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آذربایجانشرقی

ارتقای رتبه بین المللی 
دانشگاه بناب در جهان

از  بناب  دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  معاون 
رتبه  ارتقای 
دانشگاه  این 
مجامع  در 
المللی  بین 

خبر داد.
علی  دکتر 
بدلی،  حاجی 
با  افزود: 
و  تالش 
همت اعضای 
هیات علمی دانشگاه و هم چنین همکاران حوزه 
ارسالی  داده  های  براساس  فناوری،  و  پژوهش 
و  علم  پایش  و  علوم  استنادی  موسسه  توسط 
 H شاخص   ۲۰۲۲ سال  در   ،)ISC( فناوری 
ارتقای  از  نشان  که  رسید   ۵۰ به  بناب  دانشگاه 

سطح دانشگاه نسبت به سال گذشته است.
وی در خصوص جهش ویژه دانشگاه در حوزه 
پژوهش و فناوری اعالم کرد: سرعت روز افزون 
رشد تولیدات پژوهشی و فناوری  دانشگاه این 
نوید را می دهد که در سال های آتی جهش خوبی 
شاهد  دانشگاه  توسعه  و  کیفی  شاخص های  در 
باشیم. حضور ۱۰ درصد از اساتید دانشگاه بناب 
در جمع پژوهشگران برتر دو درصد و هم چنین 
حاصل  دنیا  برتر  درصد  یک  برتر  پژوهشگران 
تالش شبانه روزی خانواده بزرگ دانشگاه است 
جنوب  در  درخشان  نگینی  چون  مرکز  این  و 

استان خودنمایی می کند.

آغاز ثبت نام طرح ملی 
تالوت قرآن کریم 

در آذربایجان شرقی
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
مرحله  ثبت نام  آغاز  از  آذربایجان شرقی  اسالمی 
دوم یازدهمین دوره طرح ملی تالوت قرآن کریم 

شباب الرضا)ع( در استان خبر داد.
و  دختران  اساس  براین  افزود:  الیقی  ابراهیم 
پسران نوجوان و جوان عالقمند به علوم قرآنی 
می توانند تا ۱۵ دی ماه سال جاری در این دوره 
دوره های  در  تبریز  خوشبختانه  کنند.  نام  ثبت 
طرح ملی تالوت حضور پررنگی داشته و مقام 

هایی کشوری کسب کرده است.
الیقی، تصریح کرد: برخی از نخبگان طرح ملی 
تالوت قرآن کریم در تبریز اساتید برجسته ای در 

علوم قرآنی شدند.
و  فرهنگ  کل  اداره  عترت  و  قرآن  معاون 
ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی گفت: تبریز یکی 
و  می شود  محسوب  کشور  قرآنی  قطب های  از 
قرآنی  شاخص های  می تواند  تالوت  ملی  طرح 
استان را ارتقاء دهد. قطعًا با همکاری و همراهی 
آموزش و پرورش استان زمینه ثبت نام و شرکت 
فعال دانش آموزان عالقمند در طرح ملی تالوت 

فراهم می شود.
ملی  طرح  دوره  یازدهمین  کرد:  تاکید  الیقی 
تالوت »شباب الرضا )ع(« به ابتکار مرکز قرآن 
کریم آستان قدس رضوی و با همکاری معاونت 
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

طرح  ملی تالوت برگزار می شود.
وی کشف و شناسایی نوجوانان مستعد قرآنی، 
رشد  همچنین  و  عملی  و  علمی  سطح  ارتقای 
از  بهره گیری  نوجوان،  قرآن آموزان  شکوفایی  و 
آموزش  کریم،  قرآن  آموزش  نوین  روش های 
قرائت، حفظ،  لحن،  و  »صوت  رشته های  کامل 
اجرای  آموزش  و  مفاهیم«  و  ابتدا  و  وقف 
از اهداف این  اثرگذار و معناگرا را  تالوت های 
طرح اعالم کرد و افزود: این طرح در سه سطِح 
»دوره مقدماتی«، »دوره پیشرفته« و »دوره عالی« 

هر کدام به مدت دوسال اجرا می شود.
کلیه  به  اولیه  آموزش  کرد:  خاطرنشان  وی 
متقاضیان حضور در طرح ملی تالوت و کسب 
آزمون های  در  شرکت  جهت  الزم  آمادگی 
قرآن  صحیح خوانی  از  عبارتند  طرح،  ورودی 
روان خوانی  و  روخوانی  بر  تسلط  شامل  کریم 
با روش ها و اصول  قرآن و لحن شامل آشنایی 

اولیه تقلیدخوانی است.

