
5
چهارشنبه  21  دی  1401        شماره  6452         سال بیست و پنجم 

آذربایجانشرقی

ثبت نام یک هزار تاکسی 
فرسوده برای تسهیالت 

نوسازی در تبریز
های  حمایت  با  کرد:  اظهار  هوشیار،  یعقوب 
برای  مضاعفی  انرژی  شهر،  اسالمی  شورای 
کار  شهربه  عمومی  حمل ونقل  وضعیت  بهبود 

گرفته است.
است  شهری  اولین  تبریز  اینکه  بیان  با  وی 
که یک هزار نفر از مالکان تاکسی های فرسوده 
با  افزود:  کرده اند،  نام  ثبت  نوسازی  وام  برای 
ملی  از طریق صندوق  مدیریت شهری  پیگیری 
تومان  میلیون   ۵۰ بهره  کم  وام  زیست،  محیط 
تبریز پرداخت  تاکسیرانی  ناوگان  برای نوسازی 
می شود. از تعداد ۱۱ هزار تاکسی فعال، بر اساس 
ضوابط ابالغی دولت ۵۰ درصد عمر باالی ۱۰ 
به  شوند.  می  محسوب  فرسوده  که  دارند  سال 
همین منظور ارائه تسهیالت ۱۲۰ میلیون تومانی 
برای رانندگان تاکسی از سوی شهرداری و شورا 

تصویب شده است.
تولید کاالهای با ارزش 

افزوده  باال باید در برنامه  
کاری تولید استان

 قرار گیرد
تبریز  در  موتور  روغن  تولید  ژائله  یونس 
اتفاقی  را  تبریز  نفت  پاالیش  شرکت  توسط  و 
برسد  روزی  امیدوارم  افزود:  و  دانست  مبارک 
که بهترین روغن موتور جهان را در تبریز تولید 

کنیم.
وی با تاکید بر اینکه این محصول دانش بنیان 
با ارزش است، تصریح کرد:  نتیجه بسیار  و در 
تولید کاالهایی با ارزش افزوده  باال باید در برنامه  
زنجیره   تکمیل  و  گیرد  قرار  استان  تولید  کاری 

تولید در این مسیر از اهم واجبات است.
تبریز  بازرگانی  اتاق  اینکه  بر  تاکید  با  ژائله 
اقتصادی  فعاالن  از  حمایت  هرگونه  آمادگی 
دارد،  را  استان  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  و 
یادآور شد: با اتکاء به مغزهای بزرگ دانشگاهی 
و  استان  و  تبریز  باید  بومی،  کارآفرینان  و 

پاالیشگاه تبریز را به نقطه  اوج برسانیم.
سازمان صمت  رئیس  پرنیان،  صابر  ادامه،  در 
اتاق  اینکه  بیان  با  نیز  آذربایجان شرقی  استان 
کسب  و  تجارت  مرکز  و  اتاق  نخستین  تبریز، 
پرچمدار  تبریز  اتاق  گفت:  است،  کشور  کار  و 
و  است  استان  در  سرمایه گذاری  از  حمایت 
طرح های  از  جانبه  همه  نیز  صمت  سازمان 

سرمایه گذاری در استان حمایت خواهد کرد.
صابر پرنیان با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی 
است،  موتور  روغن  حوزه   در  استان  سبزترین 
در  گرفته  صورت  مانع تراشی های  باید  افزود: 
حوزه  کسب و کار و سرمایه گذاری را به حداقل 
حمایت  صنعت  از  سازمان ها  تمامی  و  برسانیم 

همه جانبه داشته باشند.

