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آذربایجانشرقی

انباشت مواد اولیه دارو و 
نهاده های دامی در گمرکات

میلیون ها  کرد:  اظهار  الدینی  میرتاج  محمدرضا 
نهاده های دامی و کشاورزی در گمرکات انباشت 
ترخیص  مالی  تامین  عدم  خاطر  به  و  شده 
وجود  آنها  به  شدید  نیاز  حالیکه  در  نمی شود، 
دارد. سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های 

ذی ربط نسبت به این موضوع ورود کنند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
افزود: بخشی از مواد اولیه دارو نیز در گمرکات 
مانده و بنا به گفته یکی از تولیدکنندگان دارو اگر 
منابع مالی آنها تامین نشود، به عنوان مواد متروکه 
تعاون  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  می شوند،  اعالم 
نسبت به این دو موضوع توجه ویژه داشته باشند.

مرگ خاموش رئیس سازمان 
انتقال خون مراغه

بر اساس اخبار به دست رسیده محمود مهدوی، 
انتشار  دلیل  به  مراغه  انتقال خون  رئیس سازمان 
گاز مونواکسید کربن در یکی از پایگاه های انتقال 
خون دچار مسمومیت شده و متاسفانه جان خود 

را از دست داد.

طراحی مجدد نمای
 میدان آذربایجان تبریز 

بررسی می شود 
شهردار تبریز از بررسی طراحی دوباره ورودی 
و نمای میدان آذربایجان خبر داد و گفت: مباحث 

ترافیکی این میدان مورد مطالعه قرار می گیرد.
یعقوب هوشیار اظهار کرد: با توجه به وضعیت 
میدان آذربایجان به عنوان یکی از مبادی ورودی 
شهر تبریز، شهرداری نسبت به بررسی و طراحی 
مجدد نمای این میدان اقدام می کند. در این راستا 
۵۰۰ متر مربع نماکاری میدان انجام شده و مقدار 
آتی  روزهای  طی  نیز  میدان  نمای  از  باقی مانده 

انجام خواهد شد.
شهردار تبریز با تاکید بر لزوم توجه به مباحث 
دنبال  به  کرد:  عنوان  آذربایجان،  میدان  ترافیکی 
آذربایجان  میدان  ترافیک  اصلی  موضوع  مطالعه 
نیز  ترافیکی  مباحث  اجرای  امکان  و  هستیم 
بررسی خواهد شد. با دستور مقام قضایی، حمام 
تاریخی نوبر به زودی به شهرداری تبریز تحویل 

داده می شود.
صدد  در  تبریز  شهرداری  کرد:  اظهار  هوشیار، 
ساماندهی  و  تاریخی  خانه های  دیگر  حفظ 
با  فرهنگی  فضاهای  این  شایسته  نگهداری  و 
در  زیادی  مخاطرات  است.  مرتبط  کاربری های 
به  حاضر  حال  در  که  داشت  وجود  رابطه  این 
طور مورد به مورد مشکالت مربوط به این ابنیه 

تاریخی و فرهنگی برطرف خواهد شد.

بهره برداری از فاز دوم 
نیروگاه هریس

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای 
اسالمی گفت: با شروع و بهره برداری از فاز دوم 
نیروگاه سیکل ترکیبی هریس، ۶۰۰ مگاوات برق 

به ظرفیت برق کشور افزوده خواهد شد.
استان  در  برق  کمبود  به  توجه  با  گفت:  وی 
نیاز  همچنین  و  هریس  و  اهر  شهرستان های  و 
مبرم صنایع و معادن به تأمین برق جهت اجرای 
نیرو  وزارت  است  الزم  ای،  توسعه  طرح های 
خصوص  در  الزم  مجوزهای  صدور  به  نسبت 
و  بادی  خورشیدی،  های  نیروگاه  احداث 
خصوصا  و  استان  در  تجدیدپذیر  های  نیروگاه 

