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آذربایجانشرقی

پتروشیمی تبریز
 اولین شرکت دانش بنیان 

در بین پتروشیمی های 
کشور

معاونت  درخواست  مورد  اطالعات  تکمیل  با 
فناوری  و  علمی 
ریاست جمهوری 
جلسه  طی 
در  شده  برگزار 
مدارک  نهاد  آن 
تبریز  پتروشیمی 
ارزیابی  مورد 
قرار  مجدد 
توجه  با  گرفت. 
 ۳ سطح  گواهی  شده  انجام  جدید  ارزیابی  به 

قبلی به گواهی سطح ۲ ارتقاء یافت.
الزم به ذکر است گواهی تایید سطح ۲ دانش 
 ۱۴۰۱ ماه  آذر  ام   ۲۸ تبریز  پتروشیمی  بنیان 

صادر گردید.

بهره برداری از آخرین 
ایستگاه خط یک مترو تبریز 
ایستگاه  از  بازدید  در  هوشیار،  +یعقوب 
قطار  یک  خط  ایستگاه   آخرین  که  ۱۳)قونقا( 
کرد:  اظهار  می شود،  محسوب  تبریز  شهری 
زمان بندی  طبق  ریلی  ونقل  حمل  سازمان 
اعالم شده پس از نصب تابلو روزشمار متعهد به 
اتمام ایستگاه های باقیمانده خط یک بوده و روند 
پیشرفت ایستگاه قونقا، آخرین قدم در اتمام کل 

خط یک نیز قابل قبول است.
وی با اشاره به برخی نواقص موجود در خط 
یک مترو افزود: اولویت شهرداری تبریز تکمیل 
نواقص خط یک  متروی تبریز همچون سیستم 
تهویه است و علی رغم بار مالی سنگین آن، در 

برنامه کاری خود قرار داده ایم.  
شهرداری  رسالت  کرد:  خاطرنشان  هوشیار 
تبریز تکمیل خط یک متروی تبریز و بهره مندی 
شهری  قطار  امکانات  حداکثر  از  شهروندان 
است. ایستگاه ۱۳  خط یک متروی تبریز مطابق 
زمانبندی ارائه شده تا پایان بهمن سال جاری به 

بهره برداری می رسد.  
وی با اشاره به عملیات اجرایی خط دو قطار 
شهری تبریز نیز یادآور شد: عملیات حفاری خط 
در  تی بی ام  دستگاه های  توسط  شهری  قطار  دو 
دو ضلع غربی و شرقی این خط در دست اقدام 
است و تالش داریم تا پایان دوره فعلی شورای 
به  تبریز  متروی  دو  خط  اول  فاز  شهر  اسالمی 

ارائه خدمات بپردازد. 

 گاز 100 مشترک پرمصرف 
در آذربایجان شرقی

 قطع شد 
شرقی  آذربایجان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
و  ادارات  گاز  مصارف  پایش  جریان  در  گفت: 
مشترک   ۱۰۰ گاز  جریان  دولتی،  سازمان های 
کنندگان  مصرف  سایر  و  گرماتاب ها  شامل 

پرمصرف قطع شده است.
پایش  با  شرکت  این  کرد:  اظهار  کمالی،  نادر 
مصارف گاز ۳ هزار و 7۰6 سازمان های دولتی 

و ادارات، ۱5۸ اخطار قطع صادر کرده است.  
وی ادامه داد: گاز سرمایه مّلی است که متأسفانه 
جامعه  در  الهی  نعمت  این  از  درست  مصرف 
فرهنگ سازی نشده و در نظر داشتن این نکته 
بسیار حائز اهمیّت است که منابع گاز همیشگی 
نیستند و تداوم چنین روند مصرفی بدون شک 
نسل آینده کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد. 
رعایت دمای رفاه )۱۸ درجه(، بکارگیری لباس 
گاز  اجاق  شعله  تناسب  خانه،  در  ضخیم  های 
نکاتی است که رعایت آن  و ظرف کوچکترین 
بزرگترین تأثیر را در مدیریت مصرف گاز طبیعی 

