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آذربایجانشرقی

عملیات بازسازی اساسی فاز 
دوم کانال »ایلی سو« تبریز 

به طول ۵۰۰ متر آغاز شد
شهردار منطقه۳ تبریز گفت: عملیات بازسازی 
دوم  فاز  اساسی 
سو«  »ایلی  کانال 
در  شهر  این 
این  مسیر  امتداد 
میدان  تا  کانال 
به  نظامی  حکیم 
متر   ۵۰۰ طول 

آغاز شد.
کبر  ا
 ، مند د خر ر پو
افزود: در عملیات فاز دوم بازسازی کانال ایلی 
دال های  آزادی،  خیابان  سالمت  جاده  در  سو 
عرض  و  متر   ۵۰۰ طول  به  کانال  این  فرسوده 
هشت متر و به ضخامت ۸۰ سانتی متر تخریب 
شد که با اتمام این عملیات، داخل کانال الیروبی 
ودیواره ها بازسازی شده و به زودی دال گذاری 

این فاز شروع می شود.
و  دال  تخریب  عملیات  کرد:  یادآوری  وی 
ایلی سو  نخاله برداری و الیروبی فاز اول کانال 
در خیابان آزادی حد فاصل چهارراه ابوریحان تا 
مقابل ساختمان مرکزی شهرداری تبریز به طول 

۱۸۰ متر پایان یافته است.
بازسازی  اینکه  بیان  با  تبریز  منطقه۳  شهردار 
اساسی کانال ایلی سو در حوزه شهرداری منطقه 
از ۲ سال قبل شروع شده و تا پایان سال تکمیل 
کانال،  این  بازسازی  تداوم  در  گفت:  می شود، 
نظر  در  پروژه  این  برای  خوبی  بودجه  امسال 

گرفته شده است.
پورخردمند، با اشاره به اینکه طوالنی و بزرگ 
بودن این پروژه و هزینه باالی آن در یک مقطع 
زمانی کوتاه از موانع اصلی بازسازی و نوسازی 
و  گذشته  سال های  در  گفت:  بود،  کانال  این 
توجهی،  قابل  بودجه  اختصاص  با  نیز  امسال 
عمرانی  برنامه  در  کانال  این  از  وسیعی  بخش 
قرار داده و فاز به فاز بازسازی و نوسازی کانال 
اجرا شد و همچنان با اختصاص بودجه مناسب 

این روند ادامه دارد.

عمارت ساعت به موزه 
تبدیل می شود 

به  واکنش  برگیدر  رسول  االسالم  حجت 
عمارت  تخلیه  لزوم  درباره  ویدئویی  گزارش 
از  یکی  ساعت  عمارت  داد:  توضیح  ساعت 
و  حفظ  که  است  تبریز  مهم  و  تاریخی  امکان 
نگهداری آن برای ما اهمیت دارد. در مورد حفظ 
و نگهداری آن کارشناس شهرداری منطقه ۸ هر 
روز در این مکان حضور داشته و عملیات حفظ 

و نگهداری عمارت در حال اجرا است.
این  که  ایم  داده  قول  نیز  پیشتر  گفت:  برگی 
مکان را تخلیه خواهیم کرد و اقدامات الزم در 
نیز  آقای شهردار  ایم،  داده  انجام  این خصوص 
قول داده اند که برای سال آینده کل دفاتر شورا 
به ساختمان شهرداری منطقه یک انتقال یافته و 
شهرداری منطقه یک به مکان دیگری منتقل می 
شود. البته صحن شورا حفظ و جلسات رسمی 

در محل صحن برگزار خواهد شد.
برگی خبر داد: این مکان نیز پس از تخلیه به 
کاربری  گونه  هیچ  و  شد  خواهد  تبدیل  موزه 
قول  شهرداری  بود.  نخواهد  عمارت  در  اداری 
داده است تا روز شورا ها مکان شهرداری منطقه 

یک را تحویل دهد.

خداآفرین صاحب فرودگاه 
محلی می شود

مجید کیانی در بازدید از محل های پیشنهادی 
اظهار  خداآفرین،  محلی  فرودگاه  احداث  برای 
محدوده  به  گذشته  سالیان  طول  در  داشت: 
خداآفرین ارس توجه کمتری شده و در راستای 
در  فرودگاه  احداث  متوازن،  توسعه  راهبرد 

خداآفرین را محور توسعه می دانیم. 
خداآفرین،  سد  وجود  به سبب  افزود:  وی 
منطقه،  بکر  طبیعت  و  ارسباران  جنگل های 
پروازهای  انجام  برای  محلی  فرودگاه  احداث 
تردد  و  خداآفرین  در  آموزشی  و  تفریحی 
از  هدف  دارد.   توجیه  نفر   ۱۰ زیر  هواپیماهای 
احداث فرودگاه محلی در خداآفرین امکان تردد 
هوایی گردشگران در سه ضلع تبریز، خداآفرین 
و جلفاست و باید مکانی برای احداث فرودگاه 
امکان  که  شود  گرفته  نظر  در  خداآفرین  محلی 

