی  است. 
فرمانداران شهرستانها که به عنوان رئیس کارگروه 
آرد و نان شهرستان می باشند، تالش شده است 
آردی بیشتر از مصرف سرانه تامین شود. در مقاطع 
زمانی و بسته به میزان نیاز در کارگروه شهرستانها 
به  و  استانی مصوب شده  کارگروه  در  و  مطرح 
تناسب میزان نیاز آرد در اختیار شهرستانها قرار 
می گیرد. در طرح نصب کارتخوانها که پیش بینی 
با نرخ آزاد تحویل خبازی ها شده  می شد آرد 
و  داده شده  مشتری ها  به  دولتی  قیمت  با  نان  و 
مابه التفاوت آن به نانوایی ها پرداخت شود هنوز 
امر  به اجرا نرسیده و شاید همین  پایانی  مرحله 

موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده است.
وی در ارتباط با کنترل کارتخوان های نصب شده 
در نانوایی ها خاطرنشان کرد: باالی ۹۵ درصد از 
با  که  متعهدی هستند  نانوایان قشر زحمتکش و 
کمترین سود در جهت خدمت به مردم تالش می 
کنند اما همانند هر صنف دیگر در این صنف نیز 

افرادی درصدد سودجویی می باشند.

و  شهید  بنیاد  مدیرکل  زاده«  ابوالفتح  »جابر 
امور ایثارگران آذربایجان شرقی امروز در جلسۀ 
هماهنگِی میزبانی این رویداد هنری منطقه ای که 
در سالن جلسات حوزۀ ریاست این اداره کل و 
استان  اداری  های  دستگاه  نمایندگان  حضور  با 
برگزار شد، اظهار کرد: در نمایشگاه آثار تجسمی 
و  غرب  های  استان  ایثارگر  و  شاهد  هنرمندان 
شمالغرب کشور که از ۲۱ تا ۲۶ آبان به میزبانی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی در 
تبریز برگزار می شود، ۱۰۰ اثر از ۶۰ هنرمند این 

استان ها در معرض نمایش قرار می گیرد.
بالفعل  و  بالقوه  های  پتانسیل  به  زاده  ابوالفتح 
هنرمندان آذربایجان شرقی در رشته های مختلف 
و  اشاره  تجسمی  های  رشته  ویژه  به  و  هنری 
تاکید کرد: الزم است از توان انجمن های صنفی 
فعاالن این رشته های هنری برای جلب مشارکت 
باشکوه  برگزاری  منظور  به  استان  هنرمندان 
نمایشگاه منطقه ای آثار تجسمی هنرمندان شاهد 

و ایثارگر در تبریز، بهره برده شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی 
است، گفت:  هنرمند شهید  داشتن ۳۵  به  مفتخر 
این  آثار  از  تعدادی  گذاشتن  نمایش  به  ایدۀ 
این  در  ایشان،  تمثال  همراه  به  واالمقام  شهدای 
تردید  بی  که  است  خاّلقانه  ابتکاری  نمایشگاه 

مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان 
نسبت  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  شرقی 
دادن  مشارکت  جهت  مناسب  ریزی  برنامه  به 
و  بنیاد  هدِف  جامعۀ  شهرستانِی  هنرمنداِن 
آموزان  دانش  بازدید  بسترسازی جهت  همچنین 

و دانشجویان استان از این نمایشگاه تاکید کرد.
بنیاد  آموزشی  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
نیز در  آذربایجان شرقی  ایثارگران  امور  و  شهید 
تجسمی  آثار  نمایشگاه  در  گفت:  نشست  این 
اثِر   ۱۰۰ تبریز حدود  ایثارگر  و  شاهد  هنرمندان 
متعلق به بیش از ۶۰ نفر از همسران و فرزندان 

همسران  همچنین  و  آزادگان  و  جانبازان  شهدا، 
آزادگاِن  و  درصدها(  )کلیه  جانبازان  فرزندان  و 
ساکن در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، ایالم، کردستان، کرمانشاه، اردبیل و زنجان 
در رشته های »خوشنویسی«، »عکاسی«، »نقاشی« 

و »نقاشی خط« به نمایش گذاشته خواهد شد.
»غالمرضا علیزاده« اضافه کرد: این نمایشگاه در 
دایر می  تبریز  فرهنگ  واقع در خانۀ  گالری  سه 
شود و آیین اختتامیۀ آن نیز در روز بیست و ششم 
آبان در سالن خاقانی تبریز به انجام خواهد رسید.
بنیاد  آموزشی  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
افزود:  شرقی  آذربایجان  ایثارگران  امور  و  شهید 
برتر  آثار  صاحبان  تبریز،  نمایشگاه  اتمام  از  بعد 
به عنوان هنرمندان ایثارگِر منتخب، جهت شرکت 
شاهد  تجسمی  هنرهای  کشورِی  نمایشگاه  در 
معرفی  شود،  می  برپا  امسال  دی  که  ایثارگر  و 