به ارمغان خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی، افزود: 
گاز مشترکان پرمصرف در صورت تداوم رویه 
به منظور حفظ عدالت و جلوگیری از افت فشار 
گاز سایر هم استانی های عزیز قطع خواهد شد.
وی درخصوص اقدامات شرکت گاز استان به 
کرد:  اظهار  طبیعی  گاز  هدررفت  کاهش  منظور 
پایش روزانه مصارف گاز ادارات و سازمان های 
بهینه  کارشناسی،  های  راهنمایی  ارائه  و  دولتی 
سازی مصرف موتورخانه ها، اعمال محدودیت 
ضرورت  رسانی  اطالع  صنعتی،  های  بخش 
مدیریت مصرف توسط مشترکین خانگی، ارسال 
پیامک انبوه و... از جمله اقدامات در راستای تأمین 

پایدار جریان گاز مشترکین خانگی می باشد.
وی با بیان اینکه طی هفته های اخیر با برودت 
کل  درصد   6۰ خانگی  مشترکین  استان،  هوای 
مصارف گاز استان را به خود اختصاص داده اند، 
گفت: مشترکین خانگی روزانه مصرفی بیش از 

۲۰ میلیون مترمکعب دارند.
به  خانگی  مشترکین  افزایش  به  اشاره  با  وی 
کرد:  اظهار  کشور  کل  در  گذشته  سال  نسبت 
وابستگی  و  گاز  شبکه  بودن  سراسری  دلیل  به 
اقصی  در  گاز  جریان  کاهش  به  مصارف  میزان 
نقاط کشور ، ضرورت دارد به صورت همگانی 
در حفظ این نعمت الهی و ادای وظیفه در قبال 
درصد   ۱۰۰ اکنون  هم  نماییم.  تالش  همنوعان 
خانوارشهری و  9۸/۴9 درصد خانوار روستایی 
با  ۱7۴6۱5۳ مشترک شهری و روستایی تحت 

پوشش گاز طبیعی قرار دارند.

تعیین مالکیت پارک جنگلی »فندقلو« 
برای اجرای طرح های گردشگری ضروری است

تداوم انتظار 15 ساله برای احداث فرودگاه 
منطقه آزاد ارس

در حالی که یکی از اصلی ترین ابزارهای توسعه 
ساخت  زیر  از  مندی  بهره  تجاری،  آزاد  مناطق 
روندی  با  است،  فرودگاه  جمله  از  اساسی  های 
بین  که در گذشته در خصوص احداث فرودگاه 
می  نظر  به  دارد  ادامه  و  شده  طی  ارس  المللی 
ادامه  نیز  متمادی  های  سال  تا  مشکل  این  رسد 
خواهد داشت! حال سوال اینجاست که مسئوالن 
منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس و وزارت راه و 
در  پنگ  پینگ  بازی  به  زمانی  چه  تا  شهرسازی 

زمین فرودگاه ارس ادامه خواهند داد؟
شهرستان   در  ارس  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه 
ایران  غرب  شمال  در  شرقی  آذربایجان  جلفا 
دو  مجاورت  در  که  منطقه  این  است.  واقع شده  
کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته 
سال  از  و  دارد  وسعت  هکتار  هزار   5۱ است، 
۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. پر واضح 
مورد  های  مولفه  جمله  از  فرودگاه  وجود  است 
بوده و  تجاری  آزاد  منطقه  توسعه یک  برای  نیاز 
تجاری  آزاد  مناطق  نیازهای  جدی ترین  از  یکی 
توسعه   نیز  و  بیشتر  های  سرمایه  جذب  برای 

گردشگری می باشد. 

گزارش حاضر سعی دارد روند احداث فرودگاه 
در منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس را که بعد از 
را  است  نرسیده  نتیجه  به  هنوز  ها  دهه  گذشت 

بیان نماید. 
انجام مطالعات ساخت فرودگاه ارس

ارس  آزاد  منطقه  در  فرودگاه  ایجاد  مطالعات 
در سال ۱۳۸6 آغاز شد. در بهمن ماه همان سال 
ایرج حاتمی مدیر وقت مرکز مطالعات راهبردی 
سازمان منطقه آزاد ارس، در مصاحبه ای در این 
باره گفت: مطالعات مربوط به ایجاد فرودگاه ارس 

با 5۰ درصد پیشرفت در دست تکمیل است.
این  کرد  بینی  پیش  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
طرح مطالعاتی در سه ماهه دوم سال ۱۳۸7 تکمیل 
و پس از آن کارهای اجرایی این طرح بزرگ به 

