
جذامی،  بیماران  ویژه  باغی«،  »بابا  آسایشگاه 
بیش از ۹۰ سال قبل در روستایی به همین نام در 
زمینی به وسعت ۷۵ هکتار در بخش شمالی تبریز 
برای زندگی دور از جامعه و هم نوعان احداث 
از  دسته  آن  برای  امنی  پناهگاه  تا  شد  تجهیز  و 
آنها  از  ناآگاهی  دلیل  به  جامعه  که  باشد  بیماران 

رویگران بود.
امروز جای جای این آسایشگاه در سینه پردرد 
خود حکایت های فراوان از بیمارانی دارد که از 
اقتصادی  های  محرومیت  دلیل  به  و  روزگار  بد 
به  اجتماعی دهه های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ شمسی  و 
مدت چندین دهه عمر خود را به دور از اجتماع 

و بر فراز ارتفاعات سپری کرده اند.
این مرکز درمانی و تحقیقاتی فراموش  ساکنان 
شده، دردهای ناگفته زیادی را با خود به گور برده 
ها،  توجهی  بی  دهنده  نشان  همه  که  برند  می  و 
فراموشی ها، انگ زدن های بی مورد و در نهایت 
مشکالت الینحل درمانی، بهداشتی و سالمتی آنها 
می باشد؛ کسانی که بارها و بارها مدیرانی در حد 
بنیادین  و  گامی جدی  اما  رفته،  آنها  سراغ  وزیر 
برای رفع محدودیت ها و مشکالت مالی، سالمتی 

و روانی آنها برنداشته اند.
چشم  که  سالهاست  »باباباغی«  ساکن  جذامیان 
بر طراوات زندگی، شادابی ها و نشاط روزهای 
خوش و مناسبت های مختلف بسته اند، اما کسی 
سراغ آنها را نگرفته و اگر هم مساعدت های مالی 
آسایشگاه  این  به  نیکوکار  های  انسان  مادی  و 
سرازیر شده، از بعد مادی قابل توجه بوده است، 
اما عنصری که همیشه در مورد جذامیان باباباغی 
و  روانی  سالمت  به  توجه  شده،  غفلت  ان  از 
این  از  بیش  اگر  که  است  جمعیت  این  روحی 
مورد بی توجهی قرار بگیرد، بدون تردید در آینده 
دور  این جماعت  بری  را  تری  مشکالت سخت 

افتاده سبب خواهد شد.
دکتر  نام  زنده  دراز  و  دور  های  هرچند تالش 
برای  ایران،  جذامیان  پدر  مبین،  محمدحسین 
سال های محدود، طعم شیرین زندگی در جمع 
خودمانی و یک رنگ را به ساکنان باباباغی چشاند 
و توانست رنگی به زندگی آنها ببخشدد، اما این 
عزلت  و  نشینی  گوشه  به  پدر  مرگ  با  خوشی 

گزینی غمبار تبدیل شد.
ساکنان  برای  نشاط  و  امید  از  دیگر  امروز 

آسایشگاه باباباغی خبری نیست و مردان و زنان 
این وادی فراموش شده منتظر مرگ تدریجی خود 
هستند. زندگی در این روستا به حدی سخت شده 
است که اخباری مبنی بر انتقال تعدادی از بیماران 
روانی مرکز درمانی و آموزشی رازی تبریز به این 
بدتر شدن  که موجب  آسایشگاه شنیده می شود 

حال ساکنان آنجا شده است.
ساکنان آسایشگاه چون سال ها با بیماری پوستی 
خود دست و پنجه نرم کرده اند، از داشتن مهارت 
داشتن  بدون  و  بوده  بهره  بی  های خاص شغلی 
اندوهبار  و  غمناک  شکلی  به  خاص  ای  حرفه 
در  به  با خیره شدن  را  عمر  گذران  های  ساعت 
هیاهوهای  از  دور  به  آسایشگاه،  های  پنجره  و 

زندگی ماشینی کالنشهر تبریز، به سر برده اند.
اکنون  هم  موجود  آمارهای  آخرین  اساس  بر 
۱۷۶ نفر شامل ۷۱ نفر بیماران مرد، ۸۳ نفر بیمار 
زن، ۱۷ فرزند سالم دختر، پنج فرزند سالم پسر در 
کنار پرسنل اداری آسایشگاه جذامیان »بابا باغی« 
ساکن بوده و به گونه ای بسیار محدود با کارهایی 
مانند کشاورزی، دامداری و خدمات سر خود را 