توسعه آن در سال های آتی ممکن باشد. 
 ۱۰ هواپیماهای  داشت:  ابراز  حاتمی  حسین 
خداآفرین  نیاز  پاسخگوی  حاضر  حال  در  نفره 
است و با احداث فرودگاه محلی شاهد توسعه 

منطقه و رونق گردشگری خواهیم بود. 
قابل  اما  کوچک  شعارهای  اینکه  بیان  با  وی 
تحقق  غیرقابل  بزرگ  شعارهای  از  بهتر  تحقق 
با  همزمان  دارد  ضرورت  شد:  متذکر  است، 
تکمیل مطالعات هواشناسی و مکان یابی بر اساس 
استانداردهای جهانی و پیشرفت فیزیکی پروژه، 
تامین هواپیماهای سبک نیز پیگیری و فراخوان 
در  شود.    منتشر  فرودگاه  احداث  در  مشارکت 
خداآفرین  محدوده  به  کم توجهی  از  ما  گذشته 
ارس  آزاد  منطقه  سازمان  توسط  تبعیض  ها  و 
مدیریتی  تغییرات  زمان  از  اما  بودیم  گله مند 
جدید در ارس، شاهد رخدادهای خوب در این 

محدوده  ایم و فاصله ها قابل ترمیم شده است. 

وجود 13۰ هزار بنای ناپایدار در آذربایجان شرقی شهر دوستدار کودک 
سرگردان میز مدیران شهری تبریز

و  جوامع  در  نسل ها  پیوند  عامل  کودکان 
فرهنگ ها،  سنت ها،  انتقال  مسیر  اصلی ترین 
هر  در  و...  هویتی  پیشینه های  باورها،  اعتقادات، 
جامعه هستند و با توجه به نقش محوری کودکان 
در انتقال فرهنگ و تاریخ ملتها، مدیریت شهری 
زندگی  امن  منطقه  به  شهر  تبدیل  برای  باید 
نسل های جدید و شهر دوستدار کودک برنامه های 

کاربردی تعریف کند.
ماه  تیر   ۳ مصادف   ۲۰۲۰ ژوئن   ۲۰ تاریخ  در 
یونیسف  به  منتسب  زبان  فارسی  سایت   ۱۳99
تهران،  تبریز،  بندرعباس،  اِوز،  شهر   ۱۲ نوشت: 
مشهد،  گرگان،  کرمان،  شیراز،  سمنان،  رشت، 
برای  منتخب  شهرهای  عنوان  به  یزد  و  همدان 
انتخاب  ایران  در  کودک  دوستدار  شهر  پایلوت 
و  یونیسف  بین  مشترک  همکاری  با  که  شدند 

وزارت کشور اجرا می شود.
کودک  دوستدار  شهر  تعریف  در  سایت  این 
یـا  شـهر  کودک،  دوستدار  شهر  است:  آورده 
نظرهـا،  آن  در  کـه  اسـت  محلـی  اجتمـاع 
بخشـی  کـودک،  حقـوق  و  اولویت هـا  نیازهـا، 
و  برنامه هـا  سیاسـت ها،  از  جدایی ناپذیـر 
ابتکار  چشم انداز  باشـد.  عمومـی  تصمیم هـای 
که  است  این  یونیسف  کودک  دوستدار  شهر 
از  بتواننـد  بایـد  جوانـان  و  کـودکان  »همـه 
از  و  ببرنـد  لـذت  خـود  جوانـی  و  کودکـی 
شـهر  در  خـود  حقـوق  برابـر  احقـاق  طریـق 

را  بالقوه خود  توانایی های  محلی شان،  اجتماع  و 
با  ابتکار،  این  درآورند.«  فعل  به  کامل  طور  به 
های  سازمان   محلی،  و  ملی  دولت های  حمایت 
دانشگاه ها  رسانه ها،  خصوصی،  بخش  مردم نهاد، 
و با همکاری یونیسف، بیش از ۳۰ میلیون کودک 
را در۳ هزار شهر و جامعه محلی در بیش از 4۰ 

کشور تحت پوشش قرار داده است.
 ۱۳99 تیر   ۱۲ تاریخ  در  همچنین،  سایت  این 
کتابچه جوایز الهام بخش ابتکار شهرهای دوستدار 
کودک )نمونه اقدامات شهرهای دوستدار کودک از 
ایران ( را منتشر کرد که شامل ۱4 نمونه از اقدامات 
9 شهر ایران در »کتابچه جوایز الهام بخش ابتکار 
اما  است،  شده  آورده  کودک«  دوستدار  شهرهای 
جای تاسف اینکه باز هم در لیست عملکردهای 