تعداد افراد بستری 
در آذربایجان شرقی
 رو به افزایش است

واگیر  بیماری های  از  پیشگیری  مدیرگروه 
با اشاره به آخرین  تبریز  دانشگاه علوم پزشکی 
کرد:  اظهار  شرقی  آذربایجان  کرونایی  وضعیت 
و  بیمارستان  در  بستری  موارد  حاضر  حال  در 
تعداد نمونه برداری روبه افزایش است به گونه ای 
باال  به  نمودار رو  اخیر شیب  که در دو هفته ی 

پیشرفت کرده است.
دکتر سیمین خیاط زاده، از روند رو به افزایش 
تعداد نمونه گیری های گرفته شده افزود: قباًل دو 
تا سه درصد نمونه های گرفته شده مثبت می شد 
ولی اکنون نزدیک به ده درصد از نمونه های اخذ 

شده مثبت می شود.
وی ادامه داد: موارد مثبت آنفوالنزایی در دی 

ماه کاهش محسوسی داشته است.
افراد  واکسیناسیون  تکمیل  به  توصیه  با  وی 
در  اول  ُدز  شرقی  آذربایجان  استان  در  افزود: 
گروه سنی باالی دوازده سال ۸۹درصد، ُدز دوم 
در همین گروه سنی ۸۴ درصد، ُدز سوم باالی 
هجده سال ۵۳ درصد و ُدز چهارم باالی هجده 
سال سه و نیم درصد تزریق شده  است این نشان 
ُدز  افراد  از  بسیاری  در حال حاضر  که  می دهد 

سوم و چهارم خود را تکمیل نکرده اند.
وی تصریح کرد: در گروه سنی دوازده تا هجده 
 ۹۱ واکسیناسیون  پوشش  تعداد  مدرسه ای  سال 
ُدز  دوازده سال  تا  پنج  در گروه سنی  و  درصد 
اول ۴۱درصد تزریق شده است. اخیراً با توجه به 
دستور العمل کشوری که گفته شده بود افرادی 
که از مسافرت بر می گردند در تجمعات حضور 
با  می شوند  ایران  وارد  که  افرادی  و  نکنند  پیدا 
نمونه برداری  از آلوده نبودن این افراد به ویروس 
شرقی  آذربایجان  استان  در  شویم،  مطلع  کرونا 
اینکه  بابت  از  تعداد کرونا وجود دارد ولی  هم 
نمونه  است  سوشی  نوع  چه  از  شود  مشخص 
گرفته شده به تهران ارسال شده و تاکنون تایید 
داده  اطالع  ما  به  جدید  سویه ی  بابت  از  رد  یا 

نشده است.
واگیر  بیماری های  از  پیشگیری  مدیرگروه 
در  کرد:  اظهار  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دی ماه دو مورد فوتی در استان آذربایجان شرقی 
توصیه  بنابراین  است،  شده  گزارش  کرونا  از 
فصل  در  خصوص  به  که  داریم  این  بر  مکرر 

سرما ماسک فراموش نشود.

درخواست چند کالنشهر از شهرداری تبریز 
برای استفاده از سیستم محلول پاشی

یورش بتن به قلب تاریخ
چهار َاَبرپاساژ مخرب میراث فرهنگی تبریز را بشناسیم

فرشید باغشمال
گردشگری،  و  اقتصادی  عمرانی،  توسعه 
حفظ  با  تناقضی  هیچ  خود،  جهانی  مفهوم  در 
بافت های تاریخی و فرهنگی شهر ندارد. مدیریت 
شهری در جهان امروز، به خوبی دریافته است که 
در کنار سازندگی های نو، باید از میراث تاریخی 
و فرهنگی شهر مراقبت کرد، اما این اصل اساسی، 
در توسعه شهری ایران و به ویژه تبریز، به ندرت 

بروز داشته است.
از »توسعه« حرف می زنیم، واژه ای که سال هاست 
در تبریز معنا و مفهوم خود را از دست داده و به 
یک اصطالح تبلیغاتی تبدیل شده است. در دو دهه 
گذشته، تخریب خانه های تاریخی، از میان رفتن 
ابنیه  حفاظتی  حریم  به  تعرض  و  قدیمی  باغات 
تاریخی، به یک اتفاق عادی در روند توسعه شهر 

تبدیل شده است.
هیئت علمی  عضو  میرغالمی،  مرتضی  دکتر 
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی 
تبریز، چندی پیش در برنامه »شب معماری« شبکه 
چهار سیما، »بازار بزرگ مشروطه«، »بازار عتیق«، 

را  آیسان«  »پروژه  و  صاحب االمر«  بزرگ  »بازار 
عمیق،  گودبرداری  با  که  خواند  پروژه ای  چهار 
معماری ناسازگار یا ارتفاع نامتناسب، بخش های 