خواهند شد.
استعداد های هنری و  ادامه داد: شناسایی   وی 
هنرمندان  علمی  و  هنری  سطح  ارتقای  و  ادبی 
منظور  به  ادبی  و  هنری  آثار  معرفی  ایثارگر، 
به  ایثارگر  هنری  برگزیده  چهره های  شناساندن 
و  شهدا  خاطره  و  یاد  داشتن  نگه  زنده  جامعه، 
ترویج  جریان سازی  ایثارگران،  مجاهدت های 
جامعه،  سطح  در  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
عناصر  پاسداشت  برای  ظرفیت ها  فعال سازی 
ایثار و فداکاری و معرفی ویژگی ها، سیره معنوی 
فضایل اسوه های ایثار و شهادت از جمله اهداف 

برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی است.

مدیرعامل ارس: 

درصدد راه اندازی بانک » آف شور « هستیم
اعضاء هیئت مدیره و  با  کیانی در دیدار  مجید 
قوانین  اجرای  داشت:  اظهار  سپه،  بانک  مدیران 
با  بانک ها  مستقل  ایجاد شعب  و  بانکی  و  پولی 
مشوق های  ارائه  و  بیشتر  عمل  اختیار  و  قدرت 
ویژه برای جذب سرمایه گذار یکی از مزیت های 
مهم مناطق آزاد است.  در صورت اجرای ماده ۱۴ 
آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق 
شعبه های  با  داخلی  بانک های  فعالیت  و  آزاد 
و  بانک ها  و  اقتصادی  فعاالن  نفع  به  مستقل 
همچنین رونق و شتاب گیری تولید، صادرات و 

اشتغال زایی بیشتر می شود. 
اشاره  با  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
توسعه  برنامه  دائمی  احکام   ۶۵ ماده  اجرای  به 
بروکراسی های  کاهش  با  کرد:  اعالم  کشور، 
اداری و تسریع در فرایند سرمایه گذاری و رفع 
موثر  گام های  برداشتن  درصدد  تولید،  موانع 
و  ایرانی  محصوالت  صادرات  افزایش  برای 
از مرزهای                      ایرانی در خارج  توان جوانان  اثبات 

کشور هستیم. 
مستقل  شعب  مزیت های حضور  از  یکی  وی 
را  ارس  به خصوص  و  آزاد  مناطق  در  بانک ها 
پر رونق شدن صنعت گردشگری عنوان کرد و 
این  در  جذاب  سرمایه گذاری  طرح های  گفت: 
منطقه مطالعه شده و به زودی اعالم خواهد شد. 
بانک های  کانون  راه اندازی  گفت:  کیانی 
پربازده  پروژه های  در  ارس، جذب سرمایه گذار 
خدمات توریستی و تفریحی به وسعت۱۲ هکتار 
و راه اندازی معدن مسجد داغی با ظرفیت ذخایر 
آماده  از طرح های  مشابه معدن سونگون بخشی 

سرمایه گذاری در این منطقه است. 
قصد  به  که  است  بانکی   » شور  آف   « بانک 
در  مالیاتی  معافیت  یا  کمتر  مالیات  پرداخت 
سپرده ها  موجودی  محل  کشور  از  غیر  کشوری 

مستقر شده باشد. 
آف شور بانک ها تنها امکان فعالیت های خارج 
سیستم های  چارچوب  در  و  دارند  را  مرز  از 
آنها  ایجاد  و  می کنند  فعالیت  بین المللی  بانکی 
همینطور  و  ریالی  یا  ارزی  سیستم  در  مشکلی 

ساختار داخل کشور ایجاد نمی کند.
تحریم های  تشدید  با  گذشته  دهه  یک  در 
از  یکی  فراساحلی  بانک  اندازی  راه  بانکی، 
روسای  اجرایی  و  کاری  برنامه  اولویت های 
جمله  از  دالیلی  به  اما  گرفت  قرار  آزاد  مناطق 
تمایل  عدم  و  مرکزی  بانک  سختگیری های 
سرمایه گذاران، این برنامه به اجرا نرسید. تا اینکه 
واپسین  در  نیز  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
کرد:  اعالم  اطالعیه ای  در  گذشته  سال  روزهای 
تاسیس  مجوز  صدور  درخواست  مرکزی  بانک 
آزاد  مناطق  در  مرزی  برون  بانک  فعالیت  و 
تجاری و صنعتی پس از سال ها قابل رسیدگی               

دانسته است.
در مناطق آزاد تجاری تسهیالت ویژه ای نسبت 
به سرزمین اصلی به سرمایه گذاران اعطا می شود 
در  مالیاتی،  تخفیف  شامل  معمول  طور  به   که 
اختیار دادن زمین و غیره می شود، اما راه اندازی 
آف شور بانک ها انجام مبادالت پولی و عملیات 
را  خارجی  بانک های  با  مناطق  این  در  بانکی 

تسهیل می کند.