گرم می کنند.
هرچند امروز با وجود داروها و درمان مناسب 
ندارد،  وجود  جذام  بیماری  سرایت  از  هراسی 
بیماری را به  اما ترس اجتماعی، مبتالیان به این 
سوی مشکالت روانی و روحی سوق می دهد که 
موجب نگرانی شدید است، چون تغییر چهره آنان 
بقیه  مجبورند  و  افراد شده  بقیه  با  باعث جدایی 

عمر را دور از محیط زندگی عادی سپری کنند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  زمینه  همین  در 
تبریز طی بازدید از مرکز درمانی باباباغی، بر لزوم 
سالمت  حوزه  درمانی  خدمات  کیفیت  ارتقای 
روان در این مرکز تاکید و اضافه کرد: بدون تردید 
ادامه زندگی در این آسایشگاه برای ساکنان درد 
این  از  رهایی  برای  که  است  انگیز  مالل  و  آور 
مرکز  در  شناختی  روان  اقدامات  باید   ، شرایط 

تقویت شود.
وی گفت: من به طور قطع یقین دارم با وجود 
اختالف سلیقه در نحوه اجرا و ارائه راهکارهای 
پیشنهادی برای حل مسائل موجود، همه مسئولین 
دانشگاه و اساتید متخصص درباره حل مشکالت 
همدلی  با  حتما  و  دارند  واحد  توافق  باباباغی 
دست  نظر  مورد  اهداف  به  بیشتر  هماهنگی  و 

خواهیم یافت.
پزشک و محقق بیماری های پوستی نیز با بیان 
اینکه میزان سرایت بیماری جذام بسیار پایین بوده 
و در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است، 
بیماری جذام در کشور به کلی ریشه کن  گفت: 
نشده است، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی در حال حذف و ریشه کنی آن است.
درصد  تنها  اینکه  بیان  با  آذری  فرشی  علیرضا 
بیماری  این  افرادی که استعداد ژنتیکی  از  پایینی 
را دارند در صورت تماس طوالنی مدت با بیمار 
جذامی درمان نشده به آن مبتال می شوند، افزود: 
هم اکنون به ازای هر ۱۰ هزار نفر در کشور یک 

نفر به جذام مبتال می شود.
وی با تاکید بر اینکه نیازی به جدا شدن جذامیان 
از محیط کار، خانواده و جامعه وجود ندارد و به 
محض شروع اولیه درمان، سرایت این بیماری از 
بین می رود، ادامه داد: برخالف باورهای اجتماعی 

افراد به لحاظ ژنتیکی هرگز جذام نمی گیرند.
بیماری  حذف  اینکه  به  اشاره  با  آذر  فرشی 
جذام در ایران از ۳۰ سال قبل شروع شده است، 
یادآور شد: در زمان حاضر بیمارستان و آسایشگاه 
کشور  در  که  است  مرکزی  تنها  تبریز  باباباغی 
ارایه  بیماران جذامی خدمات  به  باالیی  میزان  به 

می دهد.
به گفته وی در سال های گذشته بیماری جذام 
بیشتر در استان های خراسان، کردستان، کرمانشاه، 
آذربایجان و گیالن گزارش شده اما در سال های 

اخیر موردی نیز در تهران گزارش شده بود.
ادامه سکونت خانواده های بیماران جذامی در 
و  عادت شده  به یک  تبدیل  باغی  بابا  آسایشگاه 
بیشتر جنبه روحی و روانی پیدا کرده است ، در 
حالی که کم کم زمان آن فرا رسیده که این افراد 
جامعه  دامان  به  عادی  بیماران  سایر  همانند  نیز 

بازگردند.
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آذربایجانشرقی

برخی بانک ها و مدارس 
غیرانتفاعی 

در آذربایجان شرقی 
در مدیریت مصرف انرژی 
به درستی عمل نمی کنند

ساعات  کاهش  کرد:  اظهار  ذاکری  جبارعلی 
و  ادارات  کاری 
مدارس  تعطیلی 
آموزشی  مراکز  و 
کاهش  هدف  با 
صورت  مصرف 
اگر  و  می گیرد 
در  باشد  قرار 
تعطیلی  هنگام 
هم سیستم های گرمایشی ادارات و مدارس کار 
براساس  رسید.  نخواهیم  مطلوب  نتیجه  به  کند 
برخی  متاسفانه  شده  انجام  که  بازرسی هایی 
الزم  همکاری  غیرانتفاعی،  مدارس  و  بانک ها 
را در خصوص مدیریت مصرف گاز ندارند که 
انتظار می رود آموزش و پرورش استان نسبت به 

