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آذربایجانشرقی

اجرای ۱۲ طرح 
سرمایه گذاری 

در پتروشیمی تبریز
تبریز گفت: ۱۲  پتروشیمی  مدیرعامل شرکت 
میلیارد  هزار   ۱۲ ارزش  به  سرمایه گذاری  طرح 
در  تولیدی  و  صنعتی  واحد  این  در  تومان 
عنوان  به  گذاریها  سرمایه  این  است.  اجرا  حال 
میزان  افزایش  قالب  در  مهم  ملی  طرح های  
تولیدات، ایجاد واحدهای جدید و دانش افزایی 
در حال اجرا است که می تواند تحوالت بسیار 
آذربایجان  در  تجاری  و  اقتصادی  مهم  و  عمیق 

شرقی و تبریز به وجود آورد.
هزار   ۲ را  طرح ها  این  اشتغالزایی  میزان  وی 
تعداد  این  بر  داد: عالوه  ادامه  و  کرد  اعالم  نفر 
طرح ها  این  اجرای  و  تکمیل  با  اشتغالزایی، 
در  نیز  غیرمستقیم  وسیع  و  مهم  اشتغال های 
ایجاد خواهد شد که  استان  پایین دستی  صنایع 
می تواند بخشی از معضل بیکاری استان را حل 
هزار  ارزش چهار  به  توسعه ای  کند. چند طرح 
میلیارد تومان نیز به عنوان مگاپروژه در مجتمع 
هم  که  است  بررسی  حال  در  تبریز  پتروشیمی 
اکنون در دفتر وزارتی فرایند اداری خود را طی 

می کند و در انتظار امضای وزیر است.
فنی  دانش  درصد   ۱۰۰ اینکه  بیان  با  وی 
به  تبریز  پتروشیمی  گذاری  سرمایه  طرح های 
امیدواری  ابراز  دارد  تعلق  ایرانی  دانشمندان 
اجرای  حال  در  گذاری  سرمایه  طرح های  کرد: 
پتروشیمی تا پایان سال آینده تکمیل شود و به 

بهره برداری برسد.

عروسک باران خواه 
یا »چمچه خاتون« 

رونمایی می شود
شرقی  آذربایجان  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
و  دست ساز  باران خواه،  عروسک  رونمایی  از 
نمایشگاه  هجدهمین  در  خاتون«  »چمچه  آیینی 
و  آب  تاسیسات  و  آب  »صنعت  بین المللی 
فاضالب ایران«، با مشارکت ۱۶۴ شرکت داخلی 
و خارجی، ۹ دی ماه با حضور وزیر نیرو خبر داد.
یوسف غفارزاده افزود: عروسک باران خواه و 
دست ساز »چمچه خاتون« یا »چمچه گلین« که از 
دیرباز در منطقه آذربایجان در آیین باران خواهی 
در  بار  اولین  برای  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد 
تاسیسات  و  آب  »صنعت  بین المللی  نمایشگاه 

آب و فاضالب ایران« رونمایی خواهد شد.
وی اظهار کرد: زمانی که باران نمی بارد و کم 
به ستوه می آورد، »چمچه خاتون«  را  مردم  آبی 
را می سازند تا با دست به دعا شدن و برگزاری 
آیینی نمادین، ابرهای بارنده را فراخوانند و زمین 

را سیراب از آبهای جاری ببینند.
»چمچه  یا  خاتون«  »چمچه  اساس،  این  بر 
گلین« نماد امید انسان به رحمت الهی است که 
در مدت چهار روز و طی روزهای ۹ تا ۱۲ دی ماه 
نمایشگاهی  سالن  هفت  وسعت  به  فضایی  در 
تهران  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی  محل  در 
می افزاید،  گزارش  داشت.این  خواهد  حضور 
بین المللی  نمایشگاه  هجدهمین  از  بازدید  زمان 
»صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران«، 
همه روزه ساعت ۸ تا ۱۶ خواهد بود و بازدید 

برای عموم آزاد است.
رضایی 

مدیر کل جدید صدا و 
سیمای آذربایجان شرقی

سازمان  رئیس  با حکم  ساله   57 رضایی  اکبر 
و  کل جدید صدا  مدیر  عنوان  به  سیما  و  صدا 

سیمای آذربایجان شرقی منصوب شد.
کل  مدیر  صفری  مرتضی  انتصاب  دنبال  به 
به  شرقی  آذربایجان  مرکز  سیمای  و  سابق صدا 
عنوان مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
گردشگری آذربایجان غربی از آبان ماه امسال صدا 
بدون مدیر کل  آذربایجان شرقی  وسیمای مرکز 
بود که اکبر رضایی عهده دار این سمت می شود.