مهمی از بافت تاریخی شهر را از میان برده اند.
آسیب شناسی  و  پروژه  چهار  این  بازخوانی 
آن ها از نظر تاریخی و فرهنگی، ممکن است در 
اما می تواند  برسد،  نظر  به  بی فایده  نگاه نخست، 
توسعه  سیاست های  در  تجدیدنظر  برای  تلنگری 

شهری باشد:
»پاساژ بزرگ صاحب االمر«، 

یورش به قلب تاریخ
امروزی،  صاحب  االمر  یا  صاحب  آباد  مجموعه 
از بافت های بسیار ارزشمند تاریخی در کشور و 
اهمیت  و  قدمت  توصیف  در  است.  جهان  بلکه 
حدود  محل،  این  که  بس  همین  صاحب آباد 
حکومت  مرکز  و  فرمان روایی  مقر  سال،   ۴۰۰
از  خود،  زمان  در  محدوده،  این  بوده است.  ایران 
میدان های  طراحی  در  جهان  پیشتاز  تجربه های 
شهری بوده  و حتی »نقش  جهان اصفهان« نیز از 

روی آن الگوبرداری شده است.
پاساژ بزرگ صاحب االمر، در دل بازار طراحی 
شده و در مسیر گسترِش طولی خود، »دوه چی بازار« 
و »مسگره بازار« را دو شقه کرده است. با احداث 
ویژه  به  و  حسن  پادشاه،  مجموعه  پاساژ،  این 
مسجد زیبای این مجموعه که روزگاری آوازه اش 
تا هرات و خراسان نیز می رسید، به گاراژ و انباری 

تبدیل شد.
وضعیت  به  مبتالشدن  از  پیش  صاحب آباد، 
اجرای   قابلیت  نظر  از  معاصر،  ساخت وسازهای 
کاوش  و پژوهش بسیار مستعد و غنی بود. اما این 
مزیت باستانی، در سال های سازندگی دهه هفتاد،  

با اجرای دو پروژه سنگین، از میان رفت.
و  معماری  با  طبقه،  دو  در  صاحب االمر  پاساژ 
مصالح ناسازگار با بافت تاریخی طراحی شده و 
آن  در  اساسی  گودبرداری   احداث،  سال های  در 

شکل گرفته است.
زیرگذر صاحب االمر نیز تقریبًا در همان دوره، 
درست در چند متری مسجد تاریخی صاحب االمر 
احداث شد. تبلیغات افتتاح این زیرگذر به قدری 

بر  آن  مخرب  تاثیرات  از  کسی  که  بود  سنگین 
بافت تاریخی صاحب آباد دم نزد.

از  تاریخی  اشیای  خارج کردن  بتوان  شاید 
»شایعات  را  عمیق  پروژه های  خاکبرداری 
بخش  اینکه  در  اما  کرد،  عنوان  عوام الناس« 
جریان  در  تبریز،  تاریخ  از  مهمی  و  ارزشمند 
پروژه،  دو  این  خاکبرداری های  و  گودبرداری ها 
شک  نمی توان  شد ه است،  نخاله ها  قاطی  و  ُخرد 
کرد. مدیران شهری و مسئوالن میراث، در ادوار 
تخریب  مورد  در  توضیحی  وقت  هیچ  مختلف، 

بافت تاریخی صاحب  آباد نداده اند.
»عتیق« چگونه تاریخ باستانی تبریز را بلعید؟

کسی نام »کهنه خیابان« را به یاد دارد؟ خیابانی 
و  ارزشمند  قسمت  هفتاد،  دهه  سال های  در  که 
پُررونقی از جاده ابریشم بود و گذرگاه تاریخی و 
فرهنگی شهر تبریز به شمار می رفت. مسجد کبود 
که امروز از الحاقات بازار تاریخی تبریز به شمار 

می رود، نیز در همین محدوده واقع شده است.
کهنه خیابان، همچنین مشرف به محوطه باستانی 
میالد  از  قبل  اول  هزاره  تبریِز  و  آهن   عصر 