این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشد.
استان  پرورش  و  آموزش  مدیران  از  ذاکری 
تا  کنند  توجیه  را  مدارس  مدیران  که  خواست 
امتحانات  انرژی،  مصرف  در  برای صرفه جویی 

داخلی و نهایی در یک زمان برگزار شود.
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
آذربایجان شرقی با اشاره به گزارش های مصرف 
انرژی در استان، تصریح کرد: از نظر صرفه جویی 
در مصرف در وضعیت مناسبی هستیم و شرایط 
بحرانی نیست و پیش بینی الزم برای شرایط حاد 

نیز انجام شده است.
ذاکری ادامه داد: صنایع و نیروگاه ها همکاری 
خوبی در مصرف بهینه حامل های انرژی دارند و 
با اولویت بندی در مصرف، امیدواریم تا دو هفته 

به شرایط متعادل برسیم.

زمین خواری برخی 
شرکت های تعاونی مسکن 

آذربایجان شرقی
کرد:  اعالم  تبریز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
شرکت های  یا  مسکن  تعاونی  شرکتهای  برخی 
اراضی  مقررات  برخالف  خاص  تعاونی 
این  می فروشند.   و  خریداری  را  غیرمسکونی 
اقدام عمال همان زمین خواری و تغییر کاربری 
اراضی ملی و جرم است. برخی افراد با تشکیل 
تعاونی  نام و عنوان شرکت های  با  شرکت هایی 
برخالف  خاص  تعاونی  شرکت های  یا  مسکن 
که  اراضی  یا  باغی  و  زراعی  اراضی  مقررات 
انتقال آن از نظر قانونی ممنوعیت دارد مثل انفال 
را خریداری و تحت عنوان شهرک سازی، قطعه 

بندی کرده و به اعضا می فروشند.
علیلو با تاکید بر اینکه این شرکت ها مردم را 
گفت:  می کنند  کالهبرداری  و  دهند  می  فریب 
شهرستان  در  بیشتر  و  استان  در  موضوع  این 
تبریز مشاهده شده است، متاسفانه این اقدامات 
عمال همان زمین خواری و تغییر کاربری بوده و 
است. در صورت خرید  رایج شده  مواردی  در 
اراضی غیر مسکونی به منظور احداث واحد های 
مسکونی و یا شهرک های مسکونی بر اساس بند 
۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاون به مرجع قضایی 

معرفی خواهند شد.
محبوب علیلو اضافه کرد: تمامی شرکت ها و 
رعایت  به  موظف  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
اراضی  خرید  به  مجاز  صرفًا  و  مذکور  قانون 
شهرک های  یا  مسکن  احداث  برای   مسکونی 
این  از  پیشگیری  هدف  با  هستند.  مسکونی 
اجتماعی و  تعاون، کار و رفاه  اداره کل  مسائل 
محوله  وظایف  براساس  ذیربط  مسئوالن  سایر 
برخورد  به  شده  انجام  نظارت های  و  قانونی 
مانع  و  کنند  اقدام  باید  این شرکت  ها  با  قانونی 
از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و احداث 

غیرمجاز واحد های مسکونی - ویالئی شوند.

پنج قاری برتر 
آذربایجان شرقی 

به مرحله کشوری مسابقات 
قرآن کریم راه یافتند

امور  و  اوقاف  کل  اداره  قرآنی  امور  مدیر 
خیریه آذربایجان شرقی گفت: پنج نفر از قاریان 
کشوری  مرحله  در  استان  این  برتر  حافظان  و 
استان  برتر سایر  نفرات  با  قرآن کریم  مسابقات 

ها رقابت می کنند.
چهل  اینکه  بیان  با  نسب،  فاضل  محمدعلی 
کریم  قرآن  کشوری  مسابقات  دوره  پنجمین  و 
اوقاف در اهواز برگزار می شود، افزود: این افراد 
در مرحله استانی رشته های مختلف این دوره از 
مسابقات رتبه های برتر را کسب کرده و برای 
شرکت در مرحله کشوری به این مسابقات اعزام 
اند. در بخش خواهران، یک نفر در رشته  شده 
ترتیل، یک نفر در بخش حفظ ۲۰ جزء قرآن و 
از  دوره  این  به  ترتیل  قرائت  رشته  در  نفر  یک 

مسابقات اعزام شدند.
امور  و  اوقاف  کل  اداره  قرآنی  امور  مدیر 
خیریه آذربایجان شرقی گفت: در بخش برادران 
نیز یک نفر در رشته حفظ کل قرآن کریم و یک 
نفر در رشته ترتیل در این دوره از مسابقات به 

رقابت می پردازند.