سکونت یک میلیون نفر در 
300 هزار واحد مسکونی 
ناایمن در آذربایجان شرقی

بافت های  وسعت  کرد:  اظهار  فرقانی  مرضیه 
ناکارآمد در استان ۶ هزار و ۲۴۸ هکتار است. در 
ناکارآمد استان ۳۰۰ هزار واحد مسکونی  بافت 
آن  در  نفر  میلیون  یک  و  دارد  وجود  ناایمن 
خانه های  در  رفته  بکار  مصالح  دارند.  سکونت 
معابر  و  کوچه ها  غیراستاندارد،  سکونتگاه های 
برای ارائه خدمات و امدادرسانی بسیار نامناسب 
مقاوم سازی  و  شهری  بازآفرینی  راه  تنها  است. 
نیازمند  استان  در  فرسوده  بافت های  خانه های 

همکاری و مشارکت مردم است.
محمد مقتومی شهردار مراغه نیز در این نشست 
گفت: وسعت بافت ناکارآمد شهری مراغه یک 
هزار هکتار است و ۲۵ هزار نفر در این محله ها 

سکونت دارند.
نیز  مراغه  شهرسازی  و  راه  رئیس  محرم پور 
در این جلسه از صدور سند به واحدهای فاقد 
و  داد  خبر  مراغه  ناکارآمد  بافت های  در  سند 
افزود: شهروندان برای دریافت سند تا آخر سال 

اقدام کنند.

نقش بانک های خصوصی در اقتصاد آذربایجان شرقی 
کمرنگ است

مدرن ترین بیمارستان جامع سرطان کشور 
در انتظار واگذاری انشعابات

جامع  بیمارستان  ترین  بزرگ  و  ترین  مدرن 
سرطان کشور در تبریز به رغم پیشرفت فیزیکی 
مناسب عملیات عمرانی، هنوز در انتظار واگذاری 
و  گاز  برق،  آب،  قبیل  از  زیرساختی  انشعابات 

مخابرات است.
ساخت این بیمارستان که توسط خیر و نیکوکار 
"حاج  نام  به  آلمان  مقیم هامبورگ  تبریزی  شهیر 
شخصی  های  هزینه  با  و  صادق نوبری"  یعقوب 
با  است،  شده  آغاز  قبل  سال  پنج  حدود  از  وی 
وجود انواع مشکالت و فرایندهای اداری اضافی 
و نیز سنگ اندازی بخش های مختلف دولتی و 
غیردولتی، بدون تنها یک روز تعطیلی ادامه داشته 
ادعای برخی ها رکودی در عملیات  و برخالف 

ساخت این پروژه مهم ملی ایجاد نشده است.
با وجود اینکه شهرداری تبریز سال ها قبل زمین 
این بیمارستان را در اختیار خیر قرار داد، اما در 
ادامه به دلیل بروز برخی مشکالت این مجموعه 
حتی از ایجاد راه دسترسی نیز سرباز زد و در حال 
مخابرات  و  آب  برق،  گاز،  واگذاری  نیز  حاضر 
مختلفی  اگرهای  و  اما  با  مربوطه  ادارات  توسط 
مواجه شده است، در حالیکه تامین زیرساخت ها 

یکی از ملزومات مهم اجرای پروژه های عمرانی 
به خصوص در بخش سالمت می باشد.

و  خیر  االختیار  تام  نماینده  و  پروژه  این  مدیر 
در  تبریز  سرطان  جامع  بیمارستان  گذار  سرمایه 
از بی  ابراز گالیه  با  ایرنا،  با خبرنگار  گفت وگو 
تفاوتی تعدادی از ادارات و سازمان های استانی 
با  متاسفانه  گفت:  پروژه،  این  با  همراهی  برای 
مکاتبات،  قبل  ها  ماه  و  ها  سال  از  اینکه  وجود 
رایزنی ها و پیگیری های مختلف و متعدد برای 
گاز،  ادارات  با  زیرساختی  انشعابات  واگذاری 
انجام  شرقی  آذربایجان  مخابرات  و  آب  برق، 
را  زمینه  این  در  تحرکی  هیچ  هنوز  است،  گرفته 
شاهد نیستیم و پروژه را بدون برخورداری از این 