شهرستان های اهر و هریس اقدام نماید.
تصمیمات  جلسه   این  در  افزود:  زاده  محرم 
کیلو ولت در  تأمین پست های ۶۳  برای  خوبی 
شهرک صنعتی هریس و اهر از خط ۶۳ کیلو ولت 
دو مداره از پست ۲۳۰ تا شهرک صنعتی اهر با 
تأمین مالی ۴۰ درصد وزارت نیرو و ۶۰ درصد از 
طریق سازمان برنامه بودجه و شرکت شهرک های 
صنعتی اتخاذ شد که بزودی شاهد اجرایی شدن 

آنها خواهیم بود.
وی در خصوص فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی 
هریس که از اهمیت ویژه ای برخوردار است نیز 
وزیر  معاون  مساعد  قول  با  خوشبختانه  گفت: 
رفع  پیگیر  وزارتخانه  طریق  از  شد  مقرر  نیرو، 

مشکالت اجرایی فاز دوم نیروگاه باشند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز در 
این جلسه از آمادگی کامل این وزارتخانه جهت 
نیروگاه  دوم  فاز  اجرای  و  ها  طرح  از  حمایت 

سیکل ترکیبی هریس خبر داد.
همایون حائری، از اهداف برگزاری این جلسه 
را تمرکز روی برق صنایع منطقه و همچنین توجه 
به روشنایی شهرستاه های اهر و هریس با المپ 

های ال ای دی عنوان کرد.
برق  تهیه  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
گفت:  منطقه  در  صنعتی  شهرکهای  نیاز  مورد 
انشاهلل سعی خواهیم کرد تا شروع فصل تابستان 
تامین  برای  را  ولت  کیلو   ۶۳ فازهای  از  یکی 
برق       کمک  با  منطقه  صنعتی  های  شهرک  برق 

منطقه ای انجام دهیم.
گفتنی است: نیروگاه سیکل ترکیبی هریس در 
فاصله ۱۵ کیلومتری شهر هریس واقع شده است 
 ۵۰۰ فاز   ۲ در  نیروگاه  این  اجرایی  عملیات  و 
مگاواتی از اواخر سال ۱۳۹۵ آغاز و فاز نخست 
آن در سال ۱۳۹۸ بهره برداری رسیده و امسال نیز 
مگاواتی  بخار ۱۸۰  واحد  از  برداری  بهره  شاهد 

این نیروگاه بودیم.

اعمال محدودیت نیروگاه ها
 برای تأمین نیاز گرمایشی مردم

آذربایجان بی نصیب از ظرفیت های مس سونگون
مشترک  نشست  در  پرنیان  صابر 
مدیران کل صنعت، معدن و تجارت 
به  که  کشور  شمال غرب  استان های 
برگزاری  برای  هماهنگی  منظور 
سرمایه گذاری  فرصت های  همایش 
شد،  انجام  کشور  غرب  شمال  در 
اظهار کرد: با افزایش هماهنگی ها در 
بخش های صنعت، معدن و تجارت 
می توانیم از ظرفیت های موجود به 

نحو احسن بهره مند شویم.
وی با اشاره به اهمیت دستیابی به 
رشد و توسعه اقتصادی با بهره مندی 
از ظرفیت های استان های شمال غرب 
کشور گفت: باید با هم اندیشی به فهم 
مشترکی برای رشد و توسعه برسیم 
استان  چهار  مشکالت  و  مسایل  و 
حوزه های  در  کشور  شمال غرب 
تجارت  و  معدن  صنعت،  مختلف 
پیشنهاد ملی  قالب یک  مطرح و در 

به وزارت صمت ارایه شود.
پروژه  اجرای  به  اشاره  با  پرنیان 
های صنعتی بزرگ در استان گفت: 
در سال های گذشته در مجتمع مس 
سونگون سرمایه گذاری های بسیاری 
انجام شده که در این زمینه می توانیم 
از ظرفیت های  با برگزاری جلساتی 
غرب  شمال  استان های  صنعتی 
نیازمندی های  تامین  برای  کشور 

مس سونگون استفاده کنیم.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
داد:  ادامه  آذربایجان شرقی  تجارت 
با توجه به نیازهای مس سونگون در 

می تواند  مجتمع  این  آینده  جلسات 
هر  تا  کند  مطرح  را  خود  نیازهای 
نیازها را  این  تامین  استانی که توان 
بگیرد.  قرار  اولویت  در  باشد  داشته 

با توجه به این که تاکنون آذربایجان 
از  همجوار  استان  های  و  شرقی 
استفاده  سونگون  مس  ظرفیت های 
برگزاری  با  امیداوریم  نکرده اند 
ظرفیت های  از  بی نظیر  همایش  این 
موجود به نحو احسن استفاده شود.