مناقصه گذاشته شود.
مکان یابی و تخصیص اعتبار فرودگاه ارس

ایرج حاتمی در ادامه همین سخنان خود گفت: 
منطقه  این  در  فرودگاه  ایجاد  مطالعاتی  طرح 
می  انجام  آلمانی  و شریک  ایرانی  مشاور  توسط 
شود و مکان آن در جنوب غربی شهر جلفا در 
زمینی به وسعت دو هزار و ۸۰۰ هکتار طراحی 
مطالعات  طرح  تکمیل  و  اجرا  برای  است.  شده 
اعتبار  ریال  میلیارد  هشت  فرودگاه،  این  ایجاد 

تامین شده است.
حجم مسافر پیش بینی شده 

برای فرودگاه ارس 
حاتمی در ادامه سخنان خود یادآور شد: فرودگاه 
ارس قابلیت جابجایی ۲۴ میلیون مسافر در سال 
بینی  پیش  مسافر  وی حجم  بود.  خواهد  دارا  را 
در  نفر  میلیون  دو  را  عملی  جابجایی  برای  شده 
سال عنوان کرد و افزود: فاصله محوطه تخصیص 
یافته به ایجاد فرودگاه ارس با نزدیکترین فرودگاه 
کشور ۱۳7 کیلومتر با فرودگاه تبریز است و فاصله 
آن با نزدیکترین فرودگاه خارجی نیز ۴۰ کیلومتر، 

فرودگاه جمهوری خودمختار نخجوان می باشد.
تصویب طرح فرودگاه ارس

در بهمن ماه سال ۱۳95 محسن خادم عرب باغی 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  وقت  رئیس 
منطقه آزاد ارس، طی سخنانی با اشاره به فرودگاه 
ارس گفت: این طرح امروز تصویب شده و برای 
صدور مجوز به کمیته هوانوردی رفته است و البته 

این فرودگاه حالت لوجستیک دارد.
آغاز عملیات احداث فرودگاه ارس 

اکبر ترکان دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی نیز در اسفند ماه سال ۱۳95 درباره 
احداث فرودگاه ارس گفت: عملیات احداث این 
می  شروع  الزم  مجوزهای  اخذ  از  بعد  فرودگاه 
ماکو،  فرودگاه  همچون  کنیم  می  سعی  و  شود 
به  سال  یک ونیم  مدت  در  نیز  را  ارس  فرودگاه 

مرحله بهره برداری برسانیم.
تامین اعتبار مورد نیاز برای احداث 

فرودگاه ارس 
در فروردین ماه سال ۱۳96 نیز جعفر احمدی 
آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  و  فنی  وقت  معاون 
احداث  برای  نیاز  مورد  اعتبار  تامین  از  ارس 

فرودگاه ارس خبر داد.
وی اظهار داشت: با توجه به اولویت دار بودن 
فرودگاه برای توسعه فعالیت های اقتصادی، اقدام 
شهرک  اعتبار حصارکشی  تامین  برای  الزم  های 

فرودگاهی و فاینانس مورد نیاز انجام شده است.
وی افزود: در گام نخست با اعتبار ۱۰ میلیارد 
آزاد  منطقه  سازمان  امسال  بودجه  در  که  ریالی 
محصور  پروژه  است  شده  گرفته  درنظر  ارس 
و  انجام شده  فرودگاهی  محدوده شهرک  نمودن 
هزار  اعتبار  با  فرودگاه  احداث  عملیات  همزمان 

میلیارد ریال انجام می شود.
احمدی ادامه داد: پروژه احداث فرودگاه ارس 
طی سه سال گذشته در دستور کار بوده، اما بعد 
فضایی  امور  اداره  دائمی  کمیته  موافقت  عدم  از 
کشور در اواخر سال 9۳ و پس از پیگیری های 
اخذ  موضوع  قبل،  سال  ماه  فروردین  در  الزم 
مجوز فرودگاه ارس با پیگیری های مشاور رئیس 
جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  اقتصادی کشور 
نزدیک  احداث  عملیات  آغاز  به  قدم  یک  ارس 

شده است.
ارسال گزارش مطالعات فرودگاه ارس به 

شورای عالی مناطق آزاد
خود  سخنان  همین  ادامه  در  احمدی  جعفر 
گفت: در تیر ماه سال قبل گزارش مطالعات امکان 

سنجی فرودگاه به دبیر شورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی کشور ارسال شد و در ادامه طرح 
فرودگاه ارس در کمیته دائمی سازمان هواپیمایی 