الهیات  دبیری  کارشناسی  مدرک  دارای  وی 
الهیات  دبیری  کارشناسی  و  اسالمی  معارف  و 
کارشناسی   ، قم  دانشگاه  از  اسالمی  معارف  و 
دانشگاه  از  اجتماعی  ارتباطات  علوم  ارشد 
راهبردی  مدیریت  دکتری  و  طباطبایی  عالمه 
دارای  و  ملی  دفاع  عالی  دانشگاه  از  فرهنگی 
تحصیالت حوزوی اشتغال به درس خارج فقه 

و اصول است.
از سوابق اجرایی وی می توان به مدیر مسئول 
روزنامه آذربایجان؛ مدیر شبکه رادیویی اقتصاد، 
مدیر شبکه  معاونت صدا،  بسیج حوزه  فرمانده 
در  سیما  و  صدا  دفتر  مدیر  گفتگو،  رادیویی 
استان  صدای  کل  اداره  سرپرست  هندوستان، 
کهگیلویه  مرکز  سیمای  و  صدا  کل  مدیر  ها، 
سیمای  و  صدا  سیمای  معاون  احمد،  بویر  و 
مرکز  سیمای  و  صدا  صدای  معاون  قم،  مرکز 
و  صدا  صدای  تولید  مدیر  شرقی،  آذربایجان 
مالی  اداری و  معاون  آذربایجان شرقی،  سیمای 
و  اطالعات  مدیر  تبریز،  مرکز  سیمای  و  صدا 
مدیر  قم،  مرکز  سیمای  و  صدا  ریزی  برنامه 
قم،  سیمای  و  صدا  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
آرشیو  سرپرست  صدا،  تخصصی  کمیته  عضو 
سرپرست  شرقی،   آذربایجان  سیمای  و  صدا 
واحد موسیقی صدا و سیمای آذربایجان شرقی،  
پژوهشگر  قم،   آموزش صدا و سیمای  مسئول 

صدا و سیما اشاره کرد.

بحران جمعیت در آذربایجان شرقی و رتبه سوم سالمندی 
چالش هدررفت ۹۰ درصدی حقابه 

تاالب بین المللی قوری گول
مدیرعامل  غفارزاده،  یوسف  اخیر  اظهارات 
آب منطقه ای آذربایجان شرقی مبنی بر اینکه ۹۰ 
درصد حقابه تاالب بین المللی قوری گول در مسیر 
از  می کند،  نفوذ  زمین  در  آبی  پهنه  این  به  انتقال 
حل  برای  مسوول  نهادهای  افزایی  هم  ضرورت 

این مشکل زیست محیطی حکایت دارد.
ای  منطقه  آب  مدیرعامل  که  آنچه  اساس  بر 
از  درصد   ۱۰ تنها  کرده  اعالم  شرقی  آذربایجان 
از رودخانه  المللی قوری گول  بین  تاالب  حقابه 
همین  که  رسد  می  تاالب  این  به  »صبری چای« 
امر همراه با تداوم خشکسالی و کاهش چشمگیر 
بارندگی ها در ۲ دهه اخیر، خشکی این پهنه آبی 

را در پی داشته است.
کیلومتری   ۳۳ مسیر  از  غفازاده  اظهارات  بر  بنا 
تا  آباد  بستان  چای«  »صبری  رودخانه  آب  انتقال 
تاالب بین المللی قوری گول، تنها ۱۳ کیلومتر به 
شکل کانال بوده و آب در بقیه مسیر در بستر طبیعی 
جاری می شود که به دلیل شنی بودن آن جذب می 

شود و مقدار ناچیزی از آب به تاالب می رسد.
البته هدر رفت آب در ۲۰ کیلومتر بستر طبیعی 
انتقال آب به تاالب بین المللی قوری گول، معضل 

قدیمی است و به رغم پیگیری های انجام شده در 
سال های قبل و در شرایطی که تبدیل آن به کانال 
سیمانی یا لوله گذاری در سال های تَرمالی دولت 
های قبلی با هزنیه های اندک ممکن بود، به گفته 
مدیرعامل آب مطنقه ای استان، اکنون انجام این 