امکانات ادامه می دهیم.
این  در  اینکه  به  اشاره  با  قیصری  محمدحسین 
پروژه مهم و بزرگ روزانه چندین نفر در بخش 
های مختلف عمرانی و کارگاهی مشغول هستند، 
اظهار داشت: اینکه روزانه به طور متوسط ۶۰ نفر 
در  گاز  برق،  آب،  از  برخورداری  بدون  کارگر 
فصول مختلف سال در این مجموعه فعالیت می 
کنند، جای بحث و تامل دارد، چراکه فعالیت در 
چنین طرح هایی بدون امکانات زیرساختی امکان 

پذیر نیست.
و  ساخت  عملیات  مشکالت،  انواع  وجود  با 

تجهیز بیمارستان جامع سرطان تبریز ادامه دارد
وی به حضور ۱۰ روز قبل استاندار آذربایجان 
ما  کرد:  اضافه  و  اشاره  پروژه  محل  در  شرقی 
را  ها  چالش  و  مشکالت  تمامی  بازدید  این  در 
نیز دستور  استاندار  استحضار وی رساندیم و  به 
در  زیرساختی  انشعابات  واگذاری  برای  سریع 
محل پروژه را صادر کردند اما هنوز هیچ خبری 

نشده است.
تعامل  گونه  هر  برای  خود  آمادگی  از  قیصری 
برق  و  آب  مخابرات،  گاز،  ادارات  و  نهادها  با 
خبر داد و با تاکید بر اینکه ما در این زمینه هیچ 
با  حتی  متاسفانه  داد:  ادامه  نداریم،  محدودیتی 
اعالم آمادگی نیز برخی از این ادارات حاضر به 

همکاری نیستند.
وی گفت: به عنوان مثال چندی قبل با اداره گاز 
آذربایجان شرقی مکاتبابی جهت لوله کشی و لوله 
گذاری از ایستگاه خط آهن تبریز - میانه که در 
جوار بیمارستان واقع شده است، انجام دادیم و راه 
آهن منطقه آذربایجان اعالم کرد ۴۰ میلیون تومان 
بدهی داریم که ما برای پرداخت آن اعالم آمادگی 
انشعاب  واگذاری  از  گاز  شرکت  باز  اما  کردیم 

اجتناب کرد.
یادآور شد: مدیران و مسئوالن دستگاه  قیصری 
باشند  متوجه  باید  استان  های دولتی و غیردولتی 
و  کشور  سالمت  مجموعه  کل  به  پروژه  این  که 
آذربایجان و تبریز تعلق دارد و هیچ نفع شخصی 
بر آن متصور نیست، پس بهتر است همه دست در 
دست هم داده و با تعامل و همکاری زمینه های 

فراهم کنیم  را  پروژه  این  ساخت و تجهیز سریع 
چراکه راه اندازی یک روز زودتر از موعد مقرر نیز 
برای مردم آثار و تبعات بسیار مثبت حواهد داشت.
وی به انتظارات سرمایه گذار و خیر بیمارستان 
آن  سریع  اندازی  راه  جهت  تبریز  سرطان  جامع 
 ۹۵ در  اکنون  هم  که  ایشان  کرد:  اضافه  و  اشاره 
سالگی به سر می برد و مقیم آلمان است، تکمیل 
و راه اندازی این بیمارستان را جزو دغدغه های 
با  تا  دارد  دوست  بسیار  و  داند  می  خود  اصلی 
بسیار  مجموعه  این  موقع،  به  مالی  منابع  تزریق 
زیبا، مدرن و بزرگ که می تواند برای سال های 
سال مشکالت بیماران سرطانی آذربایجان شرقی و 
استان های همجوار را رفع کند، قابل استفاده شود.
اجرای  برای  تاکنون  اینکه  بیان  با  قیصری 
است،  شده  هزینه  تومان  میلیارد   ۸۲ پروژه  این 
پیشرفت فیزیکی کل پروژه را ۶۵ درصد اعالم و 
اظهار کرد: این مجموعه در محوطه ای به وسعت 
۲.۵ هکتار با مجموع زیربنای ۳۰ هزار مترمربعی 
ساخته می شود که به دلیل نوع ساخت، مهندسی 
بیمارستان  از  یکی  به  رفته  کار  به  تجهیزات  و 
بی  و  المللی  بین  سطح  در  ممتاز  درجه  های 
تبدیل خواهد شد  منطقه  همتا در کشور و حتی 
مباحث  و  ها  شیوه  آخرین  از  آن  ساخت  در  و 
فنی و مهندسی روز بیمارستان های مدرن جهان 

