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آذربایجانشرقی

استاندار: 
راه اندازی معادن جدید 

نیاز مبرم آذربایجان شرقی 
عابدین خرم با اشاره به اینکه فعال سازی تمام 
معادن یکی از 
ی  ها د هبر ا ر
و  نظام  اصلی 
است،  دولت 
در  ما  افزود: 
 ۷۰۰ استان 
ثبت   معدن 
داشتیم  شده 
که ۵۰ درصد 
غیرفعال  آنها 
مجموعه  و  سازمان صمت  تالش های  با  و  بود 
دستگاه های اجرایی ۴۱ معدن به چرخه فعالیت 

بازگشته است که البته آمار پایین است.
وی نگاه برنامه ای به بخش معدن را ضروری 
دانست و اظهار داشت: در این راستا فرمانداران 
باید جدی  را  شهرستان ها  معادن  کمیته  تشکیل 
بگیرند و از این فرصت فوق العاده برای پیشرفت 
این منظور  برای  استفاده کنند و  مناطق مختلف 
باید نگاه برنامه ای به بخش معدن داشته باشیم و 
گزارش های دقیق و قابل قبول از میزان تأثیر این 

بخش در توسعه استان تهیه شود.
خرم با اشاره به مزایده واگذاری محدوده های 
معدنی آذربایجان شرقی، یادآور شد: این مزایده 
باشد  غیرفعال  معادن  فعال کردن  اگر در جهت 
این  غیر  در  است،  استان  برای  خوشی  خبر 
صورت باید یک اقدام جهادی برای فعال کردن 

این معادن انجام شود.
با  جدید  معادن  راه اندازی  اینکه  بیان  با  خرم 
منابع طبیعی  از محیط زیست و  لحاظ حفاظت 
داد:  ادامه  است،  اصلی  نیاز  استان  توسعه  برای 
رهگذر  از  باید  واقعی  معنای  به  استان  توسعه 
در  مشخص  راهکارهای  و  بگیرد  شکل  معادن 
این حوزه داشته باشیم که در این زمینه معاونت 
هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرمانداری ها 
و اعضای شورای معادن باید موضوع را به  عنوان 
یک عامل اساسی برای پیشرفت اقتصادی استان 

مورد توجه قرار دهند.
ذخایر  تن  میلیارد  هشت  با  آذربایجان شرقی 
معدنی تخمینی، رتبه نخست کشور را دارد، اما 
تا کنون کمتر از ۱۰ درصد از این ذخایر کشف 

شده است.

مرگ خاموش خانواده
 ۳ نفره در تبریز

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از فوت 
چمران  شهید  محله  در  خانواده ای  عضو  سه 

)آخماقیه( تبریز بر اثر گازگرفتگی خبر داد.
وحید شادی نیا در تشریح این حادثه تلخ گفت: 
به دنبال گزارش کاهش هوشیاری ۳ عضو یک 
خانواده سریعا عوامل اورژانس در محل حاضر 
شدند. کارشناسان اعزامی در بررسی اولیه متوجه 
شدند چندین ساعت قبل بر اثر استفاده غیرایمن 
از بخاری گازی پدر ۳۵ ساله، مادر ۳۰ ساله و 

کودک ۵ ساله جان باختند.

آب های زیرزمینی منطقه 
راه آهن تبریز آلودگی 

نفتی دارد
از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  سرپرست 
جرم  وقوع 
ی  گستر د ا د
کل آذربایجان 
اعالم  شرقی 
منابع  کرد: 
های  آب 
مینی  ز یر ز
راه  منطقه 
تبریز  آهن 
واقع در غرب 

این شهر آلودگی نفتی دارد.
پیش  شرایط  از  تاسف  ابراز  با  موقری  احمد 
آمده در منطقه راه آهن، بر لزوم شناسایی منبع 
این  زیرزمینی  آب  منابع  نفتی  آلودگی  منشاء  و 
منطقه تاکید کرد. در راستای پیشگیری از جرایم 
علیه بهداشت و تامین سالمت عمومی ضرورت 
دارد دستگاه های متولی با همکاری و هم افزایی 
نسبت به شناسایی منبع و منشاء آلودگی نفتی و 
رفع مشکل حادث شده در منطقه اهتمام الزم را 

داشته باشند.
حفاظت  کل  اداره  شد  مقرر  نشست  این  در 
محیط زیست و شرکت آب منطقه ای آذربایجان 
شرقی گزارش کاملی از سوابق اقدامات خود در 
خصوص رفع آلودگی نفتی منابع آب زیرزمینی 
منطقه  آخرین وضعیت  و  تبریز  آهن  راه  منطقه 
معاونت  به  بعدی  اقدامات  و  پیگیری  برای  را 
از وقوع جرم دادگستری  پیشگیری  اجتماعی و 