امر نیازمند ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.
با این وجود مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان 
شرقی می گوید که الیروبی و اصالح مسیر ۲۰ 
کیلومتری انتقال حقابه تاالب قوری گول در بستر 
بوده  ضروری  موجود،  مشکل  حل  برای  طبیعی 
و بهترین راهکار برای تحقق آن نیز، با توجه به 
مشکالت بودجه ای، ترمیم مرحله به مرحله مسیر 

دارای نفوذب آب است.
خبرنگاران  میدانی  های  گزارش  و  مشاهدات 
گول  قوری  المللی  بین  تاالب  وضعیت  از  ایرنا 
کیلومتری   ۱۰ و  تبریز  شرق  کیلومتری   5۰ در 
این واقعیت است که  از  آباد حاکی  بستان  غرب 
انتقال حقابه آن  برای تضمین  اگر فکری اساسی 
نشود، این پهنه آبی ثبت شده در کنوانسیون رامسر 
قوری  المللی  بین  تاالب  البته  شد.  خواهد  نابود 
گول با مشکل دیگری به نام تغییر گسترده و لجام 
به شکل  آن  پیرامونی  اراضی کشاورزی  گسیخته 
ویالهایی  است؛  گریبان  به  دست  نیز  ویالسازی 
که گفته می شود هر کدام یک چاه آب نیز دارند 
و به گفته کارشناسان در صورت عدم کنترل آنها 
هر چقدر هم که آب به تاالب سرازیر شود، کفاف 
درختان  آبیاری  برای  و  داد  نخواهد  را  آن  نیاز 

ویالها پمپاژ خواهد شد.
مجموعه همین عوامل دست به هم داد تا تاالب 
بین المللی قوری گول که در فهرست تاالب های 
به  امسال  تابستان  شده،  ثبت  رامسر  کنوانسیون 

طور کامل خشک شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
بازدید  به  اشاره  با  ایرنا  با  شرقی در گفت و گو 
میدانی خود از سرچشمه انتقال آب به تاالب بین 
المللی قوری گول بیان کرد: تالش برای صیانت از 
محیط زیست برای ما اولویت دارد و با هم افزایی 
نهادهای مسوول برای تحقق آن می کوشیم. پس 
از بازدید میدانی اخیر از مسیر ۳۳ کیلومتری انتقال 
کیلومتر  سه  شد  مقرر  گول،  قوری  تاالب  آب 
منتهی به تاالب که نشت اصلی آب در آن اتفاق 
می افتد، در اولویت بهسازی قرار گیرد. همچنین 
موجود  لوله  موازات  به  لوله جدیدی  است  قرار 
انتقال آب به تاالب در روستای »هراب« که قطر 
کمتری دارد، برای تسهیل عملیات آبرسانی به این 

پهنه آبی، کار گذاشته شود.
برنامه  از  دیگر  یکی  عنوان  به  الیروبی  از  وی 
با شرکت آب منطقه ای استان  های مورد توافق 
برای صیانت از تاالب بین المللی قور یگول یاد 
اعتبارات،  محدودیت  به  توجه  با  گفت:  و  کرد 
مقرر است اصالح و بهسازی مسیر انتقال آب به 

تاالب به شکل مرحله ای انجام شود.
این اساس شرکت آب  بر  ادامه داد:  فرشکاران 

منطقه ای آذربایجان شرقی برآورد اعتبارات الزم 
سازمان  تا  کند  می  برآورد  را  طرح  اجرای  برای 
مدیریت و برنامه ریزی استان نیز اعتبار مورد نظر 

تامین کند.
بومی  زیست  مدیریت  دبیرخانه  مسئول 
لزوم  بر  تاکید  با  نیز  آذربایجان شرقی  تاالب های 
هماهنگی بین بخشی برای حفظ تاالب بین المللی 
تاالب  به  آب  جریان  اکنون  گفت:  گول  قوری 
برقرار، اما سطح آب نسبت به پارسال پایین است، 
کامل خشک  طور  به  امسال  تابستان  تاالب  زیرا 
شد؛ پارسال چون تاالب از قبل ذخیره آب داشت، 

وضعیتش بهتر بود.
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  آذرهوا  یداله 
از  یگول  قور  تاالب  تراز  زمان حاضر  در  افزود: 
سطح دریاهای آزاد ۱۹۱۱.۶ متر و حجم آب آن 
۳۹۰ هزار مترمکعب می باشد، در حالی که حقابه 
میلیون   ۳.۸ اکولوژیک  تراز  به  رسیدن  برای  آن 