ماندگار و شاخص هیچ نامی از تبریز نبود.
شهرهای  پروژه های  از  نمونه   6 همچنین 
دوستدار کودک از ایران موفق به گذراندن مرحله 
شدند.  یونیسف  کارشناسان  توسط  اولیه  بررسی 
پروژه  است:  ذیل  ترتیب  به  مذکور  پروژه های 
برای  اجتماعی  انسجام  و  شمول  )برنامه  داخ بان 
کودکان مهاجر در یزد(، پویش آموزش شهروندی 
برای مدیریت پسماند مغازه داران )با همکاری یک 
مدرسه طبیعت( از یزد، ابتکار شهردار مدرسه از 
کتابخانه  مادران  و  کودکان  بخش  پروژه  تهران، 
اندیشه شهر اوز، برنامه مشارکت معنی دار کودکان 

مشهد و دوستی بیشتر با طبیعت از شیراز.
در تبریز اما مدیران شهری با گذشت ۳ سال از 
این اعالم این طرح همچنان در مرحله برگزاری 

جلسات و هماهنگی های اولیه درگیرند.
معاون  عزتی،  محمد  گذشته،  سال  مرداد   ۱۳
شهرسازی و معماری شهردار تبریز پس از گذشت 
تبریز در   « انتخاب، مدعی شد:  این  از  یک سال 
بین تمامی شهرهای فعال در حوزه شهر دوستدار 
کودک همچون تهران و اصفهان به عنوان پایلوت 
دوره آموزش اجرایی شهر دوستدار کودک انتخاب 
شده«، که قرار بود این دوره به صورت کارگاهی 
در روزهای ۲۲ الی ۲4 شهریور و توسط اساتید 

خارجی و بین المللی برگزار و تمامی هزینه های آن 
نیز توسط یونیسف پرداخت شود.

شهر  زمینه  در  فرهنگ سازی  به  اشاره  با  وی 
دوستدار کودک عنوان کرد: »فرهنگ سازی خوبی 
در بین مدیران اجرایی شهرداری صورت گرفته، 
به طوری که هم اکنون مسابقه ای در بین شهرداران 
مناطق برای احداث پارک کودک آغاز شده است.« 
از  مشاهده ای  قابل  خروجی  هیچ  شهروندان  اما 

این رقابت چالش برانگیز ندیدند!
بابایی اقدم،  فریدون  گذشته،  سال  ماه  آبان   ۲۰
شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر تبریز اظهار داشت: ما از چند سال 
در  کودکان  برای  شهر  مناسب سازی  دنبال  پیش 
قالب طرح شهر دوستدار کودک هستیم که توسط 
سازمان شهرداری های وزارت کشور ابالغ شده و 

قابل طرح است.
از  بهره برداری  آیین  حاشیه  در  که  اقدم  بابایی 
می  سخنرانی   ۱ منطقه  شهرداری  ترافیک  پارک 
کرد، تصریح کرد: احداث چنین پارک هایی عالوه 
می تواند  شهروندان،  توسط  مستقیم  استفاده  بر 
برای  پروش  و  آموزش  با  ارتباطی  مجرایی 
چنین  سایه  در  و  باشد  شهروندی  آموزش های 
بار می آیند  قانون مداری  آموزش هایی، شهروندان 
شهرداری  اجتماعی  بار  کاهش  در  می تواند  که 

مؤثر باشد.
رئیس  زعفرانچیلر،  کاظم  سید  االسالم  حجت 

بهبود  و  گردشگری  سرمایه گذاری،  کمیسیون 
اول  هفته  تبریز  شهر  شورای  کسب وکار  فضای 
دی ماه سال گذشته، در جلسه شورای شهر تبریز، 
بر ضرورت تشکیل دبیرخانه جامع شهر دوستدار 
و  تحقیق  راستای  در  گفت:  و  کرد  تاکید  کودک 
تجمیع  و  مناطق  و شناسایی  اطالعات  گردآوری 
و  دنیا  در  کودک  دوستدار  شهرهای  تجربیات 
باید  همچنین سازماندهی نشست های تخصصی، 
دبیرخانه جامع شهر دوستدار کودک تشکیل شود.
در حوزه شهر دوستدار کودک با دو چالش عمده 
قوانین،  فقدان  آن  مورد  اولین  که  هستیم  مواجه 
حوزه  این  در  الزم  استانداردهای  و  چارچوب 
است که تشکیل دبیرخانه می تواند این چالش را 
بحث  حوزه  این  در  ما  چالش  دومین  کند،  رفع 
بودجه است که نیاز به برنامه ریزی اساسی در این 
بدون  ما  دقیق  برنامه ریزی  که  چرا  داریم،  حوزه 