تعطیلی ها چقدر بر صرفه جوئی در مصرف گاز موثر هستند؟    نهضت ملی مسکن در تبریز به کجا رسیده؟
وعده های  از  یکی  مسکن  ملی  نهضت  طرح 
فرمان  گرفتن  دست  به  زمان  در  سیزدهم  دولت 
شدن  عملی  شاهد  امروز  که  بود  کشور  هدایت 
بخشی از این طرح و خانه دار شدن تعدادی از 

مردم آذربایجان شرقی در ذیل آن هستیم.
زندگی  که  مردمی  برای  شدن  دار  خانه  امروز 
کارگری سپری  یا  و  کارمندی  با حقوق  را  خود 
می کنند بیشتر تبدیل به آرزو شده تا هدفی برای 
و  وظایف  از  یکی  طرفی  از  کردن.  انداز  پس 
اولویت های هر دولتی که به روی کار می آید، مهیا 
کردن فرصتی برای خانه دار شدن اقشار متوسط و 

ضعیف مردمی است.
طرح های مختلفی در دولت های قبلی برای خانه 
مهر  مسکن  از  است.  شده  اجرا  مردم  کردن  دار 
معروف به مسکن ۹۹ ساله که عده زیادی را در 
شهر جدید سهند تبریز خانه دار کرد تا طرح اقدام 
ملی دولت دوازدهم که بیشتر تبدیل به خسرانی 

برای مردم شد.
دولت سیزدهم نیز بر اساس وظایفی که بر خود 
احداث  برای  اجرای طرحی  است،  داشته  محول 
واحدهای مسکونی مردم را در اولویت قرار داد 
و طی این موضوع، طرح نهضت ملی مسکن را 
با  بیشتر  که  ملی مسکن  نهضت  کرد. طرح  اجرا 
طرح اقدام ملی اقدام شد، کورسوی امید دیگری 

این  اما  کرد  زنده  مردم  کردن  دار  خانه  برای  را 
طرح نیز مشکالتی برای خود دارد.

افزایش  و  کشور  در  موجود  تورم  به  توجه  با 
قیمت مواد اولیه ساخت و ساز و باال بودن قیمت 
طرح  این  متقاضیان  سازها،  و  ساخت  شده  تمام 
بایستی در مرحله نخست ۴۰ میلیون تومان واریز 
کنند و سایر آورده شخصی بر اساس هزینه های 
ساخت باشد و ۴۰۰ میلیون تومان نیز با همراهی 

بانک به صورت تسهیالت اعطا می شود.
به  شهریار  و  سهند  جدید  شهر  دو  تبریز،  در 
جدید  مسکونی  واحدهای  احداث  محل  عنوان 
طرح نهضت ملی مسکن اعالم شد و هر یک از 
این شهرها متقاضیانی مربوط به خود را داشتند که 
حال آنچه که به نظر می رسد شهر جدید شهریار 

فعال مساعد احداث واحدهای این طرح نیست.
شرایط  واجد  متقاضی  هزار   ۳۹ شرایط  تایید 

طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجان شرقی 

شهرسازی  و  راه  مدیرکل  زاده،  بخشی  امیر 
اوایل  که  خبری  نشست  در  شرقی  آذربایجان  
 ۲۷۴ تاکنون  که  کرد  اظهار  شد،  برگزار  ماه  دی 
ملی  نهضت  طرح  در  استان  سطح  در  نفر  هزار 
مسکن ثبت نام کرده اند که بعد از بررسی شرایط، 
تایید نهایی شده  و در  از متقاضیان  ۳۹ هزار نفر 
مجموع ۱۵ هزار نفر اولین مرحله واریزی خود را 

انجام داده اند.
و  راه  مجموعه  و  دولت  که  کرد  تاکید  وی 
تامین  وظیفه  مسکن  ملی  نهضت  در  شهرسازی 
جهت  بانک  به  معرفی  هم چنین  و  رایگان  زمین 
اخذ تسهیالت را بر عهده دارند و در یک سوی 
متقبل  را  هزینه  از  بخشی  متقاضیان  نیز  ماجرا 
می شوند که در مرحله اول ۴۰ میلیون تومان و در 
باقی مراحل نیز به نسبت پیشرفت پروژه و تعیین 

بانک، واریزی ها را انجام می دهند.
در  اجرایی  عملیات  این که  بر  تاکید  با  وی 
با  را  مسکن  ملی  نهضت  پروژه های  راستای 
و  کرده  ابتدای سال شروع  از  موفقیت چشمگیر 
از ابتدای خرداد نیز ۲۵۰ درصد از زمین مورد نیاز 
را تامین کرده ایم، افزود که متعهد به احداث ۲۰۰ 
که  هستیم  سال  چهار  طی  استان  در  واحد  هزار 
سهم هر سال ۵۰ هزار واحد است، در حالی که 
بیشتر از میزان تعهد خود زمین تامین کرده و در 