کشور پی گیری شد.
با  متعدد  جلسات  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
دستگاه  با  ارس  آزاد  منطقه  مدیرعامل  حضور 
ها و مدیران مرتبط تصریح کرد: پس از پیگیری 
های مکرر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در 
مرداد ماه سال گذشته نامه ای توسط دبیر شورای 
ریاست  اول  معاون  به  خطاب  آزاد  مناطق  عالی 
جمهوری و معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس 
سازمان هواپیمایی کشور نگاشته و طرح موضوع 
فرودگاه ارس در کمیته دائمی سازمان هواپیمایی 

کشور مورد تاکید قرار گرفت.
ارسال گزارش مطالعات فرودگاه ارس به 

سازمان هواپیمایی کشور
معاون وقت فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد 
پی  در  افزود:  همین سخنان خود  ادامه  در  ارس 
موضوع  طرح  درخواست  مکرر  های  مکاتبه 
جهانگیری  دکتر  مثبت  پاسخ  با  ارس  فرودگاه 
فرودگاه  سنجی  امکان  مطالعات  و  شد  همراه 
ارس به سازمان هواپیمایی کشور ارسال شد. در 
نتیجه جلسه برگزارشده توسط سازمان هواپیمایی 
کشور، مقررشد مطالعات پس از بروز شدن دوباره 
به سازمان هواپیمایی کشوری ارجاع شود و پس 
از ارسال مطالعات بروز شده در دی ماه سال قبل، 
موضوع هایی برای تکمیل فرایند به ارس مطرح 
شد که درحال حاضر سازمان و مشاور مربوطه در 

حال تکمیل موارد درخواستی هستند.
تملک اراضی فرودگاه ارس

به  خود  سخنان  همین  ادامه  در  احمدی  جعفر 
اراضی  تملک  خصوص  در  شده  انجام  اقدامات 
موضوع  کنار  در  گفت:  و  کرده  اشاره  فرودگاه 
محیطی  زیست  ارزیابی  طرح  شده،  مطرح  های 
بودجه  در  و  بوده  بروزرسانی  حال  در  فرودگاه 
امسال اعتبار الزم برای فنس کشی و برخی اقدام 
های دیگر تامین شده است که امیدواریم بزودی 
شاهد آغاز عملیات احداث فرودگاه ارس باشیم. 
و  مستمر  های  تالش  گذشته  سال  سه  دوره  در 
احداث  پروژه  تکمیل  مراحل  پیشبرد  در  موثری 
فرودگاه ارس انجام شده که قابل مقایسه با دوره 

های قبل نیست.
اختصاص بودجه برای فرودگاه ارس 

در بخشی از گزارشی که در فروردین ماه سال 
۱۳96 در پایگاه اطالع رسانی سازمان منطقه آزاد 
ارس منتشر شده، آمده است: از ابتدا تاکنون ۱۴ 
میلیارد و ۴5۰ میلیون ریال اعتبار برای احداث و 

راه اندازی فرودگاه ارس اختصاص یافته است.
اگر مجوز صادر شود، احداث فرودگاه ارس 

عملیاتی می شود
زیربنایی  و  فنی  وقت  معاون  احمدی  جعفر 
نیز   ۱۳96 ماه  تیر  در  ارس  آزاد  منطقه   سازمان 
طی سخنانی با بیان این که مطالعات فرودگاه ارس 
در زمینی به متراژ ۲5۰۰ هکتار در مسیر جاده ی 
خاطرنشان  است،  شده  انجام  ایواوغلی  به  ارس 
در  فرودگاه  این  محیطی  زیست  مطالعات  کرد: 
شده  اخذ  الزم  مجوزهای  و  شده  انجام  گذشته 
پیش در کمیته ی هوا و  است، هم چنین ۱۰ روز 
شد  مطرح  ارس  فرودگاه  موضوع  کشور  فضای 

از محل احداث  بازدیدی  تا  این است  بر  و قرار 
این فرودگاه توسط کمیته ی هوا و فضا انجام شود 
و اگر مجوز را صادر کنند، احداث این فرودگاه 

عملیاتی می شود. 
یک  حدود   ۱۳96 سال  در  احمدی،  گفته   به 
میلیارد تومان برای فنس کشی محدوده ی فرودگاه 
از  جلوگیری  با  تا  است  شده  پیش بینی  ارس 
محدوده  اراضی  تملکات  قانونی،  غیر  تصرفات 