کل استان منعکس کنند.
آذربایجان  همچنین مدیرعامل راه آهن منطقه 
اقدامات  نتیجه  و  وضعیت  آخرین  شد  موظف 
منابع آب  نفتی  آلودگی  رفع  خود در خصوص 
زیرزمینی منطقه را به همراه برنامه عملیاتی برای 
پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  به  آلودگی  رفع 

از وقوع جرم دادگستری کل استان ارسال کند.
تبریز  آهن  راه  منطقه  آب  مابع  نفتی  آلودگی 
اعتراض  موجب  و  مطرح  قبل  سال  چند  از 

کشاورزان بوده است.

مسیر دوم بی آر تی تبریز سال آینده با طول ۱۸ کیلومتر 
احداث می شود

ساعاتی با بانوی مستندساز تبریزی خالق اثر خدا و پیچ گوشتی سیدرضا

آقای مقیمی اول خدا و دوم پیچ گوشتی اش
 را دلیل موفقیتش می دانست

کتایون حمیدی
گوشتی  پیچ  و  خدا  را  اسمش 
که  بار  هر  آخر  گذاشتم؛  سیدرضا 
گوشتی  پیچ  یک  رفتم،  دیدنش  به 
از جیبش در می آورد و با انگشت 
اشاره رو به آسمان کرده و میگفت: 
به  اول  شده ام،  سیدرضا  من  اگر 
خواست خدا و دوم به خاطر این پیچ 
گوشتی است؛ حتی یادم است وقتی 
کارخانه اش  از  وقت  صنعت  وزیر 
کت  جیب  در  می کرد،  بازدید 
سیدرضا خبری از اکسسوری گل و 
پوشت نبود بلکه همان پیچ گوشتی 
اش بود که جلوه گری می کرد. اینها 
تبریزی  مستندساز  وایانی،  اعظم  را 
می گوید که اخیرا مستندش به بخش 
راه  رشد  فیلم  جشنواره  بین المللی 

یافته است.
همین که خبر راهیابی یک مستند 
از تبریز به بخش بین الملل را دیدم، 
طرف  آن  و  طرف  این  از  بالفاصله 
کرده  پیدا  را  کارگردان اش  شماره 
در  و  گذاشتم  مصاحبه  قرار  و 
پایانی  روزهای  از  روز  برفی ترین 

پاییز میهمان موسسه شان میشوم.
قدیمی ترین  از  یکی  در  موسسه 
آن  از  است،  تبریز  محالت 
کوچه هایی که از سر تا پایش تاریخ 
جزو  هم  دفتر  مکان  می زند.  فریاد 
که  است  کوچه  قدیمی  خانه هایی 
که  می دهد  خبر  َدرکوبه اش  تق  تق 
ات  روح  است  قرار  َدر،  طرف  آن 
به سال های  پرت شود  جدا شده و 

یک هزار و دویست و اندی.
را  قیچی  و  ریش  ابتدا  همان  از 
تا  می دهم  وایانی  خانم  خود  دست 
از سیر تا پیاز فعالیت های اجتماعی 
و مستندات ساخته شده اش گرفته تا 
زندگی شخصی اش برایمان بگوید.

و  کارگردان  وایانی،  اعظم  بنده   «
اجتماعی  آثار  چندین  مستندساز 
از  یکی  اسم  که  هستم  فرهنگی  و 
بین الملل  بخش  به  که  مستندهایم 
است، خدا  یافته  راه  جشنواره رشد 
و پیچ گوشتی سیدرضا نام دارد. این 
یک مستند پرتره در مورد  کارآفرین 
مقیمی  مرحوم سیدرضا  برتر کشور 
مراحل  در  متاسفانه  است.  اصل 
تدوین این مستند بودیم که حاج آقا 
در اثر یک سانحه انفجار در کارخانه 
و  کار  راه  شهید  افتاد،  اتفاق  شان 