مترمکعب است.
قوری  المللی  بین  تاالب  آب  کرد:  اضافه  وی 
گول از چشمه های معروف به »قرخ بوالغ« )چهل 
چشمه( روستای نوجه ده شهرستان بستان آباد در 
باالدست این پهنه آبی تامین می شود که به دلیل 
فاصله طوالنی ۳۳ کیلومتری، تخریب شدن کانال 
به دلیل فرسودگی و شنی بودن بستر  انتقال آب 
رودخانه منتهی به تاالب در پایین تر از روستای 
می  تاالب  به  آب  از  کمی  مقدار  تنها  آباد،  امین 

رسد که آن هم کفاف نیاز آن را نمی دهد.
وی تشریح کرد: اگر قرار است آب تاالب بین 
المللی قوری گول به شکل بین حوزه ای تامین 
شود، لوله گذاری، بهترین گزینه و مورد توافق ما 
و شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به عنوان 

نهاد تخصصی حوزه آب است.

وی با بیان اینکه اگر مسیر ۳۳ کیلومتری انتقال 
هدر  شود،  گذاری  لوله  گول  قوری  تاالب  آب 
در  به حد صفر خواهید رسید، گفت:  رفت آب 
این صورت تاالب حتی بیشتر از حقابه خود نیز 

آب دریافت می کند.
بومی  زیست  مدیریت  دبیرخانه  مسئول 
برآورد  رد:  یادآوری  آذربایجان شرقی  تاالب های 
۲ سال قبل برای لوله گذاری مسیر انتقال آب به 
تاالب در بستر شنی حدود ۳۰ میلیارد تومان بود 
که البته اظهار نظر تخصصی و صائب در این مورد 
در اختیار مدیران شرکت آب منطقه ای آذربایجان 
کشاورزی  اراضی  کاربری  تغییر  است.  شرقی 
حاشیه تاالب بین المللی قوری گول در روستای 
یوسف آباد شهرستان بستان آباد نگران کننده بوده 
با  تاالب  اطراف  در  افسارگسیخته  ویالسازی  و 
اراضی،  امور  است؛  ویرانگر  شان  آب  های  چاه 
تشکیالت  و  زیست  محیط  کشاورزی،  جهاد 
حداقل  یا  و  آن  از  جلوگیری  برای  باید  قضایی 

کنترلش فکر اساسی بکنند.
آذربایجان شرقی دارای ۲ تاالب قوری گول در 
بستان آباد به فاصله ۶۰ کیلومتری شرق تبریز و 
قره قشالق شهرستان بناب در ضلع جنوب شرقی 
تبریز  کیلومتری   ۱۱۰ فاصله  و  ارومیه  دریاچه 
است. تاالب بین المللی قوری گول با ۲۰۰ هکتار 
بستان آباد  شهر  غرب  کیلومتری   ۱5 در  وسعت 
امناب )ایمناب( قرار گرفته   درمجاورت روستای 
و منابع تأمین کننده آب آن از آب های جاری ناشی 
زیرزمینی  تعدادی چشمه های  باران و  و  برف  از 

است که در کف آن جریان دارند.
با توجه به اهمیت زیست محیطی »قوری گول«، 
این تاالب جزو تاالب های بین المللی ثبت شده 
در کنوانسیون رامسر بوده و به خاطر پذیرا بودن 
مهاجر،  پرندگان حمایت شده  از  فصلی شماری 

حائز اهمیت ملی و بین المللی است.
بیشتر زیبایی های اطرف این تاالب بین المللی، 
از آبی است که در تاالب جمع می شود و کم آب 
شدن و افت تراز آن، زنگ خطر نابودی این پهنه 
آبی را به صدا درآورده و هر گونه تعلل در احیای 
آن، به مرگ این زیبایی ها و خطرات و تهدیدات 

متعدد زیست محیطی منجر خواهد شد.
گونه های جانوری و پوشش گیاهی تاالب

این  در  آن ها  زیستگاه  که  جانوری  گونه های 
تاالب و محوطه آن است، انواع مختلفی را شامل 
می شود؛ در دهه های قبل این منطقه محل عبور و 
زیستگاه قوچ و میش های ارمنی بوده که با قوچ 
ولی  بودند؛  ارتباط  در  سهند  منطقه  میش های  و 
احداث  و  شهری  حوزه  توسعه  به علت  امروزه، 
صنایع مختلف در مسیر این ارتباط به کلی از بین 