آغاز شود. 
جعفر احمدی در ادامه همین سخنان خود با بیان 
ارس  فرودگاه  یک  فاز  برنامه ریزی،  طبق  این که 
می گیرد،  قرار  بهره برداری  مورد   ۱۳99 سال  در 
یادآور شد: فرودگاه از زیرساخت های بسیار مهم 
با کمک مدیرعامل سازمان و  است و می کوشیم 
بودجه ی  کنار  در  مجلس،  در  منطقه  نماینده ی 
این  احداث  برای  هم  ملی  اعتبارات  از  سازمان 
فرودگاه استفاده کنیم، سایت های گلخانه ای فعال 
در منطقه برای صادرات تولیدات خود به فرودگاه 

نیاز دارند. 
هیچ بودجه ای از طرف دولت به فرودگاه ارس 

تعلق نمی گیرد
سازمان  وقت  سخنگوی  خوش پیمان  مختار 
منطقه آزاد ارس در مرداد ماه سال ۱۳96 با بیان 
این که احداث فرودگاه در این منطقه آزاد جزو 
طرف  از  بودجه ای  هیچ  گفت:  اولویت هاست، 

دولت به منطقه تعلق نمی گیرد.
نبود فرودگاه بزرگترین معضل

 منطقه آزاد ارس است
و  مرند  مردم  وقت  نماینده  حسن نژاد  محمد 
جلفا در مجلس شورای اسالمی نیز در بهمن ماه 
سال ۱۳96 گفت: نبود فرودگاه بزرگترین معضل 
منطقه آزاد ارس است و 7 سال است پشت سر 
هم برای این فرودگاه بودجه تصویب می شود ولی 

کار خاصی انجام نشده است. 
منطقه  سازمان  وقت  مدیرعامل  نریمان  محسن 
که  این  بیان  با  نیز   ۱۳97 بهمن  در  ارس  آزاد 
می شود،  مرتفع  ارس  فرودگاه  احداث  مشکالت 
اقتصادی  گفت: احداث فرودگاه در ارس توجیه 
برای  ارس  آزاد  منطقه  در  فرودگاه  وجود  دارد. 
رونق گردشگری و افزایش صادرات محصوالت 
بررسی  از  پس  بنده  و  دارد  کشاورزی ضرورت 
پرونده ی احداث فرودگاه ارس، مشکالت آن را 
از وزارت راه پیگیری کردم و با توجه به نواقصات 
بررسی  برای  را  طرح  مشاور  شده،  مطالعه  طرح 

مجدد فراخواندم. 
صدور مجوز فرودگاه ارس در مرحله نهایی

مناطق  عالی  شورای  وقت  دبیر  بانک  مرتضی 
آزاد نیز در اسفند ماه سال ۱۳97 در این باره گفت: 
صدور مجوز فرودگاه ارس در مرحله نهایی قرار 

دارد.
منطقه  سازمان  وقت  مدیرعامل  نریمان  محسن 
گفت:  نیز   ۱۳99 سال  ماه  خرداد  در  ارس  آزاد 
واقعی  جایگاه  به  رسیدن  برای  ارس  آزاد  منطقه 
خود در عرصه های مختلف نیازمند ایجاد فرودگاه 
بین المللی است و در همین راستا ضروری است 
هر چه سریعتر مجوز زیست محیطی باند جدید 

فرودگاه بین المللی ارس اخذ شود.  
احداث  خود  سخنان  همین  ادامه  در  نریمان 
کلیدی  و  مهم  پروژه های  از  را  ارس  فرودگاه 
نقش  به  اشاره  با  و  دانست  زیرساخت  زمینه  در 
فرودگاه ارس در رشد اقتصادی و کمک به ایجاد 
فرودگاه  محل  تداخل  رفع  افزود:  پایدار،  توسعه 
برخی  و  مراکان  شده  حفاظت  منطقه  با  ارس 
دو  همکاری  مستلزم  محدوده  داخل  تداخالت 
جانبه سازمان منطقه آزاد ارس با اداره کل حفاظت 

از محیط زیست می باشد. 
تداخل زیست محیطی 

مانع احداث فرودگاه ارس
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  کیانی  مجید 
طی  گذشته  ماه  در  نیز  ارس  صنعتی  و  تجاری 
فرودگاه  ساخت  طرح  که  این  بیان  با  سخنانی 
بین المللی در این منطقه با مشکلی به نام تداخل 
زیست محیطی مواجه است، گفت: تداوم پیگیری 
رفع  نیازمند  طرح،  این  کردن  عملیاتی  برای  ها 
همجوار  شده  حفاظت  مناطق  با  تداخل  مشکل 