سال های  در  تاریخی،  صبغه  این  اما   بوده است. 
ساخت وساز، نتوانست مدیران شهری و مسئوالن 
میراث را به اندکی تامل و دلسوزی وا دارد. به این 
ترتیب، اجرای همزمان سه پروژه )خط  یک مترو، 
مجتمع عتیق و بازآفرینی میدان شهید بهشتی که 
خودش شامل چندین بلوک مرتفع است( یکی از 
را  تاریخی شهرهای کشور  بافت های  نفیس ترین 

زیر و زبر کرد.
بیش  عتیق  پروژه  مخرب  نقش  میان،  این  در 
و  شمال  از  پروژه  این  است.  دیگر  پروژه  دو  از 
غرب، مشرف به محدوده اکتشافات باستانی تبریز 
و  اشیا   ،۱۳۷۶ سال  کاوش های  که  جایی  است. 
بیرون  خاک  دل  از  را  ساله  هزار  چهار  گورهای 
نقشه   طبق  می توانست  که  کاوش هایی  کشید. 
کاوش،  طرح های  اما  داشته باشد،  ادامه  مشخصی 
اراده  برابر  در  نتوانست  و  خورد  عتیق  پروژه  به 
آهنین مدیران و حجم سرمایه گذاری های سنگین، 

اجرا شود.
بخش  گسترده ،  زیربنای  و  عرصه  در  عتیق 
خود  در  را  تبریز  باستانی  تاریخ  از  ارزشمندی 
بلعیده است. روایت های شفاهی در مورد مشاهده 
این  گوبرداری  نخاله های  میان  در  خرده سفال 
میراث  دوستداران  زبان  ورد  هم  هنوز  پروژه 
برچسب  همواره  که  روایت هایی  است.  فرهنگی 
برای  کسی ضرورتی  و  می خورند  عوام«  »حرف 

پاسخگو به آن ها نمی بیند.
تاثیر سوء »آیسان« بر وجهه فرهنگی و تاریخی 

بازار
زیربنا،   مترمربع  هزار   ۵۰۰ با  آیسان  پروژه 
حریم  در  و  گجیل  تاریخی  گورستان  به  ُمشرف 
مهندسی  نحوه  و  شده  واقع  تبریز  تاریخی  بازار 
و  تاریخی  وجهه  بر  مستقیم  تاثیر  آن،  اجرای  و 

جهانی بازار دارد.
چند  اجرا،  و  طراحی  آغاز  از  آیسان«  »مگامال 
دست به دست  مختلف  سرمایه گذاران  توسط  بار 
از  نشان   جرثقیل ها،  جوالن  امروز  شده   است. 

فعال شدن این پروژه دارد.
تبریز  بازار  جهانی  ثبت  از  قبل  آیسان،  مجوز 
تصویب شده و ظاهراً همین موضوع در ۱۰سال 

را  پروژه  مجریان  و  طراحان  دست  گذشته، 
باز  مطلوب،  میل  مطابق  پروژه،  اجرای  برای 

گذاشته است.
  ۵۰ برج  دو  در  آیسان  بود  قرار  می شود  گفته 
طبقه ساخته شود که این اتفاق، حتی می توانست 

باعث خروج بازار از فهرست یونسکو شود.
میراث  و  شهرسازی  و  معماری  عالی  شورای 
فرهنگی، چندین بار به مدیریت استان نامه نوشته 
تذکراتی  پروژه،  این  سوء  تاثیرات  مورد  در  و  
داده است. اما این تذکرات، فقط توانسته چند طبقه 
از ارتفاع این ابَرپروژه را در پالن بکاهد و جز این 

بازدارندگی خاصی نداشته است.
»بازار بزرگ مشروطه« ترکیب سنگ و 

سکوریت و شیشه
ورودی  در  مشروطه  بزرگ  بازار  پروژه 
و  شده  واقع  تبریز  تاریخی  بازار  شمال غربی 
تاریخی شهر  بازار  بر  ساختار و ظاهر مدرن آن، 
از  است  سنگینی  ترکیب  مشروطه،  می چربد. 
هیچ  که  شیشه ای  و  سنگی  سکوریت،  نماهای 
تناسبی با معماری آجری بازار ندارد. این اَبَرپاساژ، 
در بلوک ها و فازهای مختلف، بیش از هزار واحد 
و  مصالح  و  آشفته  معماری  با  و  دارد  تجاری 
نماهای عجیب وغریب، قدیمی ترین ورودی بازار 