الگوبرداری شده است.
وی تعداد طبقات بیمارستان جامع سرطان تبریز 
را پنج طبقه اعالم کرد و افزود: چنانچه همکاری 
ها و تعامالت الزم با ادارات و سازمان های دولتی 
و غیردولتی آذربایجان شرقی روند بهتری به خود 
طبق  شود،  مهیا  کافی  و  الزم  بسترهای  و  گرفته 
سال  آخر  تا  بیمارستان  این  بندی  زمان  برنامه 

۱۴۰۳ آماده بهره برداری می شود.
قیصری اعتبار و سرمایه مورد نیاز برای تکمیل 
تبریز  بیمارستان جامع سرطان  از  برداری  بهره  و 
را با معیارها و فهرست بهای کنونی بیش از ۱۵۰ 
اساس  بر  البته  اعالم کرد و گفت:  تومان  میلیارد 
توافقات انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
از  مجموعه  این  تجهیزات  تامین  در  است  قرار 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  های  کمک 
پزشکی استفاده شود که در این زمینه بهره مندی 
از فاینانس ۴۷ میلیارد تومانی مصوب شده است.

وی اولویت اصلی پروژه فوق در زمان کنونی را 
تالش برای اتمام طبقه همکف و اول تا حداکثر 
در  است  قرار  که  کرد  بیان  آینده  سال  ماه  بهمن 

زیربنای ۹ هزار مترمربعی احداث و تجهیز شود.
قیصری اورژانس با تعداد ۱۲ تخت ، درمانگاه 
تخصصی و فوق تخصصی، تعداد ۲۰ اتاق معاینه 
استاندارد،  فضاهای  سایر  و  انتظار  فضاهای  با 
سرطانی،  بیماران  جامع  دندانپزشکی  درمانگاه 
اسپیرومتری،  شامل  فیزیولوژیک  آزمایشگاه 
الکتروآنفالوگرافی تست ورزش اکوکاردیوگرافی، 
فضاهای  با  ای  ماهیچه  نوار  الکتروکاردیوگرافی 
تی  سی   ۲  RI و   ۱ تصویربرداری  استاندارد، 
 ، ساده  رادیوگرافی  فلوروسکوپی،  اسکن، 
براکی،  بونکر  سونوگرافی،   ،OPG ماموگرافی 
و  یک  رادیوتراپی  بونکر  دستگاه   ۴ تراپی 
دستگاه   CT Simulator رادیوتراپی  بخش 
رخت   MRLINAC دستگاه  یک  سایبرنایف 
از  را  انبارها  و  آشپزخانه  موتورخانه،  شورخانه 

امکانات طبقه همکف برشمرد.
در  بیمارستان  این  اول  طبقه  اینکه  بیان  با  وی 
زیربنای پنج هزار و ۵۰۰ مترمربع ساخته می شود، 
گفت: بخش پزشکی هسته ای شامل یک دستگاه 
آزمایشگاه  فیزیوتراپی،  بخش   ،PETCTC
شامل  اسکوپی  بخش  پاتولوژی،  و  تخصصی 
 ۲ با  کلونوسکوپی  برونکوسکوپی  آندوسکوپی 
درمانی  شیمی   ،  ERCP کولپوسکوپی،   ، اتاق 
سرپایی به تعداد ۳۶ تخت و بخش بستری شیمی 
اول  طبقه  امکانات  دیگر  از  تخت   ۴۸ با  درمانی 

مجموعه است.
با  پلیتیو  بستری  بخش  داد:  ادامه  قیصری 
مرکز  تخت،   ۲۴ با  جراحی  بستری  تخت،   ۲۴
تحقیقات سرطان و سالن های تومور بورد، بخش 
به  جراحی  بستری  بخش  دوم،  طبقه  در   CSR
اتاق   ۶ شامل  جراحی  بخش  تخت،   ۲۴ تعداد 
های  مراقبت  بخش  استاندارد،  فضاهای  با  عمل 
ویژه )ICU( با ۱۸ تخت، طبقه چهارم با بخش 
پیوند مغز استخوان، سلول درمانی و ایمونوتراپی 
طبقه  و   )Cell LAB( آزمایشگاه  و  تخت   ۸ با 
پنجم شامل بخش های اداری، پاویون غذاخوری، 
و  علمی  هیات  اعضاء  های  اتاق  بخش  پزشکان 