لحاظ بودجه مربوطه امری بیهوده است.
شهرسازی  نظریه   ۱۵ کرد:  تصریح  زعفرانچیلر 
در حوزه شهر دوستدار کودک وجود دارد که به 
بازی،  و  امنیت  آموزش،  خالقیت،  حوزه  چهار 
توجه ویژه شده است. می توانیم یک شورای عالی 
تشکیل  موضوع  این  برای  عمومی  مجمع  و یک 
در  عمومی  مجمع  در  نیز  نهادها  دیگر  که  دهیم 
رابطه با حمل و نقل، آموزش، فرهنگ و اجتماع، 
را  دیدگاه های خود  و  نظرات  درمان  و  بهداشت 
این  از  ماه   ۱۳ گذشت  وجود  با  اما  کنند.  ارائه 
از تشکیل دبیرخانه و شورای  تاریخ هیچ خبری 

عالی و مجمع عمومی و... نشده است.
و  رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری 
تبریز  اسالمی  کار شورای  بهبود فضای کسب و 
اقدامات الزم در فرهنگسراهای  به آغاز  اشاره  با 
برای  مناسب  محیطی  ایجاد  برای  شهر  سطح 
کودکان، گفت: تبدیل آمفی تئاترهای فرهنگسراها 
به سینما در حوزه سینمای کودک یکی از اقدامات 
پیش بینی شده است. باالخره بعد از ۳ سال در ۲9 
آبان ماه امسال باالخره شورای شهر تبریز آمادگی 
تحقق  برای تصویب الیحه های حمایتی  را  خود 

شهر دوستدار کودک اعالم کرد.
در ادامه این اقدام، اداره شهر دوستدار کودک 
در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز 
راه اندازی شد و در اولین جلسه شورای اجرایی 
معاون  عزتی،  محمد  کودک،  دوستدار  شهر 
این  گفت:  تبریز  شهردار  معماری  و  شهرسازی 
مرتبط  امورات  سیستمی  پیگیری  هدف  با  اداره 
در این حوزه از سال ۱4۰۰ به صورت رسمی و 
این  سازمانی  چارت  در  کشور  وزارت  مجوز  با 

معاونت راه اندازی شد.
 ۵۵ ماده   ۲۱ و   6 بندهای  اجرای  راستای  در 
عالی  شورای  مصوبه  و  شهرداری ها  قانون 
کودک  دوستدار  شهر  اجرایی  شورای  استان ها، 
زمینه  در  بسترسازی  و  سیاست گذاری  هدف  با 
و  مناسب سازی  برای  شهرداری ها  تکلیف 
ایمن سازی فضاهای عمومی، ایجاد راه های امن به 
مدرسه، الزام استفاده از صندلی مخصوص کودک 
مراکز  ایجاد  و  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  در 
مخصوص رفاهی ویژه کودکان شیرخوار، توسعه 
اقشار  کودکان  از  حمایت  اسباب بازی،  خانه های 
از  مردمی  حمایتی  امکانات  و  شناسایی  محروم، 
کودکان و مشارکت در برگزاری جشن های مرتبط 
با کودک در سطح شهر ایجاد شده است. مطابق 
بررسی و ارزیابی های کمیته ملی شهر دوستدار 
کودک کشور تبریز از سال ۱۳99 جزو شهرهای 
پایلوت کشور در این زمینه انتخاب شده است و 
اعتبارات شهر دوستدار کودک  آن بحث  به طبع 
نیز وارد بودجه ساالنه شهرداری تبریز شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز ادامه 
داد: چندین پارک با محوریت دوستدار کودک در 
سطح شهر در مرحله احداث و راه اندازی است، 
همچنین طبق هماهنگی و همکاری های صورت 
خدمات  عمرانی،  و  فنی  معاونت های  با  گرفته 
سیما،  سازمان  و  مناطق  شهرداری های  شهری، 
منظر و فضای سبز شهری اقدامات شایسته ای در 
زمینه مناسب سازی و به سازی مبلمان و تجهیزات 

کلی پارک ها برای کودکان در دست اقدام است.
عزتی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ساختارسازی 
الزم در مدیریت شهری برای تحقق اهداف شهر 
ادامه  در  بایستی  و  گرفته  انجام  کودک  دوستدار 
ارگانهای  کلیه  هماهنگی  با  الزم  برنامه ریزی های 
پرورش،  و  آموزش  استانداری،  جمله  از  دخیل 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  بهزیستی، 
علت  حال  گیرد.  صورت  سمن ها  و  نوجوانان 
از  بیش  کودک  دوستدار  شهر  اداره  کار  به  آغاز 
یک سال پس از صدور مجوز و چارت سازی، و 
اینکه بودجه این بخش در این دو سال صرف چه 