تاریخی را قبضه کرده است.
سطح،  طبقه  دو  بر  عالوه  مشروطه،  بازار 
گودبرداری  از  که  دارد  هم  زیرزمینی  طبقه  یک 

۴.۵متری در ورودی بازار تاریخی حکایت دارد.
میراث فرهنگی تبریز، قربانی

»جهل آشکار« مدیریت
آشنای  چهره  درسخوان،  رسول 
شهرسازی و معماری و عضو ادوار مختف شورای 
مخرب  تاثیرات  بر  اذعان  با  تبریز،  شهر  اسالمی 
»پاساژ  عتیق«،  »بازار  مشروطه«،  بزرگ  »بازار 
صاحب االمر« و »پروژه آیسان« می گوید: هر چهار 
تصویب  و  طراحی  زمان  و  مراحل  در  پروژه، 
فرهنگی  میراث  توسط  قطعًا  پنج،  ماده   کمیسیون 

تائید و امضا شده  است.
درسخوان با بیان این که متاسفانه ما قدر بافت 
تاریخی خود را نمی دانیم، اضافه می کند: از سویی 
دقیق  مختلف  دوره های  در  شهرداری  رویکرد 
فرهنگی  میراث  اداره کل  دیگر،  از سوی  و  نبوده  
اغلب، یک نهاد سیاسی بوده و هر مدیری که در 
برابر این قبیل طرح های شهری، ایستادگی کرده، 
برکنار شده است. استانداران، شهرداران، نمایندگان 
شورا و در کل، مجموعه ای از مسئوالن در اعطای 

چنین مجوزهایی، مقصر هستند.
نظارت های  ضعف  به  دانشگاه  استاد  این 
می کند  اشاره  مختلف  ادوار  در  فرهنگی  میراث 
و می گوید: ممکن است تعاملی بین دستگاه های 
اجرایی و میراث فرهنگی صورت گرفته باشد، اما 
به نظر من، این یک جهل آشکار است که بافت 

تاریخی را با پاساژسازی، مخدوش کنیم.
 راز عاقبت به خیری یک پروژه  چیست؟

توجه  بدون  که  پروژه هایی  داده  نشان  تجربه 
به مبانی تاریخی و فرهنگی اجرا شوند، پذیرش 
اجتماعی نخواهند داشت. از چهار اَبَرپاسازی که 
اشاره شده، سه پروژه مدت ها است که تکمیل و 
آماده بهره برداری است. اما هیچ یک عاقبت به خیر 

نشده است.
پروژه بازآفرینی چهارراه شهید بهشتی، جدا از 
محله  آن  اجتماعی  بافت  تاریخی،  سوء  تاثیرات 
قدیمی را به هم زد و امروز، از هر جهت، عماًل 
این  می رود.  شمار  به  شکست خورده  پروژه  یک 
برای  اقبالی  و  را هم گرفته  عتیق  دامن  شکست، 

رونق آن دیده نمی شود.
 پاساژ صاحب االمر ۲۰ سال است که سوت وکور 
ندارد.  آن  به  قدم گذاشتن  رغبت  کسی  و  است 
واحدهایش در حال فرسایش است و خریدارانش 

حتی سند هم ندارند!
و  اسباب فروشی ها  بازار  که  هم  مشروطه  بازار 
لوازم آرایشی ها است، جز خریداران عمده، فضای 

انسانی و اجتماعی ندارد.
سر  جرثقیل های  و  مانده  آیسان  میان  این  در   
رغم  به  پروژه،  این  دید  باید  فلک کشیده اش.  به 
تاثیرات سوء بر بافت تاریخی شهر، چه سرنوشتی 

خواهد داشت.