صنعت شدند. 
ادامه می دهد: »شاید براتون سئوال 
همه  این  بین  از  چرا  که  بیاد  پیش 
سراغ  به  تولیدکننده  و  کارخانه دار 
آقای مقیمی اصل رفتم؟ باید بگویم 
که آقای مقیمی شخصیتی داشت که 
هر کسی او را می شناخت شیفته اش 
می شد جوری که  حاج آقا تا آخرین 
نفس در کنار مردم و کارگرانش بود. 
همیشه  که  داشت  شعار  یک  اصال 
گالیه  وطن  از  مدام  نباید  می گفت 
بلکه  به من چه داد؟  کنیم که وطن 
باید  به این سئوال جواب بدهیم که 
آقای  کرده ام؟  چه  وطن  برای  من 
راه  واکر  با  بود،  باال  سنشان  مقیمی 
می رفت ولی همیشه پای کار بودند؛ 
او فردی بود که فقط تنشنه خدمت 
بوده و دوست داشت خدمت کند در 
حالی که شرایط زندگی در خارج از 
کشور برایشان در سطح عالی فراهم 
بود ولی او هیچ وقت ایران خود را 
ترک نکرد و این یکی از دالیلی بود 
به عنوان یک  بنده  تا  باعث شد  که 
یک  ساخت  دنبال  به  که  مستندساز 
از  بودم  سال  شعار  مورد  در  مستند 
بین همه این صنعتگران استان، آقای 

مقیمی را انتخاب کنم. «
»من یک زن هستم و قطعا مسائل 
دغدغه  همیشه  اجتماعی  و  زنان 
اصلی ام هستند؛ اما روزی در برنامه 
پایش یک بخش در مورد کارآفرینی 
کوتاهش  آیتم  یک  که  شد  پخش 
در مورد آقای مقیمی بود و من هم 
خوش  فرد  این  صحبت های  شیفته 
پیگیری  از  بعد  و  شدم  صحبت 
سیدرضا،   با  نزدیک  از  آشنایی  و 

عالقمند شدم تا با این کارخانه داری 
غذا  خود  کارگران  با  همیشه  که 
خود  خاص  خصایص  و  می خورد 
کارخانه  وسط  همیشه   و  دارد  را 
میز  پشت  و  است  فعالیت  حال  در 
مدیریتی نمی شیند، بیشتر آشنا شوم.«
وقتی  کند!  رحمتشان  »خدا 
خود  با  را  مستند  ساخت  موضوع 
و  گذاشتم  میان  در  مقیمی  آقای 
به  جلسه  چندین  منظور  همین  به 
کارخانه اش رفتم متوجه شدم که او 
داشته  هم  دراماتیکی  بسیار  کودکی 
مادر  است؛ در هفت سالگی پدر و 
خود را از دست داده بود و به اجبار 
می کرد،  زندگی  دایی اش  پیش  باید 
دایی اش نیز نه تنها هیچ عالقه ای به 
بلکه  نداشته  ادامه تحصیل سیدرضا 
نداشته  او  با  هم  خوبی  رفتار  اصال 
است ولی عشق به درس و یادگیری 
او  تا  می شود  منجر  سیدرضا  در 
همیشه ساعت ۵ صبح بیدار شده و 
مغازه  دایی را آب و جارو میکرد و 
دایی  به  صبح   ۷ ساعت  نهایت  در 
تحویل می داد تا به مدرسه اش برسد 
باید در مغازه  نیز  و سر ساعت ۱۲ 
دقیقه  چند  با  وگرنه  می شد  حاضر 

تاخیر از دایی اش کتک می خورد.«

آقای  ادامه می دهد: »طبق گفته  او 
مقیمی در ۱۵ سالگی به علت عالقه 
درست  یخچال  یک  فنی  مسائل  به 
بود،  توانسته  او  سپس  و  بود  کرده 
برتر  دانشگاه های  از  یکی  بورسیه 
انگلستان را به دست بیاورد و چند 
سالی راهی انگلستان می شود از این 
مقیمی  آقای  سرگذشت  کلیات  رو 
ساخت  به  مصمم  من  تا  شد  منجر 
آقای  زندگی  البته  شوم.  مستند  این 
فیلم  یک  ساخت  پتانسیل  مقیمی 

سینمایی را هم  دارد«.
از زمان مستند "خدا و پیچ گوشتی 
»راش هایی  می پرسم:  هم  سیدرضا" 
پیچ گوشتی  برای مستند خدا و  که 
از  بیش  کردیم،  ضبط  رضا  سید 
با  این مستند  ۱۰ ساعت است ولی 
جذابیت  اینکه  بر  مبنی  تالش  تمام 
صورت  به  ندهد  دست  از  را  خود 
تولید  دقیقه   ۲۰ در  جورتر  و  جمع 
شده است و اسمش را هم به خاطر 
اینکه همیشه یک پیچ گوشتی دست 
آقای مقیمی بود و اول خدا و دوم 
موفقیتش  دلیل  را  گوشتی اش  پیچ 