رئیس  جلسه  این  ادامه  در 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
امیدواریم  گفت:  نیز  زنجان  استان 
نتایج  ها  نشست  این  برگزاری  با 

مطلوبی حاصل شود و موارد دارای 
وزارت  به  پیگیری  برای  اولویت  

صمت ارایه شود.
ناصر فغفوری با بیان این که باید 

با برنامه ریزی دقیق افراد تاثیرگذار 
حضور  همایش  در  حوزه  این  در 
داشته باشند، افزود: با توجه به این 
حوزه  این  مشکالت  از  برخی  که 
با  استان ها را  این  بر  بنا  ملی است 
باید  است  کرده  مواجه  مشکالتی 
چهار  در  ملی  مشکالت  مهمترین 
استان شمال غرب کشور جمع بندی 
وزارت  به  راهکاری  یافتن  برای  و 

صمت منتقل شود.

که  موضوع  این  به  اشاره  با  وی 
ها  استان  ظرفیت های  و  ضعف ها 
اگر  داد:  ادامه  شود،  مطرح  باید 
ها  استان  توانمندی های  و  ضعف ها 
احصا شود می توانیم با ایجاد ارتباط 
زمان  در  بیشتر  هماهنگی  و  نزدیک 
کمبود از ظرفیت استان های همجوار 

استفاده کنیم.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
ادامه  در  نیز  اردبیل  استان  تجارت 
مطالبه گری  اهمیت  به  اشاره  با 
در  توسعه  و  رشد  برای  استان ها 
باید  گفت:  اقتصادی  های  حوزه 
تدابیری  مناسب  هماهنگی های  با 
موجود  مشکالت  تا  شود  اندیشیده 
البته  شود  برطرف  حوزه  این  در 
برگزاری این همایش فرصت خوبی 
مشکالت  و  مسایل  طرح  برای 
گیری  بهره  با  تا  است  حوزه  این 
این  مجلس  نمایندگان  ظرفیت  از 

مسایل تعیین تکلیف شود.
دستگاه  شد  مقرر  جلسه  این  در 
شهرک های  شرکت  و  متولی  های 
صنعتی هر ماه نشست های مشورتی 
و تعاملی در خصوص بررسی مسایل 
استان های شمال غرب  و مشکالت 
نشست  در  همچنین  و  کنند  برگزار 
صنعت،  های  ظرفیت  توسعه  های 
معدن و تجارت شمال غرب کشور 
موضوع هایی در خصوص تجارت 
و صنعت  اکتشاف  معادن،  خارجی، 

مطرح شود.

درخشش دانش آموزان مراغه در جشنواره فیلم کوتاه مدرسه 
مرهون چیست؟

مدیر آموزش و پرورش مراغه گفت: فیلم »نماز 
مدرسه  ابتدایی  دانش آموزان  از  کاری  اول وقت« 
شرف یک، اخیرا در جشنواره فیلم کوتاه مدرسه 
تندیس زرین دریافت کرد؛ اثری که بر اساس یک 
در  و  آماده شد  مدرسه  تکلیف  برای جشن  ایده 
ادامه به دلیل استعدادیابی مناسب و تالش مدیر و 
معاون پرورشی مدرسه در سطح کشور درخشید.