حال حاضر نیز عملیات اجرایی بیش از ۵۹ هزار 
واحد در قالب پروژه های نهضت ملی مسکن را 

شروع کرده ایم.
به  واحد   ۱۶ تعداد  واگذاری  از  بخشی زاده 
استان  در  مسکن  ملی  نهضمت  طرح  متقاضیان 
خبر داده و گفت: که تاکنون ۱۳۴ هکتار از طریق 
ماده ۱۰ و شش هزار هکتار نیز از طریق ماده ۹ 

به نام راه و شهرسازی استان سند خورده است.
وی هم چنین با بیان این که طبق سیاست دولت، 
باشد،  داشته  وجود  آن  امکان  که  شهرهایی  در 
قطعات تک واحدی باالی ۲۰۰ متر به متقاضیان 
 ۱۰۰۰ حدود  رابطه  این  در  که  می کنیم  واگذار 
در  یا  واگذار  استان،  مختلف  شهرهای  در  قطعه 
حال واگذاری است، تاکید کرد که شهرهایی چون 
خمارلو،  ورزقان  صوفیان،  قره آغاج،  هشترود، 
خواجه، هریس، عجب شیر، گوگان، بناب خامنه 
در این رابطه ظرفیت داشته و در سایر شهرها نیز 

به استحصال زمین ادامه می دهیم.
واحدهای  احداث  خصوص  در  هم چنین  وی 
مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید 
نفر  هزار   ۷۸ حدود  که  گفت  نیز  تبریز  شهریار 
بودند  شهریار  جدید  شهر  ملی  مساکن  متقاضی 
و حدود  نهایی شده  تایید  آنان  از  نفر  که ۷۵۰۰ 
۲۲۰۹ نفر واریز مرحله اولیه داشته اند که به تدریج 
به عنوان جایگزین، شهر جدید  منصرف شده و 

سهند را انتخاب کرده اند.
شهر  عمران  شرکت  سرپرست  سعیدی،  فرهاد 
جدید سهند نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران، 
در خصوص شهر جدید شهریار، گفت: در زمان 
پیشنهاد شهر جدید شهریار در قالب طرح نهضت 
ملی مسکن به این گونه نگاه می شد که این شهر 
یکسری  دارای  جدید  شهرهای  سایر  هم چون 
زیرساخت ها و بسترهایی بوده و می توان از این 
زیرساخت ها برای توسعه شهر در قالب این طرح 

اقدام کرد.
به  مسکن  ملی  نهضت  طرح  وقتی  افزود:  وی 
در خصوص  را  اجرایی رسید، مشکالتی  مرحله 
مشاهده  شهریار  شهر  در  واحد  احداث  پروژه 
کردیم. از جمله اینکه شهر شهریار همچنان نیاز 
به اجرای برخی زیرساخت های اولیه داشته و البته 
این شهر جدید یک شهر جدید خصوصی است.

ادامه داد: پس از تعامالت و صحبت هایی  وی 
که با متولیان این شهر خصوصی و متولیان اجرایی 
آماده  تکمیل  زمان  تا  شد  مقرر  گرفت،  انجام 
قسمتی  محیطی،  شرایط  ساختن  مهیا  و  سازی ها 
اختیار  در  مسکن  نهضت  طرح  برای  را  شهر  از 
شرکت عمران قرار دهند. این منطقه ای که معرفی 
به  نزدیک  و  شهر  انتهایی  قسمت  در  بود،  شده 
زیرساخت های  و  کالبدی  موقعیت  و  بود  روستا 
چندان خوبی نداشت لذا پس از بررسی های بیشتر 

منطقه دیگری را شناسایی کردیم.
سعیدی گفت: با توجه به این که شناسایی یک 
مسکونی  واحدهای  احداث  برای  مناسب  منطقه 
طرح در شهر جدید شهریار و سپس تکمیل آماده 
سازی ها و مقدمات الزم طول می کشد، نخواستیم 
قالب  در  لذا  ببرند  رنج  این موضوع  از  مردم  که 
پیامکی به متقاضیان واحد در این شهریار توصیه 
کردیم که می توانند در شهر جدید سهند در مدت 
تحویل  بگیرند.  تحویل  واحد  تری  کوتاه  زمان 
واحدهای مسکونی افرادی که برای شهر شهریار 
زمان  نمی توانیم  اما  نیست  منتفی  کرده اند،  تقاضا 