توقف و بالتکلیفی در تونل انرژی تبریز
سال  از  که  آذربایجان شرقی  برقی  تونل  اولین 
کیلومتر  چهار  آن  طول  است  شده  آغاز   ۱۳۹۶
بهره برداری  با  و  است  متر  نیم  و  سه  آن  قطر  و 
تامین  ایمن  شکلی  به  تبریز  برق  طرح  این  از 
خواهد شد اما برخی بالتکلیفی ها باعث به طول 
ایجاد  موضوع  همین  و  است  شده  آن  انجامیدن 
در  را  شهروندان  نارضایتی  و  منطقه  در  ترافیک 

پی داشته است.
به  آن  از  امروزه  که  برق  پایدار  انرژی  تامین 
عنوان یکی از ضروری ترین نیازهای کالن شهرها 
یاد می شود، از چنان اهمیتی برخوردار است که 
می توان آثار مثبت آن را در موارد متعدد از تامین 
انرژی برق برای مصارف خانگی گرفته تا تامین 

برق صنایع و کارخانه ها جستجو کرد.
برقی  تونل  اولین  ایده لو،  خیابان  برق  تونل 
آذربایجان شرقی است که طول آن چهار کیلومتر 
بهره برداری  با  و  است  متر  نیم  و  سه  آن  قطر  و 
تامین  ایمن  شکلی  به  تبریز  برق  طرح،  این  از 

خواهد شد.
برخی  اما  شده  آغاز   ۹۶ سال  از  پروژه  این 
شده  آن  انجامیدن  طول  به  باعث  بالتکلیفی ها 
و  منطقه  در  ترافیک  ایجاد  موضوع  همین  و 

نارضایتی شهروندان را در پی داشته است.

انرژی  تونل  احداث  کیلومتری  چهار  پروژه 
مسیر  در  فاضالب  نشت  آنچه  دلیل  به  ایده لو 
شده  عنوان  پیمانکار  سوی  از  پروژه  احداث 
شده  متوقف  طرح  پایانی  متر   ۲۵۰ در  است، 
متعدد  مشکالت  بروز  باعث  توقف  همین  و 

ترافیکی و شهری در این مسیر شده است.
یعقوب هوشیار شهردار تبریز با انتقاد از کندی 
و عدم همکاری مؤثر پیمانکار پروژه تونل انرژی 
برق تبریز، خواستار تسریع در تکمیل و اتمام این 

طرح مهم عمرانی و خدماتی شد.
روند  دوباره  طوالنی شدن  و  تأخیر  گفت:  وی 
سال ها  دلیل  به  ایده لو،  انرژی  تونل  اجرای 
باید  و  نیست  پذیرفتنی  وجه  هیچ  به  بالتکلیفی 
در اسرع وقت به اتمام برسد. شهرداری تبریز به 
بخشی از تعهدات خود در این پروژه عمل کرده، 
پیگیری های  با وجود  پیمانکار طرح  این حال  با 

قبلی از تعیین تکلیف این پروژه سر باز می زند.
عمرانی  معاون  از  حال  عین  در  تبریز  شهردار 
خواست،  تبریز  یک  منطقه  شهردار  و  شهرداری 
ضمن انجام پی گیری های مجدد از پیمانکار برای 
تسریع مراحل نهایی احداث این تونل، اقدامات 
کار  دستور  در  را  این خصوص  در  الزم  قانونی 

قرار دهند.

خرداد  تبریز  یک  منطقه  شهردار  این   از  پیش 
برای  مهلت  آخرین  را  شهریور   ۳۱ امسال 
پیمانکار پروژه تونل انرژی تبریز اعالم کرده بود.
حمید شاهوردی با اشاره به الزام پیمانکار پروژه 
برای اتمام آن تا پایان شهریور، گفت: این پروژه 
نارضایتی  موجب  و  کرده  ایجاد  ترافیکی  معضل 
ایجاد  درصدد  آن  کنار  در  و  است  شده  مردم 
ترانشه و پایدارسازی مسیر را برای جلوگیری از 

رانش زمین هستیم.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه از سال ۹۶ آغاز 
شده و پیش بینی ما عدم اتمام آن تا پایان موعد 
مشکالت  پیمانکار  می رود  انتظار  است.  قرارداد 
بعد  به  شهریور   ۳۱ از  کند، چراکه  را حل  خود 

مجوزی صادر نخواهد شد.