رفته است.
منطقه  در  حاضر  جانوری  گونه های  جمله  از 
تاالب می توان به پستاندارانی چون جربیل ایرانی، 
موش کشتزار، موش مغان، گرگ، روباه و سمور 
سنگی اشاره کرد؛ عالوه بر این، حدود ۹۲ گونه 
از  که  شده اند  شناسایی  تاالب  این  در  نیز  پرنده 
اردک  سرسفید،  اردک  از  می توان  آن ها  جمله 
از  دیگر  برخی  برد.  نام  بلوطی  اردک  و  مرمری 
گونه های خرندگان و دوزیستان مانند انواع مارها 
چلیپر(،  مار  و  مار  کور  پلنگی،  مار  مار،  )گرزه 
تاالب  در  ماهی ها  و  قورباغه ها  مارمولک ها، 

زندگی می کنند.
پوشش  به لحاظ  گول  قوری   المللی  بین  تاالب 
گیاهی نیز از تنوع باالیی برخوردار است به گونه 
ای که بیش از ۲۸۰ گونه گیاهی در تاالب شناسایی 
و  روییده  تاالب  آن درحوزه  که ۸۹ درصد  شده 
بقیه را گیاهان آبزی و نیمه آبزی تاالب و حوزه 
بالفصل آن تشکیل می دهند؛ گیاهان غوطه ور در 
آب تاالب به عنوان یکی از جذاب ترین جاذبه های 
آن به شمار می روند که گونه هایی مانند بارهنگ 
و  جلبک  انواع  شانه ای،  قوشاب  آبی،  آالله  آبی، 

فیتوپالنکتون را در بر می گیرد.

منطقه تاریخی »قوبول دره سی« در شهرستان هوراند
روستای  در  دره سی«  »قوبول  تاریخی  منطقه 
چناب شهرستان هوراند قرار دارد و یکی از اماکن 
گردشگری و تاریخی ارسباران به شمار می رود.

هوراند  شهرستان  روستاهای  و  دهستان ها  در 
متعددی  باستانی  آثار  آذربایجان شرقی  استان  در 
باارزش  مناطق  از  یکی  تردید  بی  دارد.  وجود 
ارسباران که اماکن تاریخی و طبیعی بسیاری دارد، 

چیناب است.
چیناب  نام  به  روستایی  هوراند  اهر  جاده  در 
در ضلع شرقی آن وجود دارد که دارای محوطه 
تاریخی هوشنگ شاه و قوبول دره سی است. در 

همان محل غار کوچکی نیز وجود دارد که به غار 
چیناب معروف است. کمی باالتر جنگلی است و 
در نهایت خط الراس کوه ها به فرهاد داشی و آن 

سوتر به قلعه پشتو می رسد.
دارد؛  غربی  شرقی-  جهتی  سی،  دره  قوبول 
رودهای کوچک و جویبارهای متعددی از این دره 
به سوی رود قره سو جاری است. دشت گسترده 
وسیعی به نام لشکرگاه یا میدان هوشنگ شاه در 
این قسمت واقع است که قطعات سفال شکسته و 
سنگ چخماق، مربوط به قرون اولیه هزاره اول قبل 
از میالد مسیح، به طور پراکنده در آن دیده می شود.

خانواده  و  زنان  امور  مدیرکل  کوهی،  زهرا 
استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه این 
استان رتبه سوم کشور از نظر سالمندی را دارد، 
سالمند  استان  جمعیت  درصد   ۱۲ کرد:  اظهار 
هستند و نرخ موالید استان از سال ۱۳۹۱ به این 

طرف مرتبا کاهش داشته است.
وی افزود: نرخ ازدواج نیز نسبت به سال ۱۳۹۱ 
با کاهش ۱۰ درصدی و نرخ طالق با افزایش ۸ 
درصدی روبه  رو بوده و بر اساس این آمارها ما 

با بحران جمعیت مواجه هستیم.
در  یافته  انجام  اقدامات  تشریح  در  کوهی 
جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون  راستای 
این   ۴ ماده  براساس  گفت:  استان،  در  جمعیت 
قانون مبنی بر اختصاص زمین به والدین دارای 
۳ فرزند و بیشتر، تاکنون ۱۸7۶ مورد ثبت نام در 
استان انجام شده که ۲۶۳ مورد آن تائید شده و 