است.
احداث فرودگاه ارس در بن بست مجوز 

محیط زیست
کیانی در گفتگویی دیگر در  روزهای اخیر نیز 
عنوان  و ضروری  مهم  را  ارس  فرودگاه  احداث 
کرد و گفت: متاسفانه در سال های گذشته برخی 
ابهامات در باب ضرورت و مجوز زیست محیطی 
شده  پروژه  این  اجرایی  عملیات  شروع  از  مانع 
است. ما مصمم هستیم سریعا مجوزهای الزم را 
اخذ و این پروژه مهم و حیاتی را عملیاتی کنیم. 
با احداث فرودگاه ارس شاهد توسعه  امیدواریم 

صادرات محصوالت این منطقه باشیم.
در حالی که یکی از اصلی ترین ابزارهای توسعه 
مناطق آزاد تجاری، بهره مندی از زیر ساخت های 
آزاد  منطقه  در  است،  فرودگاه  جمله  از  اساسی 
تجاری-صنعتی ارس که قرار بود طی ۱۸ ماه در 
آن فرودگاه به بهره برداری برسد با گذشت دهه 
ها و خرج شدن میلیاردها ریال از پول بیت المال 
همچنان این منطقه آزاد تجاری از این ظرفیت بی 
بهره است و با روندی که ادامه دارد به نظر می 
ادامه  نیز  متمادی  های  سال  تا  مشکل  این  رسد 
خواهد داشت! حال سوال اینجاست که مسئوالن 
منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس و وزارت راه و 
در  پنگ  پینگ  بازی  به  زمانی  چه  تا  شهرسازی 

زمین فرودگاه ارس ادامه خواهند داد؟
آیدین خطیبی

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
تعیین  گفت:  آذربایجان شرقی  صنایع دستی 
اهر  شهرستان  »فندقلو«  جنگلی  پارک  مالکیت 
به منظور جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و 

اجرای طرح های گردشگری ضروری است.
 احمد حمزه زاده افزود: مالکیت پارک جنگلی 
فندقلو به دلیل اختالف بین محیط زیست، منابع 
از  است.  نشده  تعیین  فرهنگی  میراث  و  طبیعی 
سوی این اداره کل درخواست شده تا بخشی از 
این پارک جنگلی از منطقه حفاظت شده، آزاد و 
به منابع طبیعی بازگردانده شود و میراث فرهنگی 
برای جذب سرمایه گذار از طریق ماده ۲7 در این 

منطقه اقدام کند.
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
از  انتقاد  با  آذربایجان شرقی  صنایع دستی 
تخریب  به  نسبت  اهر  شهرداری  بی توجهی 
ستارخان  سد  گردشگری  کمپ  زیرساخت های 
از  خارج  اینکه  وجود  با  را  کمپ  این  گفت: 
محدوده شهری بود با اصرار شهردار و شورای 
از میراث  اسالمی وقت و مصوبه شورای شهر، 

فرهنگی پس گرفتند.
این  واگذاری  قرارداد  داد:  ادامه  زاده،  حمزه 
نیز تدوین و امضا شده بود و زیرساخت  کمپ 
آماده  به  صورت  منطقه  این  در  های گردشگری 
و بدون آسیب تحویل شهرداری شد اما به دلیل 
گردشگری سد  های  گذاری  بی توجهی، سرمایه 

ستارخان تخریب شد.
در  باید  اهر  شهرداری  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
گردشگری  کمپ  در  بیت المال  تخریب  قبال 
کرد:  یادآوری  باشد،  پاسخگو  ستارخان  سد 
علت  به  اکنون  هم  کمپ  این  زیرساخت های 
بی توجهی شهرداری اهر به مخروبه تبدیل شده و 
اگر شهرداری ترک فعل خود را جبران و کمپ 
که  زمانی  همانند  را  ستارخان  سد  گردشگری 
تحویل گرفته به این اداره کل بازپس دهد، امکان 

ایجاد  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذار  جذب 
امکان قایق رانی در آن به وجود می آید.