مورد  محلول  اینکه  بیان  با  حمیدی،  ذاکر 
به  آسیبی  هیچ  تبریز  شهرداری  توسط  استفاده 
کند،  نمی  وارد  انسانها  محیط زیست و سالمتی 
اظهار کرد: اقدام شهرداری تبریز در تهیه و پاشش 
محلول و جایگزینی آن به جای نمک پاشی، برای 
نخستین بار در سطح کشور و آسیا انجام می شود 

که افتخاری بزرگ برای شهر تبریز است.
موجب  طرح  این  اجرای  اینکه  بیان  با  وی 
می  تبریز  شهرداری  جاری  های  هزینه  کاهش 
مواد  محل  از  را  محلول  اولیه  مواد  تامین  شود، 
دورریز برخی صنایع عنوان کرد و افزود: آزمایش 
های الزم در خصوص مواد اولیه محلول انجام و 

تائیدیه های آن اخذ شده است.
حمیدی هزینه نمک پاشی که پیش از این انجام 
کیلو  هر  در  تومان  هزار   ۱۵ با  برابر  را  شد  می 
کلرید سدیم اعالم کرد و گفت: محلول تهیه شده 
قیمت  تفاوت  پاشش  تبریز جهت  شهرداری  در 

زیادی با نمک دارد و بسیار ارزان تر است.
تمام  محلول  تولید  سیستم  اینکه  بیان  با  وی 
اتوماتیک است و به نیروی انسانی و هزینه زیاد 
نیاز ندارد، به مقدار و زمان تولید محلول در این 
دستگاه ها اشاره کرد و افزود: هر دستگاه محلول 
ساز می تواند ۱۰ متر مکعب محلول را در عرض 

۱۵ دقیقه تولید کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به تولید صفر تا صد 
قطعات دستگاه محلول ساز در شهر تبریز، اظهار 
سنگین  فلز  وجود  پاشی،  نمک  سیستم  در  کرد: 
انسانها،  زیست،  محیط  به  زیان  و  ضرر  موجب 
آسفالت معابر، الستیک ها و رینک های خودروها، 

آب های سطحی و زیرزمینی و غیره می شد.
اخیر  پاشش  سه  آنالیز  در  اینکه  بیان  با  وی 
محلول، میزان فلز سنگین حتی به اندازه یک در 
پاشی  محلول  در  شد:  یادآور  نبوده،  هم  میلیارد 

هیچ خوردگی در الستیک و رینک خودروها و 
هیچ وسیله فلزی ایجاد نمی شود.

شهر  مختص  را  پاش  محلول  سیستم  حمیدی 
اعالم  تبریز  شهرداری  نام  به  شده  ثبت  و  تبریز 
کرد و از چند کالنشهر به عنوان متقاضی استفاده 
در  سیستم  این  گفت:  و  برد  نام  محلول  این  از 
در  و  شود  می  استفاده  نیویورک  شهر  و  آمریکا 
استفاده  مورد  تبریز  شهر  در  فقط  آسیا  و  ایران 

قرار می گیرد.
وی با تبریک این دستاورد دانش بنیان به مردم 
تبریز، جرات و همت شهردار تبریز در جایگزینی 
این سیستم بجای نمک پاشی را ستود و افزود: با 
همراهی مردم، می توان بهترین نتیجه را از اجرای 

طرح محلول پاشی اخذ کرد.
سال  اینکه  بیان  با  تبریز  دانشگاه  استاد  این 
شش  پاشی،  نمک  مرحله  یک  در  فقط  گذشته 
هزار تن نمک استفاده شده بود، حذف نمک در 
دوره فعلی و جایگزینی محلول پاشی را اقدامی 

ماندگار از سوی شهرداری تبریز قلمداد کرد.
سازی  فرهنگ  ضرورت  بر  تاکید  با  حمیدی 
های  مزیت  خصوص  در  الزم  رسانی  اطالع  و 
نفع  به  را  طرح  این  اجرای  پاشی،  محلول 

شهروندان دانست.