۶5 مورد در مرحله واگذاری است.
فرزندآوری  تسهیالت  خصوص  در  کوهی 
نیز تصریح کرد: در سال گذشته ۲5 هزار مورد 
آمار نسبتا  تسهیالت در استان پرداخت شده که 
سال  در  نیز  نابارور  زوجین  برای  است؛  خوبی 
پرداخت  تسهیالت  مورد   ۶۰7 امسال،  و  گذشته 

شده است.
در  دستگاه ها  همه  وظایف  شد:  متذکر  وی 
بحث قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
مشخص شده و نحوه اجرای این قانون در استان 
به  دستگاه ها  که  داریم  انتظار  و  می شود  رصد 

وظایف خود عمل کنند.
اقدام و عمل  برنامه  از تدوین  کوهی همچنین 
خاطرنشان  و  داد  خبر  جمعیت  حوزه  در  استان 
جبهه سازی،  محور  چهار  در  برنامه  این  کرد: 
اصل  و  زیرساخت ها  به  توجه  هوشیارسازی، 
بحران جمعیت و حل اساسی و راهبردی مسأله 

فرزندآوری تدوین شده است.

تبریز در بن بست توسعه شهری
امیر بخشی زاده با اشاره به آخرین وضعیت طرح 
نهضت ملی مسکن در شهر جدید شهریار اظهار 
داشت: بر اساس برنامه ریزی ۱۲ هزار واحد در 
۱۳۲ هکتار از اراضی این شهرک ساخته خواهند 
شد که برای فاز نخست پنج هزار واحد و برای 
فازهای بعدی هفت هزار واحد در نظر گرفته شده 
غیردولتی  و  ماهیت خصوصی  به  توجه  با  است. 
این شهرک، فرآیند تامین زمین در آن برای ایجاد 
خواهد  بر  زمان  مسکن  ملی  نهضت  واحدهای 
شهریار  شهرک  در  دولتی  اراضی  که  چرا  بود 
۳۰۲ هکتار در قالب اراضی ملی است که از نظر 

و  نیستند  مناسب  چندان  توپوگرافی  و  موقعیت 
اراضی  هکتار   ۱۳۲ با  ها  زمین  این  تهاتر  فرآیند 
این شهرک  اختیار هیات مدیره  نیاز که در  مورد 
است، به دلیل عدم حصول توافق در مورد قیمت، 

زمان بر خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: در شهرک 
شهریار 7۸ هزار متقاضی برای نهضت ملی مسکن 
نفر   7۴۹۱ تعداد  این  از  که  بودند  کرده  نام  ثبت 
تایید شده و ۲۲۰۹ نفر نیز مبلغ اولیه را واریز کرده 
اند و با توجه به شرایط پیش آمده در خصوص 
را  جایگزین  واحدهای  نیاز،  مورد  زمین  تامین 

به  مایل  متقاضیان  برای  سهند  جدید  شهر  در 
جایگزینی ارایه می کنیم که به این منظور سه هزار 
در  استانداردها  بهترین  با  و  متقاضی  بدون  واحد 

شهر جدید سهند وجود دارند.
عمران  تخصصی  مادر  شرکت  زاده  بخشی 
کرد:  تصریح  و  اعالم  جدید  شهرهای  متولی  را 
زمین  تخصیص  برای  موجود  موانع  به  توجه  با 
نیز  و  شهریار  شهرک  در  مسکن  ملی  طرح  به 
از  و  طرح  این  اجرای  برای  زمانی  محدودیت 
سوی دیگر به دلیل قرار گرفتن تبریز در بن بست 
ساخت  در  اتالف  برای  زمانی  شهری،  توسعه 
و  نداریم   ملی  مسکن  قالب  در  امسال  تعهدات 
متقاضیان  آماده جایگزینی واحد  اساس  بر همین 

شهرک شهریار در سهند هستیم.