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
به  اشاره  با  آذربایجان شرقی  صنایع دستی 
نمایشگاه  در  اهر  ورنی  ویژه  غرفه  اختصاص 
سال   بهمن   دوم  نیمه  در  تهران  دستی  صنایع  
جاری، گفت: این غرفه در نمایشگاه صنایع دستی 
که از ۱۸ تا ۲۱ بهمن  برگزار می شود به ورنی اهر 

اختصاص می یابد.
حمزه زاده، با بیان اینکه خانه خالق صنایع دستی 
اهر با موافقت استاندار آذربایجان شرقی ایجاد می 
اعتبار  تامین  با  خانه  این  راه اندازی  افزود:  شود، 
الزم به تصویب رسیده و به  زودی اقدامات الزم 

برای تجهیز و راه اندازی آن آغاز می شود.
پارک جنگلی فندقلو اهر با بیش از ۲۰۰ هکتار 
پذیر  گردشگر  و  زیبا  مناطق  جمله  از  وسعت 
کیلومتری   ۲5 در  و  بوده  اهر  و  داغ  قره  منطقه 
جاده اهر به مشگین شهر بر فراز کوه های سرسبز 

روستای انداب قدیم واقع شده است.
استان  گردشگری  مهم  مناطق  از  جنگل  این 
گردشگران  مندی  بهره  برای  که  طوری  به  بوده 
داخلی وخارجی از جاذبه های طبیعی و حیات 
وحش این منطقه از سال ۸۸ به بعد بیش از 5.5 
مختلف  های  گونه  و  کشی  فنس  آن  از  هکتار 
جانوری سازگار با آب و هوا و محیط این جنگل                  

رها سازی شده است.

قطعه موسیقی »غیرت مولکو« 
در حوزه هنری آذربایجان شرقی تولید شد

آذربایجان  هنری  حوزه  هنری  فرهنگی  معاون 
با  مولکو«  »غیرت  موسیقی  قطعه  گفت:  شرقی 
تبریز  در  محلی  گویش  و  میهنی  ملی  محتوای 

تولید شد.
فرهاد باغشمال، افزود: این قطعه موسیقی جهت 
همدلی  و  وحدت  نشاط،  شور،  روحیه  ایجاد 
واحد  توسط  زمین  ایران  اقوام  بین  بیشتر  هرچه 

موسیقی حوزه هنری استان تولید شده است.
زمینه  در  کار  این  بستر  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
شعر، سرود، تصویربرداری، آهنگ سازی و تنظیم 
است،  شده  انجام  استان  بومی  هنرمندان  توسط 
نقش  رویکرد  با  قطعه   این  شعر  داشت:  اظهار 
دوره  از  آذربایجان  معاصر  تاریخ  در  آذربایجان 
تدین،  محتوای  با  و  تحمیلی  جنگ  تا  مشروطه 
وطن پرستی و شجاعت مردم آذربایجان، سروده 

»نصیر عدل بخش« است.
آذربایجان  هنری  حوزه  هنری  فرهنگی  معاون 
»علی  عهده  بر  آهنگ  این  تنظیم  گفت:  شرقی 

سلیمانی«،  »شهباز  عاشیق  و  بوده  خداداد« 
عاشیق »اکبر زارعی«، عاشیق »صالح همت جو«، 
»ناصر  و  شکری«  »آیدین  عبادی«،  »عبدالعی 
عالیقدر« به عنوان نوازنده در این قطعه موسیقی 

نوازندگی کردند.
پروسه  در  اثر  این  اینکه  به  اشاره  با  باغشمال، 
یک ماه تولید و جمع بندی شده است، ادامه داد: 
و  میکس  شامل  اثر  این  تولید  در  دخیل  عوامل 
تصویر  و  نور  باغشمال،  طاها  توسط  مسترینگ 
نژاد،  کریم  جواد  تولید  مدیر  فعال،  یعقوب 
هادی  کارگردان  و  سلیمی  حنانه  تولید  دستیار 
ولی پور قره قیه است. با توجه به اینکه تولیدات 
استان  غنی  فرهنگ  به  نگاه  با  فاخر  هنری  آثار 
عنوان  به  را  شرقی  آذربایجان  جایگاه  تواند  می 
قطب شاخص هنری شمالغرب کشور تثبیت کند، 
توجه هرچه بیشتر در حمایت از چنین تولیداتی 
به  موسیقی  قطعه  این  نماهنگ  است.  ضروری 

پایان رسیده و به زودی رونمایی می شود.