اقداماتی شده، نکته ای جالب توجه است!
معاون  عزتی  محمد  جاری  سال  ماه  دی   ۱۱
اهمیت  از  تبریز  شهردار  معماری  و  شهرسازی 
شهری  پروژه های  اجرای  در  کودکان  مشارکت 
سخن به میان آورده و اعالم کرد: در دوازدهمین 
جلسه شورای اجرایی شهر دوستدار کودک، مقرر 
شد مناطق دهگانه کالنشهر تبریز نسبت به ارایه 
اهتمام  نوجوان  و  کودک  در حوزه  برنامه هایشان 
داشته و متقاباًل شهرداری نیز ضمن یکپارچه سازی 
محور شدن شهر  انسان  موضوع  به  برنامه ها  این 
شورای  اعضای  نظر  طبق  باشد.  داشته  توجه 
از  استفاده  لزوم  بر  اجرایی شهر دوستدار کودک 
مشارکت کودکان و نظرسنجی از آنان در اجرای 
کودک  پروژه های  بخصوص  شهری  پروژه های 

محور تاکید شد.
تحقیق،  کمیسیون  رئیس  نژاد،  دهقان  اهلل  روح 
تبریز،  شهر  شورای  حقوقی  و  ارزیابی  نظارت، 
دوستدار  شهر  انتخاب  و  نامگذاری  درخصوص 
کودک به خبرنگار ایلنا گفت: شهر دوستدار کودک، 
دوستدار خانواده، دوستدار جوان، کهنسال و هر 
چه که حساب کنید باید ظرفیت های موجود برای 
چنین فرهنگهایی را برجسته کنیم و طرحهایی این 
چنینی را ابتدا با عقاید و باورهایمان تطبیق دهیم و 
بر اساس فرهنگ، مذهب و رفتارهای اجتماعیمان 
بررسی کرده و سپس اقدام کنیم و هرگونه رفتار و 
اقدام برخالف اینها یعنی تغییر ذائقه که در نهایت 

به ضرر منطقه خواهد بود.
اما با وجود تمام این جلسات و سخنان مدیریتی 
و ویترینی هیچ عملکرد جدی و قابل تاملی در شهر 
به چشم نمی خورد و بعد از گذشت ۳ سال تنها 
تفریح کودکان تبریزی وقت گذرانی گاه و بیگاه با 
دستگاه ها و وسایل بازی شهربازیهای سرپوشیده 

بخش خصوصی شهری خاکستری است.

۲1 واحد صنعتی راکد آذربایجان شرقی به چرخه تولید بازگشت
گفت:  شرقی  آذربایجان  دادگستری  کل  رییس 
از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۲۱ واحد تولیدی و 
صنعتی این استان که با مشکالت مختلف مواجه 
بوده و به حالت رکود و نیمه تعطیل درآمده بودند، 

به همت این مجموعه به چرخه تولید بازگشت.
موسی خلیل اللهی پیگیری وضعیت واحدهای 
تولیدی مشکل دار را یکی از اولویت های اصلی 
راستا  این  در  کرد:  اضافه  و  بیان  قضائی  دستگاه 
اقتصاد  های  سیاست  اجرایی  ستاد  پیگیری  با 
ضمن  استان،  دادگستری  در  مستقر  مقاومتی 
فوق،  واحدهای  اداری  و  مالی  بررسی مشکالت 
بازگشت به تولید و خروج از شرایط رکود محقق 
شد. به منظور بهره مندی از سرمایه گذاری های 
انجام یافته در عرصه های مختلف اقتصادی استان 
تالش می شود واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل به 
چرخه تولید بازگردند که در این خصوص تعداد 

از  مزبور  تولیدی  واحدهای  از  بازدید  فقره   ۲9
ابتدای سالجاری تاکنون به عمل آمده است.

شرکت  از  استان  کل  دادگستری  حمایت  وی 
رویکردهای  از  دیگر  یکی  را  بنیان  دانش  های 
محوری در جهت توسعه اشتغال نام برد و ادامه 
داد: اقدامات و پیگیری های پارک علم و فناوری 
و همراهی و حمایت دستگاه های متولی استان به 
خصوص حمایت های تشکیالت قضایی موجب 
در  بنیان  دانش  های  شرکت  تقویت  و  افزایش 