سد دوش بناب واگذار می شود
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 
نتوانسته  بناب  فعلی سد دوش  بهره بردار  گفت: 
ایفا  سد  این  مدیریت  در  خود  تعهدات  است 
این  ید  خلع  برای  الزم  اقدامات  بنابراین  کند، 
یک  به  سد  این  مدیریت  انتقال  و  بهره بردار 
دوش  روستای  مردم  از  متشکل  تعاونی  شرکت 
بهتر  سد  این  بررسی  در  داد.  خواهیم  انجام  را 
است آن را به سه حوزه اراضی پایاب سد، سد 
و گردشگری آن تفکیک کنیم و در ابتدا به تعیین 

تکلیف سد بپردازیم.
کشور  در  سدها  متولی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پروژه  اتمام  از  بعد  گفت:  است،  نیرو  وزارت 
این خصوص  در  اختالفی  آن  از  بهره برداری  و 
وجود ندارد که شرکت آب منطقه ای استان بعد 
تحویل  مربوطه  متولی  به  را  آن  پروژه  اتمام  از 
دهد و در این خصوص نیز مدیریت سد به یک 
بخش  توسط  تا  می شود  داده  تشکل  یا  تعاونی 

خصوصی اداره شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 
دوش  سد  بهره برداری  واگذاری  به  اشاره  با 
افزود:  دوش  روستای  اسالمی  شورای  به  بناب 
متاسفانه تعهدات و برنامه ای که مقرر بوده است 
شورای اسالمی روستای دوش در خصوص این 

سد انجام دهد ایفا نشده است.
فتحی ادامه داد: در حال حاضر اما یک شرکت 
شده  تشکیل  و  دوش  روستای  بطن  از  تعاونی 
که  است  شده  پیشگام  روستا  همین  مردم  از 
تقاضای مدیریت بهره برداری از این سد را داشته 
آب  شرکت  مدنظر  سیاستهای  همه  می تواند  و 
منطقه ای استان را اجرایی کند و فرماندار محترم 
بناب نیز توانایی این شرکت تعاونی در مدیریت 

و بهره برداری از این سد را تأیید می کند.
وی با اشاره به لزوم خلع شورا و واگذاری آن 
انعقاد  با  شد:  یادآور  مدنظر  تعاونی  شرکت  به 
یک تفاهم نامه بین شرکت آب منطقه ای استان، 
شرکت  و  آذربایجان شرقی  جهادکشاورزی 
بر  و  کنیم  واگذار  را  سد  آب  مدیریت  تعاونی، 
الزم  نظارت های  و  مدنظر  سیاست های  اجرای 

در این خصوص نیز تاکید کنیم.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، 

در  باید  بناب  افزود: شورای حفاظت شهرستان 
وظایف  و  سیاست ها  اجرای  عدم  خصوص 
و  ید  خلع  لزوم  و  سد  مدیریت  توسط  محوله 
واگذاری آن مصوبه ای تصویب کند و موضوع 
در  کار  روند  ادامه  تا  دهد  ارجاع  استان  به  را 

سطح استان پیگیری شود.
فتحی ادامه داد: در بخش بعد باید به این سوال 
پاسخ دهیم که قصد داریم چه بهره برداری از این 
سد داشته باشیم که در مرحله اول استفاده از آب 
سد و اراضی پایاب آن در بخش کشاورزی مد 

نظر خواهد بود.
کمیته  یک  تشکیل  بر ضرورت  تاکید  با  وی   
استفاده  راستای  در  سد  نواقص  بررسی  برای 
آبیاری  با  سد  این  در  کرد:  تصریح  آن  از  بهینه 
در  لیتر  نیم  مدول  مترمکعب  میلیون   ۲ مدرن 
اما  کافی می باشد  آبیاری ۴۰۰ هکتار  برای  ثانیه 
نمی  را  هکتار   ۲۰۰ از  بیشتر  سنتی  آبیاری  در 
توان آبیاری کرد حتی اگر از کل حجم آب سد 

استفاده کرد.
این  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
شبکه  ترمیم  و  اصالح  به  مکلف  را  سازمان 
شد:  متذکر  و  دانست  بناب  دوش  سد  آبیاری 
حوزه  در  سد  این  از  دیگر  برداری  بهره  زمینه 
گردشگری است که میراث فرهنگی، گردشگری 
ظرفیت  از  دارد  نظر  در  استان  صنایع دستی  و 
از  ما  که  کند  استفاده  سد  این  گردشگری 
همکاری این سازمان استقبال می کنیم اما تصمیم 
است  تعاونی  شرکت  با  آن  در خصوص  گیری 

که بهره برداری سد را بر عهده خواهد گرفت.
فتحی با اشاره به اینکه هدف اصلی از احداث 
سد بهره برداری از آن در زمینه کشاورزی است، 
این  از  گردشگری  بهره برداری  در  اگر  افزود: 
هماهنگی  با  باشد،  نیاز  آن  آب  از  استفاده  سد 
کشاورزی  جهاد  وزارت  مزبور،  تعاونی  شرکت 
و وزارت نیرو، مشکلی در خصوص بهره برداری 
گردشگری وجود نخواهد داشت اما اگر نیاز به 
یا  باشد  از ذخیره آب سد وجود داشته  استفاده 
با کمک شرکت آب منطقه ای این آب را تامین 
طرح  موجود  آبی  منابع  با  یا  و  کرد  خواهیم 

گردشگری را اجرا خواهیم کرد.