دوره  هشتمین  اختتامیه  افزود:  اکبریان  حسین 
جشنواره فیلم کوتاه مدرسه در سالن سوره تهران 
در حال برگزار است و آثار برگزیده هم تا ۲۶ آبان 

ماه در سینما فلسطین تهران اکران می شود. 
مراغه  یک  شرف  مدرسه  مدیر  گلی زاده،  رقیه 
نیز در مورد جزئیات این فیلم کوتاه بیان کرد: این 
کارگردانی  به  دقیقه ای طی سال گذشته  فیلم ۱۱ 
و بازیگری دانش آموز »نازنین زهرا جان محمدی« 

پایه  دانش آموزان  از  نفر دیگر  با هنرنمایی سه  و 
الیاقی«، »مهدیس  »آیسان  این مدرسه شامل  سوم 

صدیق زاده«، »آیالر ندری« تولید شد.
به گفته وی این گروه که اکنون دانش آموزان پایه 
چهارم هستند، تاکنون سه فیلم کوتاه شامل »نماز 
اول وقت«، »دندان درد« و »امام زمان )عج(« تولید 
والدت  با  ارتباط  در  مورد  آخرین  که  اند  کرده 

حضرت مهدی )عج( بسیار جذاب است.
وی در مورد کاربرد نمایش در تعلیم و تربیت 
مهم ترین  از  یکی  نمایش  و  بازی  کرد:  بیان  نیز 
ابزارهای آموزش مهارت های اجتماعی، اخالقی و 
پرورشی است و نخستین کسی که به این موضوع 
پی برد، »جبار عسگرزاده« ملقب به باغچه  ان بود 
نمایش  احمدیه  دولتی  مدرسه  در  اولین بار  که 

خورخور را در شهر مرند به اجرا درآورد. 
به گفته وی نام او به عنوان اولین شخصیت که از 
ابزار هنر در مدرسه استفاده کرد، در تاریخ مملکت 
جاودان ماند؛ البته بعد از این حرکت مقطعی در 
از  بهره گیری  از  نشانه هایی  تاریخ  از  فواصلی 
تا زمانی که کانون  به طور محدود ثبت شد  هنر 
پرورشی فکری کودکان و نوجوانان به طور جدی 
هنر نمایش را به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای 

آموزش و تربیت سرلوحه کار خود قرار داد.
معاون  صحتی«،  »مریم  تالش های  به  وی 
وی  می کند:  بیان  و  اشاره  مدرسه  این  پرورشی 
جزو معاونان پرورشی شاخصی است که با تالش 
و  استعدادیابی  زمینه  در  خودش  شبانه روزی 
هنرآموزی بسیار موفق عمل می کند و در حقیقت 
جشنواره  در  مدرسه  این  دانش آموزان  درخشش 

فیلم کوتاه مرهون تالش های وی می باشد.

وقت«  اول  »نماز  کوتاه  فیلم  متن  مورد  در  و 
فیلم کوتاه  این  پدر در سرآغاز  اظهار داشت:  نیز 
دخترش را برای اقامه نماز به مسجد فرا می خواند 
و دخترش که با گوشی مشغول بازی است، تنبلی 
می کند تا اینکه در نهایت پدر و مادر بدون اینکه به 
دخترشان اصرار کنند، خودشان به مسجد می روند.
داستان این فیلم کوتاه که با نکات ریز مربوط به 
تعلیم و تربیت همراه است، در ادامه از گفت وگوی 
خانوادگی در محیطی صمیمی حکایت دارد و در 
نهایت نماز اول وقت به باور و اولویت فرزند این 

خانواده تبدیل می شود.
مدرسه  در  که  کسی  اولین   عنوان  به  باغچه بان 
انتخاب  در  درآورد،  اجرا  به  نمایش  دولتی 
طراحی  همچون   اجرایی  نمایش های  عناصر 
و  چهره ها  انواع  حیوانی،  ماسک های  دکور، 
لباس و همچنین تدوین موسیقی از تبحر خاصی 

برخوردار بود.
این  در  ها«  تاریکی  »روشنگر  کتاب  در  او 
اینکه هیچ گونه  به  با توجه  خصوص می گوید: 
کاردستی،  قبیل  از  کودکان  برای  تربیتی  وسایل 
در  غیره  و  قصه  شعر،  سرورد،  نمایشنامه،  بازی، 
این  خودم  ابتکار  به  من  نداشت.  وجود  ایران 
وسایل که مورد نیاز بود به شکلی حتی غنی تر از 
آنچه که امروز رایج است با دست و فکر و قلم 
خود تهیه کردم. با استفاده از قصه های عامیانه که 
از بچگی به یاد داشتم برای بچه ها نمایشنامه و 
نمایش  کار  برای  ساختم.  چیستان  سرود  و  شعر 
کردم.  تهیه  را  حشرات  و  حیوانات  انواع  ماسک 
من به جرات اطمینان ادعا می کنم که کارهای آن 

روز من امروز هم قابل رقابت نیست.