آذربایجان شرقی شده است.
آذربایجان  شرقی  اکنون  اللهی گفت: هم  خلیل 
پس  دانش بنیان  شرکت   ۲۰۸ تعداد  بودن  دارا  با 
و  اصفهان، خراسان رضوی  تهران،  استان های  از 
البرز در رتبه پنجم کشوری قرار گرفته است، به 
طوری که تعداد شرکت های دانش بنیان استان از 
9۲ شرکت در سال ۱۳9۷ به ۲۰۸ شرکت در سال 

۱4۰۱ افزایش یافته است.
به گفته وی در حوزه شرکت های دانش بنیان 
شاهد رشد ۱۲6 درصدی طی سال جاری نسبت 
به سه سال گذشته بوده و در این زمینه برای تعداد 

سه هزار و 9۲6 نفر شغل ایجاد شده است.
افزود:  شرقی  آذربایجان  دادگستری  کل  رییس 
با  کارگروهی  کشور  در  بار  نخستین  برای 
سیاست  اجرای  پیگیری  ستاد  نمایندگان  حضور 
استان،  بازرسی  کل  اداره  مقاومتی،  اقتصاد  های 
استانداری،  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت 
و  معدن  صنعت،  سازمان  اطالعات،  کل  اداره 
صنعتی  های  شهرک  شرکت  و  استان  تجارت 
تکلیف  تعیین  و  سنجی  اهلیت  پایش،  منظور  به 
قراردادهای واگذاری شرکت شهرک های صنعتی            
مستمر  و  هفتگی  صورت  به  شرقی  آذربایجان 

تشکیل می یابد.

شهری  بازآفرینی  ستاد  جلسه  در  آئینی  محمد 
شرکای  را  شهرداری ها  آذربایجان شرقی،  استان 
اصلی و راهبردی این شرکت دانست و اظهار کرد: 
قابل  تبریز در خصوص رشد  گزارش شهرداری 
توجه نوسازی بافت فرسوده مایه خرسندی است.
بناهای  درصد   ۵ از  بیش  اینکه  اعالم  با  وی 
افزود:  است،  آذربایجان شرقی  در  کشور  ناپایدار 
بنای  هزار   ۱۳۰ ایران،  آمار  مرکز  آمار  براساس 
ناپایدار در بافت های فرسوده مناطق حاشیه نشین 
و بافت تاریخی این استان وجود دارد که اگر این 
بناها نوسازی شوند به اندازه ۳ برابر ظرفیت تولید 
واحد مسکونی دارند که نیاز استان به مسکن را 

تامین می کند.
و  راه  وزارت  تمهیدات  به  اشاره  با  وی 
توجه  با  گفت:  خصوص،  این  در  شهرسازی 
تمایل  عدم  و  مناطق  این  ساکنان  مالی  توان  به 
و  راه  وزارت  سرمایه گذاری،  برای  پیمانکاران 
که  است  داده  اجازه  شهرداری ها  به  شهرسازی 
فرسوده  بافت های  نوسازی  برای  را  مشوق هایی 

به شهروندان ارائه کنند.
آیینی با اشاره به اینکه نوسازی این بافت ها در 
به حداقل رسیده  از دولت سیزدهم  قبل  ۸ سال 
این  دوباره  تا  کنیم  تالش  باید  شد:  یادآور  بود، 
بحث را رونق داده و ساالنه بتوانیم ۳۰۰ تا 4۰۰ 

هزار واحد را در این بافت ها نوسازی کنیم.
شورای  تشویقی  بسته  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عالی شهرسازی در خصوص نوسازی بافت های 
فرسوده، حق مردم است و باید اجرایی شود از 
شهرداری تبریز خواست، مشوق های بیشتری را 

در اختیار شهروندان قرار دهد.

شرقی  آذربایجان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
 ۳۳۰۰ را  تبریز  شهر  غیررسمی  سکونت گاه های 
هکتار و تعداد ساکنان این بافت ها را 69۳ هزار 
نفر اعالم کرد و گفت: ۸۸ هکتار از این بافت ها 

باید جابه جا شوند.
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  بخشی زاده،  امیر 
آذربایجان شرقی در جلسه ستاد بازآفرینی شهری 
تاریخی  میانی،  بافت های فرسوده  استان مجموع 
و سکونت گاه های غیررسمی شهر تبریز را ۳۳۰۰ 
هکتار و تعداد ساکنان این بافت ها را 69۳ هزار 
نفر اعالم کرد و گفت: ۸۸ هکتار از این بافت ها 
باید جابه جا شوند که برای این منظور، 4 پروژه 
شامل شهرک جوانان، اسدگولی، طالئیه و نگین 

اندیشه در نظر گرفته شده است.
آغاز  از  هم  تبریز  شهردار  هوشیار،  یعقوب 
پیمانکاری  با  جوانان  شهرک  اجرایی  عملیات 
قرارگاه خاتم االنبیا از دهه فجر امسال خبر داد و 
گفت: برخی از پروژه های نوسازی از ده ها سال 
قبل آغاز شده و به دلیل بروکراسی اداری به نتیجه 
به  اختیار الزم  تفویض  با  است  نرسیده که الزم 

استان، اجرای این پروژه ها از سر گرفته شود.