کاهش بیش از 50 درصدی تولید سیب درختی در اهر
 5۰ از  بیش  کاهش  از  اهر،  فرماندارشهرستان 
در  تولید سیب درختی در سال  جاری  درصدی 
تولید  ظرفیت  گفت:  و  داد  خبر  شهرستان  این 
سیب در باغات شهرستان ۱۴۰ هزار تُن در سال 
از  غیرمترقبه  حوادث  دلیل  به  امسال   ولی  است 
این  در  سیب  تولید  میزان  سرمازدگی  جمله 

شهرستان به 65 هزار تُن کاهش 
یافت.

ابوالفضل غنی زاده، در جلسه 
باغداران  مشکالت  بررسی 
نرخ  کرد:  اظهار  اهر  شهرستان 
نگهداری محصوالت کشاورزی 
در سردخانه ها به دلیل اینکه در 
نمی   اعالم  میوه  برداشت  زمان 
شود و چون پس از ذخیره سازی 

می کنند،  گالیه  باغداران  شده،  اعالم  تعرفه  میوه 
کشاورزی  مدیریت جهاد  هماهنگی  با  این رو  از 
شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  و 
سردخانه ها  نرخ  گذاری  تعرفه   می  کنیم  تالش 
بخش  اقتصادی  شرایط  تناسب  به  شهرستان  در 
و  باغداران  نظر  حتمًا  و  شود  تعیین  کشاورزی 
مدیران سردخانه  ها به جهت جلوگیری از زیان 
از  باغداران  گالیه  شود.  لحاظ  طرفین  اقتصادی 
افزایش تعرفه نگهداری محصوالت کشاورزی در 
سردخانه ها را بررسی می کنیم، اینکه باغداران از 

معترض  سردخانه ها  تعرفه  درصدی   7۰ افزایش 
هستند را با در نظر گرفتن صالح طرفین ارزیابی 

خواهیم کرد.
های  سردخانه   ظرفیت  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان اهر جوابگوی نیازهای باغداران نیست، 
های  سردخانه   اسمی  ظرفیت  کرد:  خاطرنشان 
است  تُن  هزار   ۳5 شهرستان 
باغداران  نیاز  صورت  در  که 
سازی  ذخیره   به  اهری 
تولیدات کشاورزی، جوابگوی 
این  بود که در  نیازها نخواهد 
پروژه های  پیگیر تکمیل  راستا 
 ۳۲ ظرفیت  با  ای  سردخانه  
هستیم  شهرستان  در  تُن  هزار 
سردخانه  به  باغداران  نیاز  تا 

جهت نگهداری تولیدات کشاورزی تأمین شود.
غنی زاده با تأکید بر اینکه ایجاد صنایع تبدیلی 
بخش کشاورزی در شهرستان اهر جزو مطالبات 
و برنامه های اولویت  دار است، گفت: شهرستان 
اهر قطب سوم تولید سیب در آذربایجان  شرقی 
فاقد  سیب  تولید  با  اهر  شهرستان  اینکه  است، 
و  شده  کاری  کم   یعنی  بوده  تبدیلی  صنایع 
بایستی برای حمایت از باغداران و رونق بخش 
اهر  شهرستان  سیب  صادرات  زمینه  کشاورزی، 

فراهم شود.

نقش پل کالنتری در تخریب اکوسیستم و خشک شدن 
دریاچه ارومیه

بر اساس اعالم سازمان فضایی، پل کالنتری در 
تخریب اکوسیستم و خشک شدن دریاچه ارومیه 

نقش بسزایی داشته است.
فضایی  سازمان  سخنگوی  دلیریان،  حسین 
گذر  میان  پل  کرد:  اعالم  توئیتی  انتشار  با  ایران 
دریاچه  شدن  خشک  در  بسزایی  نقش  کالنتری 
با  ایران  فضایی  سازمان  است.  داشته  ارومیه 
بررسی تصاویر ماهواره ای اعالم می کند که این 

پل نقش بسزایی در خشک شدن دریاچه ارومیه 
داشته است.

دلیریان در این توئیت خاطر نشان کرده است 
برای  دریاچه  به  شده  وارد  مصالح  میزان  که 
هم خوردن چرخه  بر  و  گذر  میان  این  احداث 
این  جنوبی  و  شمالی  نیمه  در  آبی  جریان های 
و  اکوسیستم  تخریب  عوامل  از  یکی  دریاچه 

خشک شدن آن است.

 