خرید گندم و حبوبات در آذربایجان شرقی سه برابر شد

اکبر فتحی اظهار کرد: از حدود یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار هکتار اراضی کشاورزی استان بخش عمده ای 
اراضی دیم است و طرح جهش تولید در دیمزارها 
برای استفاده بیشتر از آنها با استفاده از ارقام مناسب 
و به زراعی و استفاده بهینه از نزوالت جوی طرح 

شده در استان مورد پیگیری و اجراست.
استان  تولیدات کشاورزی  میزان  وی گفت: کل 
پنج میلیون تن است که سه میلیون تن آن مربوط 
به حوزه زراعت، یک میلیون تن مربوط به حوزه 
باغبانی و یک میلیون تن نیز مربوط به حوزه دام 

و طیور است.
مرغ،  تخم  تولید  در  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
آذربایجان شرقی رتبه سوم کشوری را داراست اما 
در تولید مرغ تا ۲ سال قبل، بخش عمده ای از نیاز 

استان از استان های مجاور تامین می شد.
رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 
گفت: با سرمایه گذاری های خوبی که اتفاق افتاده، 
در حال حاضر میزان تولید و مصرف مرغ استان در 
شرایط برابر است؛ با کاهش مصرف اتفاق افتاده، در 
حال حاضر با مازاد تولید مواجه هستیم که توسط 

شرکت پشتیبانی دام خریداری می شود.
فتحی با اشاره به افزایش تولیدات شیالتی استان 
بیان کرد: با توجه به فرصت های سرمایه گذاری در 
حوزه شیالت به خصوص در حوضه ارس یا پشت 
دریاچه سدها، افزایش تولیدات تا ۱۶ هزار تن در 
دستور کار سازمان جهادکشاورزی استان قرار دارد.

وی در مورد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی 
نیز افزود: خوشبختانه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش 
کشاورزی استان در وضعیت خوبی است، هرچند تا 
رسیدن به وضعیت ایده آل که نوع فرآوری با نوع 
ذائقه و سلیقه مصرف کننده مطابقت داشته باشد، 
تالش بیشتری الزم است. در حوزه صنایع تبدیلی 
و تکمیلی برای پنج میلیون تن محصول، ظرفیت 
بسته بندی و نگهداری و فرآوری در قالب صنایع 
تبدیلی و تکمیلی ایجاد شده است و همچنان نیاز به 
سرمایه گذاری بیشتر و مشارکت شرکت های دانش 
جهادکشاورزی  سازمان  دارد.رئیس  وجود  بنیان 

آذربایجان شرقی با اشاره به ساختار ترویجی وزارت 
جهادکشاورزی  وزارت  کرد:  ابراز  جهادکشاورزی 
باید در روستاها همگام با کشاورزان حضور داشته 
باشد و نحوه استفاده از دانش جدید را منتقل کند تا 

عملکرد مناسبی را از سطح بدست آورد.
فتحی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر 
حوزه دانش بنیان گفت: بخش کشاورزی همواره با 
علم و دانش عجین است، اما نفوذ کند دانش در این 

بخش یک واقعیت است.
این  توانند در  دانشگاه ها می  اینکه  بیان  با  وی 
لذا  گفت:  دهند،  انجام  زیادی  بسیار  کمک  زمینه 
شرکت های دانش بنیانی که در سطح دانشگاه ها 
این بخش  استقبال متولیان  شکل می گیرند مورد 

واقع می شوند.
وی قانون تمرکز وظایف جهادکشاورزی را حوزه 
فعالیت دیگر دولت سیزدهم در بخش کشاورزی 
دانست و بیان کرد: در واقع قانون تنظیم بازار، قانون 
معطل مانده ای بود که دولت سیزدهم اجرا کرد و 
به رغم تمام مشقات، تالش شد بازار از طریق تولید 

تنظیم شود.
آذربایجان شرقی  رئیس سازمان جهادکشاورزی 
در خصوص فرصت های فعالیت فارغ التحصیالن 
دانشگاه در بخش کشاورزی گفت: فارغ التحصیالن 
در قالب خدمات فنی و مهندسی در مراکز غیردولتی 
گیاه  های  کلینیک  و  بنیان  دانش  های  شرکت  و 
پزشکی یا بصورت ورود مستقیم در بخش تولید 
می توانند به فعالیت در این بخش بپردازند و یا منابع 
و امکانات مورد نیاز در اختیار عالقه مندان به فعالیت 
گذاشته خواهد شد؛ حیطه توسعه گلخانه ای نیز می 
تواند از جمله حوزه های همکاری بین دانشگاه و 

سازمان باشد.
میکائیل جمال پور با اشاره به بهره مندی سازمان 
از ظرفیت ها و طرح های  استان  جهاد کشاورزی 
تحقیقاتی اساتید دانشگاه پیام نور، ارتباط حداکثری 
امنیت  نرم،  صنایع  موضوعات  در  سازمانی  بین 
غذایی و مشاغل خانگی را طرح و بر مسأله محور 

بودن این ارتباط در قالب تفاهم نامه تاکید کرد.