خسارت 490 هزار یورویی خروج واگن از ریل مترو تبریز
سازمان  اداری  و  مالی  معاون  باقری فر  اصغر 
خصوص  در  تبریز  شهرداری  ریلی  حمل ونقل 
حادثه خروج واگن از ریل مترو تبریز که دو سال 
قبل رخ داد، اظهار کرد: عملیات عمرانی اصالح 
میلیون   ۵۹۰ هزینه  صرف  با  حادثه  وقوع  نقطه 

تومان پایان یافته است.
این  حسابرسی  گزارش  خصوص   در  وی 
افزود:   ۱۳۹۹ و   ۱۳۹۸ سال های  در  سازمان 
به  تبریز  شهرداری  ریلی  حمل ونقل  سازمان 
تکالیف قانونی خود در حوزه مالیات عمل کرده 

و هیچ گونه بدهی مالیاتی ندارد.
حادثه  وارده  خسارت  خصوص  در  باقری فر 
کرد:  تصریح  تبریز  مترو  ریل  از  واگن  خروج 
در حادثه خارج شدن واگن از ریل در دو سال 

قبل، خسارت وارده مبلغ ۴۹۰ هزار یورو معادل 
چهار  زمینه  این  در  که  است  تومان  میلیارد   ۱۵
نفر به دادگاه معرفی شده و پیگیر اخذ خسارت 
وقوع  نقطه  اصالح  هستیم.  بیمه  پوشش  از 
و  نشده  انجام  قبلی  پیمانکار  توسط  حادثه  این 
کار  به  محل  این  اصالح  برای  دیگری  پیمانکار 
گرفته شد که برای عملیات عمرانی ۵۹۰ میلیون 
تومان هزینه صرف شده و این مبلغ در گزارش 

حسابرسی سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است.
ایستگاه شهید  در خصوص  وحیدکیا   یعقوب 
خط  رفت  مسیر  در  کرد:  اظهار  تبریز  بهشتی 
ایستگاه شهید بهشتی قطار توقف  یک مترو، در 
نمی کرد که هم اکنون اقدامات عمرانی آن به پایان 

رسیده و این مسئله برطرف شده است.

خسرو آریان پور اظهار کرد: با توجه به پیش بینی 
برودت هوای استان در زمستان امسال و افزایش 
آن  تبع  به  و  روستایی  و  مشترکان شهری  تعداد 
برنامه ریزی  طبیعی،  گاز  مصرف.کنندگان  تعداد 
صنعتی  مصارف  محدودیت  اعمال  پیش بینی  و 
و نیروگاهی برای تأمین نیازهای گرمایشی مردم 
آغاز  ایران  گاز  مّلی  شرکت  دیسپچینگ  توسط 

شده است.
وی گفت: در فصل زمستان با افزایش مصارف 
خانگی به منظور موازنه تولید و مصرف گاز در 
استان، ناگزیر از اعمال محدودیت مصارف برای 
میزان  اساس  بر  صنعتی  و  نیروگاهی  بخش های 
دیسپچینگ  توسط  تخصیصی  و  برآورد  گاز 

شرکت ملی گاز ایران هستیم.
آریان پور با اشاره به اینکه در فصول گرم سال 
نیروگاه ها  گاز  تأمین  برق،  مصرف  افزایش  و 
اول  ماهه   ۷ در  افزود:  داشت،  قرار  اولویت  در 
به  مترمکعب  میلیون   ۱۷۶۸ حدود  سال جاری 
بخش نیروگاهی اختصاص داشته که این رقم ۲۲ 
افزایش  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد 