آموزش است.
جامع  بیمارستان  مشکالت  از  دیگر  یکی  وی 
سرطان تبریز را مربوط به معرفی نماینده دانشگاه 
از  الزم  مجوزهای  اخذ  جهت  پزشکی  علوم 
سازمان انرژی اتمی عنوان کرد و گفت: با وجود 
با  مکاتبات الزم  و  رایزنی  قبل  دو سال  از  اینکه 
دانشگاه در این زمینه انجام گرفته است، اما تاکنون 
نفرات مربوطه به سازمان انرژی اتمی معرفی نشده 
اند. این در حالی است که زمین مربوط به ایجاد 
دستگاه های پرتو درمانی آماده بوده و به حدی در 
این زمینه زمان سپری شده است که آهن االت آن 

در حال فرسوده شدن است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  زمینه  همین  در 
انگاری  سهل  گذشته  در  متاسفانه  گفت:  تبریز 
هایی در این رابطه صورت گرفته و شاهد تاخیر 
که  بودیم  اتمی  انرژی  سازمان  به  نفر  معرفی  در 
این مشکل به زودی رفع می شود. دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز موظف است ۲ نفر کارشناس فنی و 
ساختمانی به سازمان انرژی اتمی معرفی کند که 
طی روزهای اخیر یک نفر معرفی شد و نفر دیگر 

هم به زودی با نامه رسمی معرفی خواهد شد.

سهم دوچرخه از حمل و نقل پاک در تبریز اندک است
تبریز  شهردار  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
به  مربوط  موانع  برخی  وجود  به  توجه  با  گفت: 
دوچرخه  شهر،  این  هوایی  و  آب  و  توپوگرافی 
خود  به  را  پاک  نقل  و  از حمل  سهمی  نتوانسته 

اختصاص دهد.
بینی  پیش  اساس  بر  افزود:  وحیدکیا،  یعقوب 
های انجام شده برای توسعه مسیرهای دوچرخه 
سواری در این شهر، مطالعات آن از سوی مشاور 
در حال انجام بوده و تالش می شود این مسیرها 
در سال ۱۴۰۲ عملیاتی شود. مسیرهای دوچرخه 
در سال آینده بر اساس بررسی های انجام شده در 
چهار، پنج مسیر عمده که ایمن بوده و در حوزه 

حمل و نقل پاک ایفا نقش کند، ایجاد می شود.
تبریز  شهردار  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
جاده  عنوان  به  رود  مهران  مسیر  تکمیل  گفت: 
سالمت با احداث رمپ های ایمن، ایجاد رینگ 
کامل دوچرخه سواری در پارک های ائل گلی و 
ارم، حاشیه اتوبان پاسداران و بلوار آذربایجان از 
جمله مسیرهای مورد مطالعه در این شهر بوده که 
براساس اهداف پیش بینی شده هر کدام از مسیرها 
شود.  می  اجرایی  باشد،  طرح  این  جوابگوی  که 
به صورت مشترک پس  نیز  امام  از مسیر خیابان 
رنگ  طریق  از  جداسازی  و  تجهیزات  نصب  از 
آمیزی به عنوان حمل و نقل پاک استفاده خواهد 
شد و هم اکنون مطالعات آن از سوی مشاور در 

حال انجام است.
وی با اشاره به تداوم اجرای طرح زوج و فرد 
در  طرح  این  گفت:  تبریز،  مرکزی  محدوده  در 
از  شهر  کردن  خارج  با هدف  هکتار   ۳۲۰ سطح 
برای  مختلف  های  ایجاد قطب  و  ای  تک هسته 
رفاهی  و  خدماتی  های  حوزه  در  سفرها  جذب 

اجرا می شود.

تبریز  شهردار  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
گفت: تالش می شود با توزیع خدمات در سطح 
شهر، مردم مجبور نشوند برای تامین نیازهای خود 

به محدوده مرکزی مراجعه کنند.
تقاضای  از  شهر  مرکز  اینکه  بیان  با  وحیدکیا، 
است،  برخوردار  شهروندان  تردد  برای  باالیی 
افزود: بر اساس قانون جلوگیری از آلودگی هوا، 
۲ محدوده ترافیکی و طرح زوج و فرد منطبق بر 
هم در ۳۲۰ هکتار از محدوده مرکزی شهر اجرا 
 ۹۷ سال  از   lez و  فرد  و  زوج  طرح  شود.  می 

در این شهر عملیاتی شده و با نصب دوربین ها، 
اطالع رسانی از طریق تابلوها و کنترل خودروها 
برای کاهش تردد در این محدوده، تالش شده تا 