تولید 9 هزار تن انواع آبزیان در آذربایجان شرقی
اکبر فتحی اظهار کرد: اگر ظرفیت های صادراتی 
در زمینه شیالت را احیا کنیم و گره هایی که در 
و  روسیه  مانند  همسایه  کشورهای  به  صادرات 
آذربایجان وجود دارد را شناسایی کنیم و نسبت 
به رفع آن اقدام کنیم، ارزآوری قابل توجهی برای 

کشور خواهد داشت.
وی، شیالت را با توجه به قدرت ارزآوری آن 
از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی در استان 
معرفی کرد و ادامه داد: باید تالش کنیم تا عالوه بر 
داشته  توجه  نیز  شیالت  صادرات  بر  پرورش، 
باشیم و استفاده از توان مجموعه های دانش بنیان 
باید  که  است  اقداماتی  اولین  از  حوزه،  این  در 
مجموعه ها  این  که  چرا  گیرد،  قرار  توجه  مورد 
و  ادوات  ساخت  و  طراحی  در  زیادی  ظرفیت 
دانش  طرح های  ارائه  با  سرمایه گذاری  جذب 
بنیان دارند و حمایت از این مجموعه ها می تواند 
در حوزه شیالت استان به رشد سریع تری برساند.
این همکاری می تواند هدف گذاری که برای میزان 
تولید آبزیان قرار داده شده است را افزایش دهد 
و با شناسایی بسترهای تولید، از آب موجود در 
استان برای پرورش آبزیان و آبیاری محصوالت 

کشاورزی استفاده کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره 
در  شیالت  حوزه  مناسب  ظرفیت  وجود  به 
متذکر  رود،  سفید  و حوضه  ارس  آبریز  حوضه 
و  جلفا  شهرستان های  در  اینکه  وجود  با  شد: 
در  که  مناسبی  سرمایه گذاری های  خداآفرین، 
ظرفیت های  اما  است  شده  انجام  شیالت  حوزه 
شیالت  حوزه  در  استان  شهرستان  در  زیادی 
وجود دارد که باید به صورت جدی مورد توجه 
قرار گیرد. در حاشیه ارس، اراضی آزاد شده ای 
آزاد کرده است  استان  که سازمان آب منطقه ای 
برای  مناسبی  بستر  نیز  خصوصی  اراضی  در  و 
دارد،  وجود  شیالت  حوزه  در  سرمایه گذاری 
بنابراین باید عالوه بر تامین زیرساخت های الزم، 
برای یافتن سرمایه گذاران نیز تالش کنیم.  ما باید 
الزم  انگیزه های  و  برویم  سرمایه گذار  دنبال  به 
همین  در  و  کنیم  ایجاد  را  سرمایه گذاری  برای 
نیز  کشاورزی  شهرک های  شرکت  با  نیز  راستا 
زیرساخت های  تا  کرده ایم،  منعقد  تفاهم نامه ای 

خود را در اختیار بخش شیالت نیز قرار دهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 
بستری  را  استان  و سایر سدهای  سد خداآفرین 
و  دانست  قفس  در  ماهی  پرورش  برای  مناسب 
اضافه کرد: موانعی فراسازمانی که در این حوزه 
وجود دارد، باید برطرف شود و مواردی که نیاز 
است و در صورت نیاز در شوراهای تصمیم گیری 
جهت  الزم  مجوزهای  و  شده  مطرح  استانی 

تسهیل گری را دریافت کنیم.
به  تنها  شیالت  که  مطلب  این  بیان  با  فتحی 
محدود  آبزیان  پرورش  و  تولید  میزان  افزایش 
نشده و باید افزایش سرانه مصرف در این حوزه 
فرهنگ سازی  گفت:  گیرد،  قرار  توجه  مورد  نیز 
برای مصرف آبزیان از وظایف مهم در این حوزه 
البته اقدامات بسیار خوبی بعد از انقالب  است، 
زمینه  این  در  است.  شده  انجام  حوزه  این  در 
موفق شده ایم با تولید بیش از 9 هزار و ۲6۳ تن 
انواع آبزیان )گرم آبی، سردآبی و خاویاری( طی 
را  استان  در  آبزیان  مصرف  سرانه  گذشته،  سال 
از ۱۰۰ گرم به حدود ۸ کیلوگرم ارتقا دهیم که 
این یک موفقیت است، اما باید این مسیر را ادامه 
دهیم تا به سرانه متوسط مصرف آبزیان در کشور 