شرکت فوالد بستان آباد در آستانه بهره برداری است
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
بستان  فوالد  شرکت  گفت:  شرقی  آذربایجان 
و  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد  ۲هزار  با  آباد 
آستانه  در  سال  در  تن  ۲۹5هزار  تولید  ظرفیت 

بهره برداری است.
صابر پرنیان اظهار کرد: در راستای طرح های 
ای تکمیل زنجیره فوالد، طرح شمش و  توسعه 
شهرک  آباد  بستان  فوالد  شرکت  فوالدی  بیلت 
نفر   5۰۰ اشتغالزایی  با  داش  تیکمه  تخصصی 
امسال  فیزیکی  پیشرفت  ۹۰درصد  از  بیش  با 

اکنون  شد.  خواهد  افتتاح 
در  فوالد  تولید  واحد   5۰
هستند  فعال  شرقی  آذربایجان 
که پنج میلیون تن محصوالت 
فوالدی شامل میلگرد، تیرآهن، 
شمش  و  بیلت  لوله،  پروفیل، 

فوالد تولید می کنند.
تولید  شد:  یادآور  پرنیان 
بیلت و شمش فوالدی مهم تر 
از انواع دیگر است که با بهره 
فوالد  جدید  واحد  از  برداری 

استانی  تولید  ظرفیت  بر  آباد  بستان  داش  تیکمه 
افزوده خواهد شد.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اجرای طرح 
راهیان پیشرفت در استان و اهمیت آن گفت: در 
حوزه تولید پیشرفت های خوبی انجام شده است 
این موارد در جامعه  اوقات  متاسفانه گاهی  ولی 
تبیین  که  است  حالی  در  این  شود  نمی  مطرح 
به جامعه تزریق  امید را  توانمندی های صنعتی، 
بزرگ  واحدهای  از  بسیاری  در  امسال  می کند. 
قطعه  خانگی،  لوازم  محصوالت  مانند  صنعتی 
سازی، بلبرینگ، برق و الکترونیک و محصوالت 

صنایع غذایی در استان افزایش تولید داشتیم.
فرش  جهانی  پایتخت  تبریز  اینکه  بیان  با  وی 
بزرگترین  گفت:  است،  فرش  تابلو  و  دستبافت 
شهرک صنعتی کشور و بزرگترین شهرک صنعتی 
آذربایجان  در  متنوع  تولید  حجم  با  آسیا  شیشه 

شرقی قرار دارد.
شهرک  باالی  ظرفیت  خصوص  در  پرنیان 
افزود:  کفش  و  کیف  و شهرک خصوصی  فوالد 
مشکالتی در بخش صنعت وجود دارد ولی بخش 
خصوصی توانمند استان در حال توسعه است و 
در این زمینه با تمام توان در 
کنار فعاالن بخش خصوصی 
هستیم. در حال حاضر ۱۸5 
طرح بزرگ صنعتی در تبریز 
یکی  که  است  اجرا  در حال 
استحصال  ها  پروژه  این  از 
روزانه هزار تن روغن است.

صنعت،  سازمان  رئیس 
آذربایجان  تجارت  و  معدن 
کارهای  اینکه  بیان  با  شرقی 
حال  در  استان  در  بزرگی 
انجام است، گفت: بزرگترین گلخانه غرب آسیا 
در آذربایجان شرقی قرار دارد که در حال حاضر 
در  خود  فعالیت  توسعه  با  با  تولیدی  واحد  این 

حال احداث بزرگترین گلخانه دنیا است.
وی با بیان اینکه باید با برقراری ارتباطی موثر 
و هوشمند با جامعه تحول اساسی در این بخش 
ایجاد کنیم، اظهار کرد: اگر با اجرای مناسب این 
طرح، درهای صنعت بر روی بازدیدکنندگان باز 
از نزدیک رویدادهای رشد و توسعه  شود مردم 
ای که در کشور در حال وقوع است را مشاهده 
خواهند کرد و این موضوع تاثیر زیادی در جامعه 

خواهد داشت.