می دانست، گذاشتم.«
که  مستندهایی  به  وایانی  خانم 
تاکنون ساخته، اشاره می کند: »تاکنون 
بیش از ۱۰ مستند ساخته ام البته من 
در  و  و سیما هستم  بازنشسته صدا 
طول خدمت بیشتر سرگرم کارهای 
اداری بودم ولی بعد از بازنشستگی 
دیگر دل را به دریا زده و به سمت 
مستند   ۵ یا   ۴ و  رفتم  عالقه خودم 
دیگر ساختم. ۲ مورد از مستندهایم 
و  کیش  زیبایی جزیره  معرفی  برای 
یک مورد برای محیط زیست جزیره 

هندورابی بود.«
در  مستندش  اولین  ساخت  از  او 
هم  عشایر  زنان  حوزه  در   ۷۶ سال 
برای  من  »دغدغه  میکند:  تعریف 
و  است  زنان  حوزه  مستندسازی 

این  به  پرداخت  به  زیادی  عالقه 
حوزه دارم و حتی یک مستند به نام 
عزیز دشت ساختم که برای معرفی 
که  بود  سوارکاری  ایالت  زن  یک 
چندین سال قهرمان سوارکاری زنان 
عزیزه  خانم  این  نام  می شد،  عشایر 
پرداخت  موضوع  این  به  من  و  بود 
ساختم.  او  برای  مستندی  و  کرده 
به  زیادی  عالقه  من  مجموع  در 
دارم  موضوعات  این  به  پرداخت 
ولی گاها برخی از بانوان عالقه ای 
ندارند که قصه زندگی شان  این  به 

چه خوب و چه بد، گفته شود.«
ادامه می دهد:  و  کمی مکث کرده 
» مثال در خود تبریز خانمی زندگی 
مقدس  دفاع  دوران  در  که  می کند 
کمک های  و  بود  نفره  تک  لشکر 
کمک های  و  می کرد  جمع  مردمی 
فراهم  را  مقدم  خط  پشت  الزم 
برای  که  وقت  هر  ولی  می کرد 
او  با  زندگی شان  مستند  ساخت 
می دهد  رد  جواب  می کنم،  صحبت 
و می گوید که من این کارها را برای 
رضای خدا انجام دادم و اگر جلوی 

دوربین بگویم، اجرش می رود«.
به  شاید  میگویم  وایانی  خانم  به 
مردساالری  جامعه  برخی ها  عقیده 

شرایط  این  در  کارگردانی  و  است 
برای یک زن سخت باشد، می گوید: 
چیز  همه  گذشته  به  نسبت  »االن 
جایگاه  بانوان  و  است  کرده  تغییر 
پیدا  جامعه  در  را  خود  اجتماعی 
که  اوایل  آن  است  یادم  اند؛  کرده 
به  کنم،  کار  مستندی  می خواستم 
کارگردان  از  همسرم  اینکه  علت 
سایه  زیر  را  من  هستند،  استان  بنام 
انجام  که  کاری  هر  و  می دیدند  او 
آقای  که  می کردند  فکر  می دادم 
رفته  ولی  می دهد  انجام  طاهرفر 
همه  و  کرد  تغییر  نگرش  این  رفته 
دیدند که در بیشتر کارها اصال آقای 

طاهرفر حضور ندارد.«
او ادامه می دهد: »بانوان در حوزه 
شده اند  قدر  بسیار  کوتاه  فیلم 
خود     موسسه  در  ما  طوریکه  به 
اندیشه های  با  که  داریم  دخترانی 
کاری  و  گذاشته اند  میدان  به  پا  نو 

می کنند، کارستان«.
از موسسه هنری اش هم می پرسم، 
هنری  فرهنگی  »موسسه  می گوید: 
را  خود  فعالیت   ۹۷ سال  از  ما 
روی  اصلی  تمرکز  و  کرده  شروع 
است  پژوهش  و  کتاب  فیلم سازی، 
کارآفرین  عنوان موسسه  به  و شاید 
دادن  نشان  و  بستر الزم  ولی  نباشد 
هنر  به  عالقه  که  آنهایی  برای  راه 
باید  چه  که  نمی دانند  ولی  دارند 
کنند را فراهم می کند. اینجا جوانان 
عالقه مند می آموزند و از امکانات و 
تجهیزات موسسه برای ارتقای خود 
استفاده  اثر  یک  به  ایده  تبدیل  و 
می کنند؛ در حقیقت موسسه ما یک 