یافته است.
استان  گاز  شرکت  بهره برداری  مدیر 

برای  برنامه ریزی  داد:  ادامه  آذربایجان شرقی 
اعمال محدودیت های بخش صنایع و نیروگاهی 
بر اساس موازنه تولید و توزیع گاز کشور و میزان 
برای  قبلی  های  اعالم  اساس  بر  و  تحویلی  گاز 
جهت  صنعتی  و  نیروگاهی  بخش های  آمادگی 
سایر  و  فیلتراسیون  دوم،  سوخت  به کارگیری 
وجود  با  می پذیرد.  صورت  مربوطه  اقدامات 
افزایش  دلیل  به  کشور  در  چشمگیر  گازرسانی 
افت  از  جلوگیری  گاز،   مصرف  برابری  چند 
در   مشترکان  تمام  همیاری  سایه  در  صرفًا  فشار 

مدیریت مصرف حاصل می شود.

90 درصد کودکان کار توسط پیمانکاران 
به کار گمارده می شوند

آغاز ساخت کارخانه اسید سولفوریک ۱05 میلیون یورویی 
در مجتمع مس سونگون

اسید  کارخانه  محل  خاکبرداری  عملیات 
سونگون  مس  معدنی  مجتمع  سولفوریک 
شهرستان ورزقان به عنوان یکی از نیازهای طرح 
این  در  کاتد  مس  تن  هزار   ۲۰۰ ساالنه  تولید 

مجتمع آغاز شد.
 مدیر مجتمع معدنی مس سونگون در این آیین 
گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است 
این پروژه در طول ۳۶ ماه اجرا شود و آبان ماه 

سال ۱۴۰۴به مرحله بهره برداری برسد.
 ۸۲۰ ظرفیت  به  اشاره  با  زاده،  عباس  معبود 
هزار تنی کارخانه تولید اسید سولفوریک مجتمع 
سرمایه  افزود:  ورزقان  سونگون  مس  معدنی 
گذاری اولیه پروژه حدود ۹ هزار میلیارد ریال و 

۱۰۵ میلیون یورو خواهد بود.
وی با اشاره به عزم راسخ شرکت مّلی صنایع 
توسعه  های  طرح  پیشبرد  جهت  در  ایران  مس 
مجتمع مس سونگون گفت: کارخانه تولید اسید 
سولفوریک، یکی از پنج کارخانه تکمیل زنجیره 
ارزش تولید مس کاتد است؛ خداوند را شاکریم 
عملیات  آغاز  شاهد  یافتیم  توفیق  امروز  که 
ذخیره  مخازن  ناحیه  احداث  محل  خاکبرداری 
در  آن،  حمل  و  بارگیری  منطقه  و  اسید  سازی 
محدوده ای به وسعت تقریبی چهار هکتار باشیم.
به اجرای  اشاره  با  مدیر مجتمع مس سونگون 
این پروژه توسط قرارگاه خاتم االنبیا)ص( افزود: 
طبق برآورد اولیه عملیات خاکبرداری ۱.۵ میلیون 
متر مکعبی کارخانه تولید اسیدسولفوریک مجتمع 
ماهه  هفت  زمانی  بازه  در  سونگون  مس  معدن 
ماشین  دستگاه   ۷۰ حدود  و  شد  خواهد  اجرا 

آالت شامل بولدوزر، لودر، ماشین آالت حفاری، 
کمپرسی و ...، در این امر مشغول فعالیت خواهند 
بود؛ این عملیات در راستای تسریع در اجرای این 
پروژه همزمان با انجام مراحل مهندسی کارخانه 
زمانی،  برنامه  خصوص  در  تا  شد  آغاز  اسید 

پیشرفت کار را داشته باشیم.
به  زیست  محیط  از  صیانت  به  اشاره  با  وی 
عنوان خط قرمز شرکت مس ایران و مجتمع مس 
این  اصلی  ماهیت  بر  عالوه  داد:  ادامه  سونگون 
طرح که منجر به تبدیل گازهای خروجی کارخانه 
بود،  اسید سولفوریک خواهد  به محصول  ذوب 
در طراحی آن از بروزترین سیستم های صیانت 
به گونه ای  استفاده شده است  از محیط زیست 
که خروجی آالینده های آن منطبق و بلکه باالتر 
از حد استانداردهای کشور و توصیه های بانک 