از آالیندگی در این محدوده کاسته شود.
تبریز  شهردار  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
نظارت  و  هوشمندسازی  راستای  در  گفت: 
سطح  ترافیک  بر  نظارت  دوربین های  تصویری، 
جهشی  صورت  به  دستگاه   ۳۲۰ حدود  از  شهر 

به ۲ هزار دستگاه در سال آینده افزایش می یابد.
منظور  همین  به  اینکه  به  اشاره  با  وحیدکیا، 
پالک  و  سنج  سرعت  دوربین های  انواع  افزایش 
وسائل  سرعت  میانگین  بر  نظارت  برای  خوان 
نقلیه در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: تبریز در 
تنها شهری است  بین شهرهای شمالغرب کشور 
جاری  سال  اول  نیمه  در  آن  تصادفات  آمار  که 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۳ 

درصد کاهش یافته است.
از  بیش  تبریز  نفری  میلیون   ۱.۸ در کالن شهر 
تردد  که  دارد  وجود  خودرو  دستگاه  هزار   ۶۰۰
آلودگی  این  بر  و عالوه  کرده  آلوده  را  هوا  آنها، 
صوتی و بصری نیز ایجاد می کنند؛ این در حالی 
است که روزانه افزون بر ۵۰ هزار دستگاه خودرو 
آذربایجان  گانه   ۲۰ های  شهرستان  دیگر  از  نیز 
شرقی برای انجام امور اداری و شخصی خود به 

این کالنشهر تردد می کنند.

صابر پرنیان در نشست بررسی وضعیت فعالیت 
واحدهای صنایع غذایی استان از دبیر کمیسیون 
عملکرد  خواست  استان  بانک های  هماهنگی 
بانک های خصوصی در رابطه با ارایه تسهیالت 
به صورت جدی پیگیری شود تا با شفاف سازی 

عملکرد خود، پاسخگوی اقتصاد استان باشند.
وی با اشاره به ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
پرداخت شده به بخش تولید استان از مهر ماه سال 
تسهیالت  پرداخت  آمار  افزود:  کنون،  تا  گدشته 

بانک های خصوصی زیر پنج درصد است.
وی تامین سرمایه در گردش واحدهای صنایع 
بر  عالوه  گفت:  و  دانست  مهم  بسیار  را  غذایی 
صنعتی،  واحدهای  گردش  در  سرمایه  تامین 
ناوگان  و  توزیع  تولید،  های  زنجیره  مشکالت 
حمل و نقل نیز باید برطرف شود چرا که با رفع 
موانع، فعالیت و اتصال تمام اجزای زنجیره بهره 
وری افزایش یافته و قیمت تمام شده محصوالت 

نیز کاهش می یابد.
مردمی  طرح  اجرای  تاثیر  به  اشاره  با  پرنیان 
سازی یارانه ها در واحدهای صنایع غذایی افزود: 
تولید این واحدها در ۹ ماهه نخست امسال رشد 
است  حرکت  حال  در  تولید  بخش  یعنی  داشته 
بسیار مهم  نیز  تامین سرمایه در گردش  البته  که 
است. عالوه بر آماده کردن پرونده ها و پیگیری 
تمام موارد، تا چند روز آینده پذیرش تسهیالت 
تبصره ۱۸ ، سهمیه سال آینده آغاز می شود که 
در این زمینه تالش می کنیم سهم بیشتری از این 

محل جذب کنیم.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
به  حرکت  اهمیت  به  اشاره  با  شرقی  آذربایجان 
سمت روش های نوین برای تامین سرمایه گفت: 
امیدواریم با همکاری دستگاه های متولی سرعت 
حرکتی که در بخش تولید شروع شده کند نشود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد 
ظرفیت تولید شیرینی و شکالت کشور در تبریز 
موضوع  این  که  دارد  قرار  شرقی  آذربایجان  و 
تبریز را از لحاظ صنایع غذایی به قطب درخشان 

کشور تبدیل کرده است.
پرنیان افزود: محصوالتی که در تبریز تولید می 
شود از لحاظ قیمت، کیفیت، بسته بندی و ذائقه 
مشتری بی نظیر است به طوری که می تواند حتی 
محصوالت  تولید  در  که  اروپایی  کشورهای  با 

شیرینی و شکالت سرآمد هستند رقابت کند.
صنایع  واحدهای  مندی  بهره  به  اشاره  با  وی 
دنیا گفت:  تکنولوژی های روز  از  استان  غذایی 
سال  یک  در  که  تجاری  های  هیات  از  بسیاری 
پیشرفت  از  اند  کرده  سفر  استان  به  گذشته 