شکل حمایتی دارد.«
تعریف  خودش  که  طور  همان 
می کند: »به واسطه ارتباط با برخی از 
هنری،  و  فرهنگی  قدر  سازمان های 
می کنند  لینک  آنها  به  را  هنرآموزان 
باعث  مورد  چندین  در  طوریکه  به 

شده اند تا یکی از دختران تبریزی با 
معرفی از طریق موسسه شان، بتواند  
مالی  با حمایت  را  کوتاه خود  فیلم 

موسسه اوج تولید کند.«
می کنند  گمان  برخی ها  می گویم 
جامعه  در  فعال  خانم  یک  که 
خوبی  همسر  و  مادر  نمی تواند 
در  زیادی  نقص هایی  حتما  و  باشد 
داشت،  خواهد  شخصی اش  زندگی 
می گوید: »من حدود ۲۳ سال است 
 ۱۵ پسر  یک  و  کردم  ازدواج  که 
می تواند  درست  برنامه  دارم.  ساله 
او  و  باشد  زن  یک  موفقیت  عامل 
را از دیگر بخش های زندگی اش از  
جمله ازدواج یا مادری یا تفریحات 

و غیره نگذارد«.
طاهرفر  آقای  نظر  از  یعنی  پس 
شما همسر خوبی و از نظر پسرتان 
مادر نمونه ای هستید؟ لبخندی زده و 
می گوید: » نه حتما که آقایان همیشه 
نارضایت هایی  خود  های  خانم  از 
بنده  اینکه  به  توجه  با  ولی  دارند 
تقریبا با همسرم هم رشته هستم؛ و 
پیشرفت  برای  همیشه  الحمداهلل  او 
سنگ  و  است  کرده  تالش  من 
اما  است.  نیانداخته  من  راه  جلوی 
تا  ندادم  اجازه  وقت  هیچ  هم  من 
تاثیری  من  اجتماعی  فعالیت های 
من  همسری  یا  مادری  وظیفه  روی 
آمد  دنیا  به  پسرم  وقتی  بگذارد. 
حقوق  بدون  مرخصی  سال  دو  من 
گرفتم و تمام فکر و ذهنم بچه بود 
این دو سال لذت بردم و بعد  از  و 
اصلی ام  اولویت  همیشه  نیز  آن  از 
بقیه  مثل  و  است  فرزندم  و  همسر 
خونه مون  که  آمده  پیش  خانواده ها 
غذایی  روز  هر  یا  و  باشد  نامرتب 
در آشپزخانه نپزم ولی همیشه سعی 
هستیم  خانه  در  همه  وقتی  می کنم 
خودم آشپزی کنم و تنوع خانه داری 

انجام دهم«.
خانم  یک   « می دهد:  ادامه  او 
می تواند با برنامه ریزی و اتکا به توان 
خوبی  همسر  هم  و  مادر  هم  خود 
و  جامعه  در  فعال  یک  هم  و  باشد 
اینها  کدام  هیچ  خدا  به  اثربخش. 
که  است  این  مهم  و  نیست  سخت 
کنیم.  تعریف  چیزی  چه  را  سختی 
اصال یک مثال ساده بزنم، سختی و 
همه  از  زن  یک  برای  بارداری  درد 
باور  ولی  است  بیشتر  دنیا  دردهای 
یک  برای  سختی  این  که  می کنید 
مادر که چشم انتظار فرزندش است، 
همه  است؟  شیرین تر  چیز  همه  از 
ما انسان هستیم و سختی کشیدن و          
کم آوردن را تجربه کردیم ولی باید 
با سختی ها روبه رو شد که موفقیت 

را چشید«.
اگر  می گویم  وایانی  خانم  به 
را  مسیر  همین  برگردید  عقب  به 
عقب  به  »اگر  می گوید:  می آیید؟ 
ادامه  را  مسیر  همین  دوباره  برگردم 
می دهم، فقط بیشتر روی نویسندگی 
تمرکز می کنم؛ من از اینکه فعال در 
جامعه بودم، از اینکه ازدواج کردم و 
مادر شده ام لذت می برم و باز هم به 

عقب برگردم دوباره مادر می شوم«.
را  آینده  سال   ۱۰ وایانی  اعظم 
احتمال  می بینید؟  چطور  و  کجا 
یک  با  باشه؟  کرده  مهاجرت  داره 
بلند می گوید: »من به هیچ وقت  نه 
به مهاجرت از ایران فکر نمی کنم با 
اینکه عاشق مسافرت هستم و حتی 
که  بود  این  ازدواج  شروط  از  یکی 
ولی  باشد  مسافرت  پایه  همسرم 
هر  چراکه  هرگز  کشور  از  هجرت 
عین  من  برای  عزیر  ایران  از  نقطه 
خاک تبریز مقدس و محترم است و 
با هیچ جای دنیا عوض نمی کنم ولی 
دوست  کاری ام  انداز  چشم  برای 
دارم که پیشرفت کنم و برای آن دنیا 

توشه واقعی ذخیره کنم«.
می پرسم،  هم  جدیدش  مستند  از 
ساخت  برای  »طرحی  می گوید: 
مستند فعاالن قرآنی را تدوین کرده 
این  در  کتابی  تالیف  حال  در  و 

خصوص هستم«.

انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه بررسی شود
تونل  اول  فاز  افتتاح  به  اشاره  با  علیزاده  علی 
انتقال آب کانی سیب به دریاچه ارومیه تا دهه فجر 
 ۳۰۰ حدود  ساالنه  انتقال  داشت:  اظهار  امسال، 
میلیون مترمکعب آب در فاز اول، به تنهایی تاثیر 
قدم  اما  داشت  نخواهد  دریاچه  احیای  در  جدی 

مثبت در تامین پایدار نیاز دریاچه است.
وی با اشاره به اینکه در فاز دوم که سال آینده 
به بهره برداری می رسد، حجم انتقال آب ساالنه 
که  رسید  خواهد  مکعب  متر  میلیون   ۶۰۰ به 

میلیارد   ۳ الی   ۲ از  بیش  این دریاچه  نیاز ساالنه 
مترمکعب است.

مردم            معیشت  اینکه  بر  تاکید  با  علیزاده 
خورده  گره  کشاورزی  با  ارومیه  دریاچه  حاشیه 
است، گفت: باید با اصالح الگوی کشت یا شغل 
های جایگزین، مردم را در احیای دریاچه همراه 
کرد وگرنه چندین هزار چاه غیرمجاز در منطقه 
کردن  مسدود  توان  اجبار  نیروی  هیچ  که  داریم 

آن را ندارد.

ستاد  از  تفحص مجلس  و  تحقیق  هیئت  عضو 
خواستار  پیشنهادی،  در  ارومیه،  دریاچه  احیای 
جمله  از  حوزه ها  سایر  از  آب  انتقال  مطالعه 
کرد:  خاطرنشان  و  شد  ارومیه  دریاچه  به  خزر 
از  ها  استان  از  برخی  به  فارس  خلیج  از  اکنون 
جمله خراسان جنوبی، یزد و… خط انتقال آب 
نباید  که چرا  آب طراحی شده  شیرین سازی  و 
در  ارومیه  دریاچه  احیای  برای  از چنین ظرفیتی 

آینده بهره گیری نکنیم.

یعقوب وحیدکیا اظهار کرد: دیدگاه حمل ونقلی 
شهر رسیدن به هدف حمل ونقل ترکیبی است که 
در این راستا سال آینده دو پارک سوار ترکیبی در 

کنار ایستگاه های مترو احداث می شود.
وی درخصوص جزئیات مسیر دوم تندرو تبریز 
این مسیر جزو پروژه های ترویج  افزود: احداث 
که   چرا  است  تبریز  عمومی  حمل ونقل  ناوگان 
توسعه حمل ونقل عمومی در کنار فرهنگ سازی 
سرنشین  تک  خودروهای  تردد  کاهش  برای 
می تواند گامی موثر در کاهش ترافیک شهر باشد.
تبریز در حال مطالعات فنی و  تندرو  مسیر دوم 
تهیه نقشه اجرایی است، این مسیر بی آر تی به 
طول ۱۸ کیلومتر از میدان آذربایجان شروع شده 
و  کرده  گذر  یوسف آباد  تا  هفت تیر  خیابان  از 
اجرایی  عملیات  و  منتهی شده  فهمیده  میدان  به 

احداث این مسیر سال آینده اجرایی می شود.
تبریز  شهردار  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
سایه بان  روشنایی  معایب  کرد:  تاکید  همچنین 
و  رفع  تندرو  مسیر  اشکان  اتوبوس  ایستگاه 
راستای  در  شد.  تامین  ایستگاه  این  روشنایی 
در  اتوبوس ها  و  مسافران  تردد  ایمنی  افزایش 
و  هوا  تاریکی  هنگام  تندرو  مسیر  ایستگاه های 

بصری  زیبایی  نیز  و  نیاز  مورد  روشنایی  تامین 
تعویض  معایب و  در هنگام شب، عملیات رفع 
المپ های معیوب سایه بان های این مسیر در حال 

اجرا است.
وی با بیان اینکه در ادامه این پروژه ایرادهای 
اساسی برق و روشنایی ایستگاه اشکان رفع شد، 
معایب  این  از  پیش  همچنین  کرد:  خاطرنشان 
روشنایی ایستگاه تربیت بررسی، رفع و روشنایی 

این ایستگاه تامین شده بود.  
به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
صورت  به  و   فازبندی  با  عملیات  این  تبریز، 
مستمر در سایر ایستگاه های پرمسافر مسیر تندرو 

نیز در حال اجرا است.