جهانی است.
هیئت  و  مدیرعامل  از  قدردانی  با  زاده  عباس 
مدیره شرکت مّلی صنایع مس ایران گفت: نگاه 
توسعه  های  طرح  به  مس  شرکت  مدیرتی  تیم 
به خصوص مجتمع مس سونگون، یک  و  خود 
نگاه فرا منطقه ای، مّلی و مدبرانه است و انشاهلل 
با اخبار خوبی که این روزها در خصوص ذخایر 
های  طرح  پیشرفت  و  توسعه  شناسی،  زمین 
توسعه این مجتمع شنیده می شود انشاهلل در آینده 
مجموعه  این  بالندگی  و  رشد  با  دور  چندان  نه 
اقتصادی،  شکوفایی  و  تحوالت  صنعتی،  عظیم 
منطقه  در   ... و  زایی  اشتغال  سیاسی،  اجتماعی، 
قابل لمس  ایران، محسوس و  و کشور عزیزمان 

خواهد بود.

ساماندهی  ستاد  جلسه  در  محمدی  تراب 
اظهار  استان،  خیابانی  و  کار  کودکان  و  متکدیان 

مجزا  کار  کودکان  مقوله  کرد: 
کودکان  زیرا  است،  متکدیان  از 
قدرت تمییز خوب و بد را ندارند 
و وظیفه ما این است این افراد را 
شناسایی و سامان دهی کنیم. طبق 
قانون کسانی که کودکان را وادار 
به   کنند  می  تکدی گری  و  کار  به 
۳ماه تا ۲ سال زندان محکوم می 
کار  کودکان  درصد   ۹۰ شوند. 
کار  به  پیمانکار  توسط  استان  در 

و  شناسایی  باید  افراد  این  که  می شوند  گمارده 
مطابق قانون با آنها برخورد شود. 

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 

آذربایجان شرقی همچنین بر شناسایی و برخورد 
با متکدیانی که نیازمند نیستند تاکید کرد و گفت: 
نباید اجازه داد این افراد شان و 
جایگاه تبریز به عنوان شهر بدون 
گدا را خدشه دار کنند. استان ما 
استان ها در  با سایر  مقایسه  در 
و  کار  کودکان  ساماندهی  مورد 
وضعیت  متکدیان  و  خیابانی 
متاثر  امر  این  که  دارد  مطلوبی 
توانمند در  از وجود خیریه های 
در  افرادی  اخیرا  است.   استان 
به  نسبت  خودپرداز  های  باجه 
های  کمک  دریافت  برای  حساب  شماره  اعالم 
مردم اقدام می کنند که الزم است برخورد قانونی 

در این راستا به عمل آید.

تبریز در انحصار ساختمان های بی روح
در نخستین نگاه به فضای شهری تبریز می توان 
ساختمان های بی روحی را مشاهده کرد که در عمق 
یکدیگر هم چون قارچ های سمی رشد کرده اند و 
آن ها  انحصار  در  همیشه  از  نازیباتر  کهن،  تبریز 

قرار گرفته است.
زبانزد  دیرباز  از  اولین ها  شهر  در  معماری  هنر 
معماری  اصیل  هنر  و  بوده  دنیا  هنری  مکاتب 
ایرانی اسالمی نیز نمودی از این اصالت در قرون 

گذشته است.
دوره هایی  در  توانمندی  هنرمندان  و  معماران 
که مکتب تبریز اصالت هنر را به ایران به ارمغان 
آورده بود، می زیستند شاید اگر آن ها امروز زنده 
اما هیچ  تبریز  با مشاهده ساختمان های در  بودند 
اثری از این هنر در جای جای شهر اولین ها وجود 
و  نازیبا  قد کشیدن ساختمان های  کنار  در  ندارد. 
فضاهای  وجود  عدم  شهر،  سرتاسر  در  غیرمجاز 
ضعف  و  تمرکزگرایی  افزایش  شهری،  تنفس 
مبلمان شهری از دیگر مشکالت زیباسازی سطح 

شهر تبریز به شمار می رود.
تبریز  شهر  شورای  عضو  اقدم،  بابایی  فریدون 
و عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ شورای شهر با اشاره 
به  نسبت  معماری  حوزه  نقش  بودن  کمرنگ  به 
شهرسازی در تبریز، گفت: هنر معماری در تبریز 
اسالمی  ایرانی  معماری  علی رغم صاحب سبک 
و  نمی شود  دیده  شهر  این  بودن  آذری  حتی  و 
الگوبرداری  صرف  و  روزمرگی  درگیر  معماری 
معماری  و  تاریخی  هویت  است.  شده  غرب  از 
و  دارند  گفتن  برای  زیادی  حرف  تبریز  سنتی 
این موضوع را می توان با نگاه کردن به فضاهای 

تاریخی شهر متوجه شد.