مشخصی را برای این امر اعالم کنیم.
ملی  نهضت  طرح  قالب  در  این که  بیان  با  وی 
مسکن ساخت ۶۰۰۰ واحد مسکونی در شهر سهند 
آغاز شده است، اظهار کرد: مدت زمان تکمیل این 
واحدها دو ساله بوده و برخی از واحدها که زمان 
یا سال گذشته  اوایل سالجاری و  به  شروع آن ها 

بازمی گردد، زودتر تحویل داده می شوند.
پیشرفت  میزان  سعیدی،  گفته ی  اساس  بر 
شهر  در  طرح  این  مسکونی  واحدهای  فیزیکی 
داشته  بستگی  مردم  پرداختی های  میزان  به  سهند 
را  خود  سهم  زودتر  که  هرچقدر  متقاضیان  و 
پرداخت کنند، واحدهای خود را زودتر از موعد 

تحویل می گیرند.

ساکنان فراموش شده »بابا باغی«

با فرارسیدن فصل سرما، در اکثر مناطق کشور 
هستیم  گاز  مصرف  چشمگیر  افزایش  شاهد 
حداکثر  با  گاز  تولید  مستمر  جریان  علیرغم  و 
فشار  افت  باعث  مصرف  افزایش  ظرفیت، 
تعطیلی  شاهد  آن  دنبال  به  که  است  شده  شبکه 
ادارات و مراکز آموزشی و  یا کاهش ساعات  و 

ورزشی بودیم.
حداقل  کردن  کم  با  تبریزی  شهروند  هر  اگر 
»یک درجه« از سیستم های گرمایشی خانه خود، 
می توانند تا» ۶ درصد« از مصرف گاز شهرمان را 
نشان  مهم  این  که  دهند  قرار  صرفه جوئی  مورد 
از سهم عظیم مصرف کنندگان خانگی در شبکه 

گازرسانی است.
علی رغم  شده،  منتشر  آمار  طبق  که  چند  هر 
صرفه جوئی،  خصوص  در  رسانه ها  تاکیدات 
شاهد مصرف حدود ۴۲ میلیون مترمکعب گاز در 
۲۴ ساعت گذشته بودیم و صرفه جویی می تواند 
باشد؛  این چالش  از  اعتنائی در گذار  قابل  سهم 
مراکز  و  ادارات  تعطیلی  آیا  که  پرسید  باید  اما 
از  جلوگیری  بر  می  تواند  میزان  چه  تا  آموزشی 

مصرف سوخت موثر باشد؟
نکته،  چندین  ذکر  می توان  سوال  این  طرح  با 
و  آموزشی  مراکز  تعطیلی  با  آیا  این که  جمله  از 
وضغیت  از  نمودی  که  اداری  ساعات  کاهش 
بحران را در افکار عمومی متبادر می کند، می توان 
این  صرفا  یا  شد  فائق  گاز  ناترازی  مشکل  بر 
درمان  قامت  در  و  بوده  آالم  تسکین  به مثابه  امر 

نخواهد بود؟
ترویج  مغفول  و  مهم  باید رسالت  آن  کنار  در 
از  بر اهمیت آن  فرهنگ صرفه جوئی که پیش تر 
جنبه های کیفی و کّمی اشاره شد را باید بررسی 
اشتباه  گزاره  شکستن  بر  میزان  چه  تا  که  کرد 

بر  را  مردم  و  شده  تالش  گازی  منابع  فراوانی 
صرفه جوئی ترغیب کرده ایم.

در آذربایجان شرقی با یک میلیون و ۷۰۰ هزار  
مصرف کننده  درصد   ۶۷ حدود  گاز،  مشترک 
خانگی،  ۲۱ درصد صنعتی، ۴ درصد خودرویی 
به  توجه  که  دارد  وجود  عمومی  درصد   ۱۰ و 
گاز  خانگی،  بخش  گاز  تامین  بودن  اولویت 
و  شده  قطع  آجرپزی  کوره های  مثل  صنایعی 
این  از  نیز  فوالد  مانند  صنایعی  گاز  دارد  امکان 

قاعده مستثنی نمانند.
مصرف  برای  پکیج  و  آبگرمکن  دمای  تنظیم 
گراد؛  سانتی  درجه   ۶۰ تا   ۵۰ محدوده  در  بهینه 
و  سانتی گراد  درجه   ۲۱ تا   ۱۸ دمای  رعایت 
خانه،  محیط  در  گرم  لباس های  از  استفاده 
دوجداره و عایق کردن درها و پنجره ها، استفاده 
با  کولر  کانال های  بستن  ضخیم،  پرده های  از 
وضعیت  بررسی  مناسب،  و  ضخیم  پوشش های 
سالمت موتورخانه ها، انجام تعمیرات، عایق بندی 
و سرویس های دوره ای، انتخاب سیستم گرمایشی 
ترموستاتیک  از سیستم  استفاده  بهینه،  با مصرف 
ازجمله  خانه  دمای  هوشمندانه  تنظیم  جهت 

راهکارهای کاهش هدر رفت انرژی است.