نمایش »تکه های سنگین سرب« از تبریز
 به جشنواره فجر راه یافت

نمایش »تکه های سنگین سرب« در سیزدهمین 
جشنواره ملی تئاتر بسیج بوشهر به نمایندگی از 
به  برگزیده  رتبه های  کسب  با  شرقی  آذربایجان 

جشنواره فجر راه یافت. 
رتبه  کارگردانی سعید رضانژاد  به  نمایش  این 
بازی  با  بازیگری زن  رتبه دوم  دوم کارگردانی، 
نیلوفر علیپور کامران را کسب کرده و در بخش 

کاندیدای  و  ربوی  رضا  مرد،  بازیگری  تقدیر 
طراحی صحنه میثم حبیبی مقام کسب کرد.

نمایش تکه های سنگین سرب پس از موفقیت 
به  توانست  همچنین  بسیج،  تئاتر  جشنواره  در 
جشنواره  و  فجر  تئاتر  بین المللی  جشنواره  دو 

سراسری تئاتر ایثار راه یابد.

بازارچه های محلی جوابگوی تبریز نیست 
هایی  بازارچه  گفت:  تبریز  شهر  عضو شورای 
نمی  را  تبریز  تاسیس شده است کفاف شهر  که 

دهد و باید این بازارچه ها افزایش پیدا کند.  
محیط  و  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس 
در  مردم  رضایت  بتوانیم  اگر  گفت:  زیست 
فعالیت های حوزه خدمات شهری داشته باشیم 

موفق خواهیم بود. 
احداث  لزوم  بر  تاکید  با  صادقی"  "احد 
گفت :  مختلف  مناطق  در  محلی  بازارچه های 
بازارچه های محلی به اقتصاد محالت می تواند 
بازارچه  کند.  کم  را  هوا  آلودگی  و  کند  کمک 

تبریز  شهر  کفاف  است  شده  تاسیس  که  هایی 
افزایش  ها  بازارچه  این  باید  و  دهد  نمی  را 
منطقه  هر  برای  امسال،  بودجه  در  کند.  پیدا 
بودجه ای اختصاص داده شده است ولی کافی              
ای  باید توجه ویژه  آینده  برای سال  باشد  نمی 

باشیم.  داشته 
هایی  مکان  در  ها  بازارچه  باید  صادقی گفت: 
دسترسی  مردم  و  بوده  مفید  که  شود  احداث 
نظر  زیر  باید  مناطق  باشد.  داشته  تری  راحت 
سازمان میادین فعالیت بکنند و باید طبق مطالعه 

احداث شود.

جمع آوری ۱۱۴ دستگاه وانت بار میوه فروش سیار 
توسط شهرداری تبریز

سال  آذر  ابتدای  از  کرد:  اظهار  صدیقی  جواد 
میوه فروش  وانت بارهای  ساماندهی  طرح  جاری 
آغاز  دهگانه  مناطق  سطح  در  تبریز  شهرداری 
وانت بارهای  ساماندهی  طرح  در  است.  شده 
از  ابالغیه هایی  جمع آوری  از  قبل  میوه فروش، 
سوی شهرداری تبریز مبنی بر ثبت نام مالکان این 
که  است  شده  نصب  شهر   سطح  در  خودروها 
پس از آن نسبت به مکان یابی استقرار و فروش 
میوه اقدام خواهد شد. با ساماندهی و جمع آوری 
در  سدمعبر  و  ترافیک  کاهش  شاهد  وانت بارها 

شهروندان  تردد  تسهیل  و  شهر  اصلی  مسیرهای 
خواهیم بود.

 ۵۰۰ تبریز  شهر  در  گزارش،  این  براساس 
که  دارند  فعالیت  میوه فروش  وانت بار  دستگاه 
به  و  بوده  نفر   ۱۸ انحصار  در  آن  دستگاه   ۳۰۰
صورت اجاره در اختیار افراد قرار می دهند. طرح 
ساماندهی وانت بارهای میوه فروش در سطح شهر 
تبریز از ابتدای آذر سال جاری با هدف پیشگیری 
از سد معبر، کاهش ترافیک شهری و  ساماندهی 

این افراد در مکان های ویژه آغاز شده است.