که ۱۳ کیلوگرم است، ارتقا پیدا کنیم.
فتحی با اشاره به تمایل پرورش دهندگان آبزیان 
به راه اندازی مراکز عرضه آبزیان زنده، ابراز کرد: 
باید  اراضی  امور  همکاری  با  شیالت  مدیریت 
نسبت به زمینه سازی سرمایه گذاری در این زمینه 
آبزیان  مستقیم  عرضه  مراکز  وجود  نماید.  اقدام 
که  بازار  تنظیم  به  شایانی  کمک  می تواند  زنده 
کشاورزی  جهاد  سازمان  وظایف  از  دیگر  یکی 
مراکز  این  اندازی  راه  از  ما  و  کند  است،  استان 

استقبال می کنیم.
اشاره  با  استان  رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
از  استفاده  بر  کشاورزی  جهاد  وزیر  تاکید  به 
شد:  یادآور  شیالت  حوزه  در  مناسب  بسترهای 
رود ارس بستر بسیار مناسبی است که می توانیم 
استفاده کنیم و  از آن  برای رهاسازی بچه ماهی 
سدها  در  اما  نیستیم  ساحلی  استان  ما  اینکه  با 
از  قفس،  در  ماهی  پرورش  بر  عالوه  می توانیم 

رهاسازی بچه ماهی نیز استفاده کنیم.

گاز 1۰۰۰ ویال در آذربایجان شرقی قطع شد
نادر کمالی ظهر امروز در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار کرد: با توجه به زنگ هشدار افت فشار و 
قطع گاز در چند استان کشور و به منظور کاهش 
از  خالی  ویالهای  گاز  غیرضروری،  مصارف 
سکنه قطع می شود. حذف مصارف غیرضروری 
از مهم ترین اقدامات موثر در ذخیره سازی گاز 

برای مصارف گرمایشی مردم می باشد.
کمالی ضمن درخواست از مردم برای مشارکت 
و همراهی در مدیریت مصرف تاکید کرد: از مردم 
در  شرکت  با  شود  می  درخواست  استان  فهیم 
پویش هر خانه یک اتاق گرم و حذف مصارف 
غیرضروری سهمی مهم در ادای مسئولیت های 
اجتماعی خود در قبال همنوعانشان داشته باشند.

مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 
همچنین تأکید کرد: کاهش یک درجه دمای اتاق 
نقش  و  گاز  مصرف  درصدی   6 کاهش  با  برابر 

بسیار مهّمی در مدیریت مصرف گاز دارد.
کمالی گفت:  ناترازی تولید و مصرف گاز در 
بخش  در  گاز  مصرف  نادرست  شیوه  و  کشور 
خانگی، برخی از استان های کشور را با بحران و 

افت فشار  گازمواجه ساخته است.
وی با اشاره به متصل بودن خطوط شبکه گاز 
داد: مصرف  کشورادامه  در  به صورت سراسری 
بی رویه، عموم مشترکین گاز در کشور را تحت 
تأثیر قرار داده و با افت فشار مواجه می سازد از 

این رو با نگاهی معقول در مدیریت مصرف گاز 
طبیعی تالش کنیم.

اکنون 66 درصد گاز  کمالی اظهار داشت: هم 
توزیعی استان به بخش خانگی اختصاص یافته و 
نیاز گرمایشی  تأمین  برای  این درحالی است که 
زیرساختی  های  بخش  اکثر  گاز  مصارف  مردم، 
تولیدی و صنعتی محدود شده و صرفًا ۱۵ درصد 

به این بخش اختصاص یافته است.
همراهی            و  قدمی  پیش  به  اشاره  با  وی 
استان در رعایت حال همنوعان  همیشگی مردم 
آسایش  و  رفاه  تأمین  در  مسؤوالن  همیاری  و 
در  خوشبختانه  افزود:  عزیز  های  استانی  هم 
سایه همراهی مردم استان شاهد روند نزولی در 

مصرف گاز هستیم.
مدیر عامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: 
منزل،  در  مناسب  و  گرم  لباس های  از  استفاده 
پوشش های  با  کولر  کانال های  دریچه  بستن 
سرویس های  و  عایق بندی  مناسب،  و  ضخیم 
وسایل  کردن  خاموش  موتورخانه ها،  دوره ای 
دمای  رعایت  بالاستفاده،  های  اتاق  گرمایشی 
اجاق  به  ویژه  توجه  درجه،   ۲۱ تا   ۱۸ رفاه 
مهم  از  یکی  که  شعله  و  ظروف  تناسب  و  گاز 
از  باشد،  انرژی در خانه می  اتالف  ترین دالیل 
راهکارهایی است که فرهنگ مصرف بهینه را در 

خانواده نهادینه می سازد.