اجرای طرح کنترل مکانیکی آفات جنگل های ارسباران
آذربایجان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
جنگل های  آفات  مکانیکی  کنترل  از  شرقی 
ارسباران در فصل سرما برای پیشگیری از طغیان 
برای  داد.  خبر  آینده  سال  در  آفات  جمعیت 
دم  پروانه  آفات  جمعیت  طغیان  از  پیشگیری 
قهوه ای و ابریشم باف ناجور در بهار و تابستان 
سال آینده، طرح مقابله مکانیکی با این آفات در 
زمستان امسال اجرا می شود. این طرح اکنون در 
تا اواخر فروردین سال آینده  حال اجرا است و 

اجرای آن ادامه پیدا می کند.

وی با تأکید بر این که پایش جنگل های ارسباران 
برای پیشگیری از طغیان آفات اجرا می شود، ادامه 
هکتار   ۲۶۸ هزار   ۵۳ در  گذشته  سال  طی  داد: 
انجام  را  پایش  عملیات  ارسباران  جنگل های  از 
دادیم و در نقاط آلوده و شناسایی شده با اجرای 
اجرای  مبارزه کردیم و  آفات  با  کنترلی  عملیات 
این طرح در برخی مناطق همچنان ادامه دارد. در 
۱۵۰۰ هکتار از مناطق جنگلی شهرستان اهر نقاط 
با  مکانیکی  مقابله  طرح  و  شده  شناسایی  آلوده 

آفات در این منطقه در حال اجرا است.

ساخت نزدیک به ۵۰۰۰واحد مسکونی برای محرومان 
آذربایجان شرقی

بنیاد  روستایی  مسکن  و  بازسازی  امور  معاون 
مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی گفت: این 
بنیاد در قالب چهار تفاهم نامه، ساخت چهار هزار 
استان  محرومان  برای  را  مسکونی  واحد   ۹۶۸ و 
محرومین  نامه  تفاهم  قالب  در  است.  کرده  تقبل 
مسکن  بنیاد  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  مابین 
انقالب اسالمی، از سال گذشته ساخت سه هزار 
واحد مسکونی در استان آغاز شد که دو هزار و 
۷۰۰ واحد از آنها به بهره برداری رسیده و ۳۰۰ 

واحد هم در مراحل مختلف در حال اجراست.
میلیون   ۱۰۰ با  مساکن  این  اینکه  بیان  با  وی 
بالعوض  تومان  میلیون   ۳۰ و  تسهیالت  تومان 
 ۱۰۰ و  هزار  یک  کرد:  تصریح  شود  می  ساخته 
واحد از این مساکن برای مددجویان کمیته امداد 
امام خمینی)ره(، ۶۰۰ واحد برای مددجویان زیر 
پوشش بهزیستی و یک هزار و ۳۰۰ واحد هم برای 

سایر محرومان استان در نظر گرفته شده است.
وی تفاهم نامه ۴۰ هزار واحدی ساخت مسکن 
بین بنیاد مسکن، کمیته امداد و بسیج سازندگی را 
یکی دیگر از طرح های حمایتی برای مقاوم سازی 
مساکن روستاییان محروم اعالم کرد و گفت: در 
مرحله اول این طرح سهم آذربایجان شرقی یک 
هزار واحد بود که ۴۰۰ واحد در سال جاری در 
حال ساخت بوده و ۶۰۰ واحد هم سال آینده آغاز 

خواهد شد.
بنیاد  روستایی  مسکن  و  بازسازی  امور  معاون 

مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی با اشاره به 
اینکه ۱۴۱ واحد از این مساکن تحویل مددجویان 
اعطای  استان  مسکن  بنیاد  افزود:  است  شده 
کارشناسی  کشی،  نقشه  سازی،  مقاوم  تسهیالت 
طرح و نظارت بر اجرای این طرح را برعهده دارد.
واحد   ۵۸۹ ساخت  اینکه  بیان  با  رادبه  مسعود 
مسکن هم در قالب تفاهم نامه ۲۰ هزار واحدی 
بنیاد مسکن به آذربایجان  بنیاد مستضعفان و  بین 
این  همه  پرونده  گفت:  بود  شده  واگذار  شرقی 
واحدها تشکیل و به بانک ها معرفی شده که کار 
ساخت ۲۶۴ واحد هم به پایان رسیده و متقاضیان 