تولیدات صنایع غذایی حیرت زده شده اند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
آذربایجان شرقی اعالم کرد: حدود ۵۶۰ کارخانه 
صنایع غذایی در استان وجود دارد که حداقل ۴۰ 
هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۲۰ هزار نفر به 

طور غیرمستقیم در این حوزه فعالیت می کنند.
پرنیان کیفیت باالی غذای آذربایجان و کیفیت 
با  صنعتی  هنر  را  تبریز  های  قنادی  محصوالت 
جایگاه باال توصیف کرد و گفت: امیدواریم این 
توانمند  با همت بخش خصوصی  بالنده  حرکت 

در استان تداوم داشته باشد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
آذربایجان شرقی اضافه کرد: صنعت غذا مهمترین 
زنجیره تولید در دنیا است زیرا که از کشاورزی تا 

سفره مردم ادامه دارد.
محیطی  زیست  مسایل  خصوص  در  پرنیان 
از  گیری  بهره  گفت:  استان  صنعتی  واحدهای 
تولید،  افزایش  بر  عالوه  جدید  های  تکنولوژی 

آالیندگی را کاهش داده است.

آماده سازی هفت هزار واحد مسکونی برای انتقال ساکنان 
سکونتگاه های غیررسمی تبریز

آذربایجان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اقداماتی  بازآفرینی  طرح  قالب  در  گفت:  شرقی 
آغاز شده و منازل مسکونی به تعداد ۲۴۰ واحد 
هزار  هفت  و  شده  آماده  »اسدگولی«  منطقه  در 
واحد در »شهرک جوانان« تبریز نیز در حال آماده 
سازی برای تحویل به ساکنان بخش پهنه شمالی 

این شهر است.
محمدقلی هنربر با بیان اینکه امکان در جا مقاوم 
سازی سکونت گاه های مناطق حاشیه نشین در 
اقدامات  شد:  یاداور  ندارد،  وجود  گسل  روی 
خوبی در حال انجام است ولی کافی نیست البته 
برای تسریع در موضوع انتقال همکاری مردم نیز 
بسیار مهم است. نظارت بر ساخت و سازها در 
شهرداری  توسط  باید  تبریز  و  استان  نقاط  سایر 
ها و نظام مهندسی انجام شود و بر اساس آئین 
و  ارایه شده  آور  الزام  استانداردهای   ۲۸۰۰ نامه 
در مصوبات ستاد پیشگیری نیز ابالغ شده است. 
رعایت  ها،  گسل  روی  بر  ساز  و  ساخت  عدم 
اصول ساخت و ساز در حریم گسل ها و عدم 
های  در خیابان  مرتبه  بلند  های  و ساز  ساخت 

کم عرض از جمله این الزامات است.
با  شرقی  آذربایجان  بحران  مدیریت  کل  مدیر 
استان  این  در  احتمالی  مخاطره   ۵۶ اینکه  بیان 
وجود دارد، گفت: ۱۵مخاطره اولویت دار و اول 
تا  است  شده  احصا  و  شناسایی  استان  احتمالی 
داشته  وجود  مقابله  آمادگی  ضروری  موارد  در 
باشد. از جمله مخاطرات آذربایجان شرقی زلزله، 
بیابان  ازدحام جمعیت،  ای،  سیل، حوادث جاده 
زایی، خشکسالی، کوالک برف، فرونشست زمین 
درصدی   ۵۰ کاهش  البته  است  زمین  رانش  و 
اصلی  مخاطرات  از  یکی  نیز  استان  در  بارندگی 
است. مهمترین و اولین مخاطره آذربایجان شرقی 
به خصوص تبریز زلزله است که با توجه به آمار 
و گزارش مرکز لرزه نگاری ایران امسال تاکنون 
۸۰۰ زلزله و خرد لرزه در تبریز ثبت شده است.