جشنواره منطقه ای شمال غرب بسترساز
 هم افزایی رسانه ای است

مطبوعات،  ای  منطقه  جشنواره  علمی  دبیر 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری شمال غرب 
رویداد،  این  برگزاری  که  کرد  اعالم  تبریز  در 
بسترساز هم افزایی فعاالن رسانه ای استان های 
منطقه در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و سیاسی است.
وی محورهای بخش اصلی جشنواره منطقه ای 
خبری  های  پایگاه  و  ها  خبرگزاری  مطبوعات، 
و  ها  »فرصت  شامل  را  تبریز  در  غرب  شمال 
شمال  منطقه  های  استان  اقتصادی  های  چالش 
غرب )نقش مس سونگون در اقتصاد منطقه شمال 
مسکن،  و  راه  بنیان،  دانش  های  شرکت  غرب، 
بانکی،  تسهیالت  روستایی،  و  شهری  عمران 
اشتغال، انرژی و ...«، »ظرفیت ها و چالش های 
فرهنگی منطقه شمال غرب )رویدادهای فرهنگی 
و هنری، میراث فرهنگی، ترویج فرهنگ قرآنی 
و وقف، عفاف و حجاب، سبک زندگی اسالمی، 
و  ها  ظرفیت   «  ،»... و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
چالش های سیاسی-  اجتماعی استان های شمال 
مطالبات  سیاسی،  های  تشکل  و  )احزاب  غرب 
آفرینی،  امید  اندیشی،  آزاد  های  کرسی  مردمی، 
آسیب  جمعیت،  جوانی  و  خانواده  از  حمایت 
های اجتماعی و ..« و »فرصت ها و چالش های 
تحقق  و  اسالمی  نوین  تمدن  ساخت  روی  فرا 

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی« برشمرد.
بخش  محورهای  کرد:  اضافه  راد  عزیزی 
ای  رسانه  »تولیدات  شامل  نیز  جشنواره  ویژه 
بنیان  دانش  تولید،  سال،  شعار  تحقق  پیرامون 
های  چالش  و  ها  »ظرفیت  و  آفرین«  اشتغال  و 
ژئوپلیتیک  )وضعیت  غرب  شمال  ای  منطقه 

های                استان  نقش  و  آن  اخیر  تحوالت  و  قفقاز 
و  اسالمی  جمهوری  روابط  در  غرب  شمال 
کشورهای قفقاز، دیپلماسی شهری و منطقه ای 

و ...(« می باشد.
و  یادداشت  مصاحبه،  گزارش،  تیتر،  از  وی 
 ، طنز  کاریکاتور،  تصویری،  گزارش  سرمقاله، 
چندرسانه ای) الف- فیلم ب- اینفوگرافی ج – 
قالب  عنوان  به  آرایی  و  صفحه  گرافی«  موشن 
های خبری جشنواره منطقه ای رسانه ای شمال 

غرب در تبریز نام برد.
نیز  جشنواره  در  شرکت  شرایط  درباره  وی 
توضیح داد: آثار ارسالی می بایست از ابتدای آذر 
در   ۱۴۰۱ سال  ماه  آذر  پایان  تا   ۱۴۰۰ سال  ماه 
مطبوعات محلی، نشریات سراسری، خبرگزاری 
ها و پایگاه های خبری دارای مجوز منطقه شمال 
غرب منتشر شده باشند. شرکت کنندگان می توانند 
حداکثر سه اثر در سه قالب به دبیرخانه جشنواره 
ارسال کنند و ارائه اصل اثر به دبیرخانه جشنواره 

از سوی صاحبان آثار برگزیده الزامی می باشد.
از میان  انتخاب جشنواره  ادامه داد: هیأت  وی 
و  بوده  منطقه  برجسته  نگاران  روزنامه  و  اساتید 
هیأت داوران ترکیبی از اساتید برجسته استانی و 

کشوری خواهند بود.
این  به  آثار  ارسال  مهلت  داد:  ادامه  وی 
و   است  جاری  سال  ماه  دی  دهم  تا  جشنواره 
جشنواره  اختتامیه  و  داوران  هیات  رای  اعالم 
بود.  خواهد  امسال  فجر  دهه  ایام  در  نیز 
به  مندان  عالقه  آثار  دریافت  اینترنتی  آدرس 
نیز                                                       غرب  شمال  ای  منطقه  در جشنواره  شرکت 

Azarsh.pressfestival.ir می باشد.

 