در آنها اسکان یافته اند.
وی ره آورد تفام نامه ۱۰ هزار واحدی کمیته امداد 
امام خمینی)ره(، بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان را 
برای آذربایجان شرقی سهمیه ساخت ۳۷۹ واحد 
این  ساخت  برای  گفت:  و  کرد  اعالم  مسکونی 
واحد ها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تسیالت 
بالعوض اعطا می شود که با تالش همکاران، ۶۰ 

واحد به بهره برداری رسیده است.
بنیاد  روستایی  مسکن  و  بازسازی  امور  معاون 
مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی خاطرنشان 
کرد که اکثر این واحدها در شهرستان های کمتر 
کلیبر  خداآفرین،  ورزقان،  چاراویماق،  برخوردار 
و هوراند ساخته می شود تا بخشی از محرومیت 
های این مناطق و عقب ماندگی ها در حوزه مقاوم 

سازی مسکن جبران شود.

جابجایی مسافر در پایانه مسافربری تبریز
 ۲۵ درصد افزایش یافت

مسافربری  های  پایانه  سازمان  مدیرعامل 
این  در  مسافر  جابجایی  گفت:  تبریز  شهرداری 
به مدت  پایانه در سال جاری ۲۵ درصد نسبت 

مشابه سال گذشته افزایش یافت.
متوسط  طور  به  اینکه  بیان  با  زارعی،  احمد 
 ۵۰۰ حدود  با  مسافر  هزار   ۱۶ از  بیش  روزانه 
سرویس سفر از طریق پایانه های مسافربری کالن 
بازه  این  در  افزود:  می شوند،  جابجا  تبریز  شهر 
زمانی پنج میلیون و ۹۰۰ هزار مسافر از این پایانه 

به نقاط مختلف کشور جابجا شده اند.
دستگاه   ۱۳۰ روزانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انتقال  برای  تبریز  شهر  های  پایانه  در  اتوبوس 
داشت:  اظهار  می دهند،  ارایه  سرویس  مسافران 
باقی مانده از سال  بینی می شود در ۲ ماه  پیش 
است،  مسافران  خروج  و  ورود  پیک  زمان  که 
بیش از ۲ میلیون مسافر در پایانه های مسافربری 

شهرداری تبریز جابجا شوند.
مسافربری  های  پایانه  سازمان  مدیرعامل 
دستگاه   ۴۳۰ از  بیش  گفت:  تبریز  شهرداری 
مشغول  تبریز  مسافربری  های  پایانه  در  اتوبوس 

جابجایی مسافران بین شهری هستند.
مسافران  امنیت  تامین  اینکه  بیان  با  زارعی، 
با  داد:  ادامه  است،  سازمان  این  های  اولویت  از 
توجه به استقرار پایگاه بسیج و پاسگاه و نظارت 
مداربسته  های  دوربین  توسط  غیرمحسوس 
روز، ضریب  شبانه  به صورت  سازمان  حراست 

امنیت پایانه بسیار باال است.
۲۸۷ شرکت و موسسه حمل و نقل کاال، ۱۲۰ 
 ۷۳ مسافری،  نقل  و  حمل  موسسه  و  شرکت 
 ۶ و  کاال  فعال  المللی  بین  نقل  و  حمل  شرکت 
در  مرزی  برون  مسافری  نقل  و  حمل  شرکت 

آذربایجان شرقی فعالیت می کنند.
۱۴ انجمن صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین 
و ۱۶ انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل اعم 
از کاال، مسافر و بین المللی در سطح این استان 

فعال هستند.
آزادراه،  کیلومتر   ۲۳۵ دارای  آذربایجان شرقی 
۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ 
هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ 

کیلومتر راه روستایی است.

آگهی مفقودی
  TU5  206 پژو  ماشین  کارت   و  سبز  برگ 
انتظامی  شماره  با  سفید   ۱۳۹۴ مدل    SD-
شاسی  شماره  و   ۳۸ -۶۶۵ق   ۷۴ ایران 
موتور  شماره  و   NAAP۴۱FE۵FJ۲۸۷۷۷۷
۱۶۳B۰۲۰۷۰۳۲ به نام سعید باغشنی مفقود و 

فاقد اعتبار می باشد .