تبریز  شمال  گسل  اینکه  به  اشاره  با  هنربر 
های  گسل  ترین  خطرناک  از  یکی  عنوان  به 
خاورمیانه است، گفت: ۲هزار هکتار از شهر تبریز 
حاشیه نشین بوده و پهنه شمالی گسل تبریز که 

۸۸هکتار می باشد پرخطر است.
اضطراری  اسکان  محل  تامین  از  همچنین  وی 
در ۱۰۰ پارک آماده شده تبریز که شاخص ترین 
آن پارک عباس میرزا است، خبر داد و اظهار کرد: 
شریان  دارای  اضطراری  اسکان  های  مکان  باید 
های  سرویس  آب،  منابع  مثل  مستقل  حیاتی 
بهداشتی بازای هر ۲۰ نفر یک حمام و سرویس 
داشته  وجود  بالگرد  پد  و  گاز  برق،  بهداشتی، 
عباس  پارک  در  ناقص  های  زیرساخت  باشد. 
منظوره  چند  سالن   ۶۰ البته  دارد  وجود  میرزا 
اختیار  آماده شده است که در شرایط بحران در 
شهروندان قرار می گیرد. ۷۷ دستگاه شتاب نگار 
در آذربایجان شرقی نصب شده و هفت ایستگاه 
لرزه نگاری برای پایش حرکات لرزه ای، ایجاد 
۶ پد بالگرد در سطح شهر تبریز پیش بینی شده 
است. مانورهای مختلف، آموزش های متنوع در 
 ۵۰۰ و  هزار  هفت  به  غدیر  های  آموزش  قالب 
دست  و  دهداران  بخشداران،  فرمانداران،  از  نفر 
مجموع  در  و  ارایه  شرقی  آذربایجان  اندرکاران 
آموزشی  دوره  نفر   ۸۰۰ و  هزار   ۳۰ از  بیش  به 
مدیریت بحران برگزار شده است. تجهیز ایستگاه 
های  ایستگاه  تعداد  افزایش  و  نشانی  آتش  های 
آتش نشانی به ۲۴ واحد، آماده سازی نقشه دقیق 
مکان های حریم گسل و ارایه ضوابط ساخت و 
انجام  اقدامات  ساز در این منطق از جمله دیگر 

شده است.
وی همچنین گفت: در زمان زلزله های شدید 
تمام شهرستان های آذربایجان شرقی معین تبریز 
هستند و برعکس و استان های معین آذربایجان 
شرقی نیز شامل آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل 
است و در مواردی که لزوم داشته باشد شهرداری 

منطقه ۵ تهران معین استان است.
وی با اشاره به قطع ارتباط تلفنی در زلزله های 
تماس  نیز  موارد  گونه  این  برای  گفت:  شدید، 
مدیران  که  شده  آماده  رقمی  پنج  کد  با  تلفنی 
بحران می توانند با همین کد با همدیگر ارتباط 
رادیویی  ارتباطات  آن  بر  عالوه  کنند  حفظ  را 
بین اعضاء و کارگروه وجود دارد و بین اعضای 

کارگروه ها ارتباط بی سیم امکان پذیر است.

ظرفیت هنرمندان مسجدی در جریان سازی فرهنگی 
مورد استفاده قرار گیرد

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
فرهنگی،  ظرفیت  به  اشاره  با  آذربایجان شرقی، 
اجتماعی، قرآنی، هنری و دینی موجود در مساجد 
استان گفت: استفاده از این ظرفیت بی بدیل بدون 
بطن  در  موجود  کارآمد  انسانی  نیروی  به  توجه 
از  باید  بنابراین  بود،  نخواهد  ممکن  مساجد 
جریان سازی  در  متعهد  و  مسجدی  هنرمندان 

فرهنگی استان نهایت استفاده را داشته باشیم.
تدوین  بر  تأکید  با  بالغی،  محمدحسین  سید 
راهبرد اصولی و هدفمند در برنامه های مسجدی 
در  مردمی  از ظرفیت های  بهره مندی  اظهار کرد: 
در  هنری  و  فرهنگی  های  فعالیت  کیفی سازی 

اولویت است.

حوزه  در  دولت  سیاست  این که  بیان  با  وی 
حداکثری  بهره  و  مساجد  به  بازگشت  فرهنگ؛ 
از ظرفیت موجود در این اماکن امن الهی است، 
و  مسجدی  هنرمندان  تربیت  کرد:  خاطرنشان 
فرهنگی  اثرگذار  جریان  اندازی  راه  به  توجه 
فهما  ستاد  ویژه  توجه  مورد  بایستی  مساجد  از 
دیگر  با  همکاری  و  همسویی  باشد.  استان 
توجه                        مورد  باید  نیز  دینی  و  فرهنگی  نهادهای 
استان  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  ستاد 
باشد، گاه می توان از ظرفیت دیگر مراکز فرهنگی 
مسجدی  فعالیت های  کیفی  سطح  ارتقای  در 
استفاده کرد که نتیجه ارزشمندی در دراز مدت 

خواهد داشت.

 