بخش  این که  بیان  با  تبریز  شهر  شورای  عضو 
عمده ای از آشفتگی فضایی در شهر تبریز مربوط 
داد:  ادامه  است،  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  به 
یکسری  ساز  و  ساخت  قانونی  پروانه های  در 
حداقل هایی رعایت می شود و اگر بناها بر اساس 

چنین  شاهد  دیگر  شوند  ساخته  حداقل ها  این 
فضایی نخواهیم بود. مثال اگر یک ساختمان چهار 
باال  اشکاالت  با  شود،  ساخته  پروانه  بدون  طبقه 
به حد دلخواه و بدسلیقه کار می شود.   و طبقات 
که  است  این  نظمی ها  بی  این  عمده  بخش 
زمان ممکن  شهروندان می خواهند در سریعترین 

مجوز بگیرند و ساخت و ساز را شروع کنند.
شهرام کاشانی اصل، عضو هیات مدیره سازمان 
نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی و معاون 
اداره کل استاندارد استان نیز در گفت وگو با ایسنا، 
در خصوص مشکالت موجود در شهرسازی تبریز، 
گفت: تبریز از نظر کیفیت ساخت و سازهای مجاز 
وضعیت  در  کشور  شهرهای  باسایر  مقایسه  در 
مصالح،  کیفیت  نظر  از  ما  زیرا  دارد  قرار  خوبی 
قوانین را سخت تر از تهران می گیریم ولی اصول 

زیباسازی و شهرسازی در تبریز رعایت نمی شود.
وی با تاکید بر این که شدیداً مشکل شهرسازی 
مسئله هر  این  افزود:  احساس می شود،  تبریز  در 
لحظه تشدید شده و کسی به داد آن نمی رسد. به 
طوری که سیاست گذاری های غلط قبلی همچنان 
ادامه داشته و جایی برای تنفس در تبریز به جز 

چند مورد استثنا نیست.
یک  شهر  از  منطقه  هر  در  باید  داد:  ادامه  وی 
فضای تنفسی وجود داشته باشد و یک شهر هم 
مناطق  در  اما  دارد  نیاز  پارکینگ  هم  و  پارک  به 
تجاری شهر تبریز یا پارکینگ نیست و یا هم به 

اندازه کافی وجود ندارد.
شهر  ساختمان های  نمای  این که  بیان  با  وی 
بیشتر  داد:  ادامه  دارند،  زیبایی مشکل  نظر  از  نیز 
تبریز به صورت نمای سنگی  نماهای ساختمانی 
از  اغلب  دیگر  کشورهای  در  که  حالی  در  است 
کامپوزیت استفاده می کنند. ما ساختمان را با نمای 
سنگی، سنگین می کنیم و این اقدام معماران هیچ 
دستاوردی ندارد بلکه بستری ایجاد می کند تا در 
زمان وقوع زلزله های خفیف، اولین چیزی که بر 
سر عابران می افتد، همین نماهای سنگی هستند و 

هیچ نظارتی هم بر آن وجود ندارد.
وی گفت: ما در تبریز به جای توسعه در بخش 
عرض و طول شهر بیشتر به سمت ارتفاع رفته ایم و 
این امر آفت هایی چون آلودگی را به ارمغان آورده 
است. هنوز هم می گویند که شهرک باغمیشه تبریز 
و  باز هم مجوز ساخت  اما  است  بر روی گسل 
ساز و حتی لوله کشی گاز که علنا بمب گذاری 
در حاشیه شهر است، صادر می شود که در واقع 

خیانتی برای شهر است.
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