آذربایجان شرقی استان سفید در حوزه کودکان کار
فرگل صحاف با اشاره به فقدان رویکرد جامع 
مرتبط  سازمان های  همکاری  عدم  و  یکپارچه  و 
در حوزه ساماندهی کودکان کار و خیابان اظهار 
ساماندهی  موضوع  شده  موجب  امر  این  داشت: 
گسترده  تالش های  وجود  با  جامعه  از  قشر  این 
پنج  از  یکی  عنوان  به  هنوز  بهزیستی،  مجموعه 

آسیب اولویت دار در کشور معرفی شود. 
وی ادامه داد: بر همین اساس سازمان بهزیستی 
اجتماعی  حمایت  طرح  آزمایشی  اجرای  از  پس 
 ۱۳ در  اجتماعی  آسیب دیدگان  امور  دفتر  توسط 
استان کشور و بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه 
همچنین برگزاری کمیته های تخصصی به صورت 
تخصصی  و  تجربی  توان  از  استفاده  و  هفتگی 
کارشناسان این استان ها، اقدام به ارائه یک الگوی 

علمی و عملی مددکارانه کرده است.
این  گفت:  آذربایجان شرقی  بهزیستی  مدیرکل 
 - اجتماعی  حمایت  »طرح  عنوان  تحت  الگو 
با  کار و خیابان«  از کودکان  اقدام و عمل  برنامه 
هدف ساماندهی، توانمندسازی و ادغام اجتماعی 
دبیرخانه  اینکه  آن ضمن  اساس  بر  و  شده  ارائه 
کل  ادارات  در  خیابان  و  کار  کودکان  دائمی 

کارگروه های  می شود،  تشکیل  استان  بهزیستی 
در  خیابان  و  کار  کودکان  ساماندهی  تخصصی 
کارگروه سالمت و خانواده استانداری با همکاری 
سازمان های ذی ربط و دستگاه های مسؤول برگزار 

خواهد شد.
سفید  استان های  جزو  را  آذربایجان شرقی  وی، 
با  کرد:  برشمرد و تصریح  کار  در حوزه کودکان 
این وجود همکاری سازمان ها و نهادهای استانی 
با مجموعه بهزیستی در این زمینه مطلوب نبوده و 
البته باید اعالم کنیم که ۶۰ تا ۸۰ درصد کودکان 
کار در استان ما اتباع خارجی و عموما افغانی و یا 
از استان هایی مانند تهران و مشهد هستند که سامانه 
شناسایی  برای  عنبیه  طریق  از  هویت  تشخیص 

دقیق این افراد در استان راه اندازی شده است.
صحاف از تعیین تکالیف و وظایف قانونی برای 
۱۷ دستگاه و نهاد مسؤول در این حوزه خبر داد 
و یادآور شد: در سیاست دوستدار کودک توجه 
و  است  توجه  مرکز  در  کودکان  این  نیازهای  به 
شیوه نامه اقدام و عمل بر حفظ و احترام جایگاه 
نان آور،  عنوان  به  قشر  این  به  نگاه  عدم  کودک، 
لزوم برخورداری از نیازهای اولیه کودکان، هویت 

کودکان،  کودکان، حفظ حریم خصوصی  مستقل 
برای  ، تالش  از رفتارهای خشونت آمیز  ممانعت 
جدایی  از  جلوگیری  و  خانواده  به  بازپیوندی 
است.  تأکید  مورد  از موضوعات  برادر و خواهر 
تامین منابع و امکانات دائمی از طریق دستگاه ها 
دولتی،  اعتبارات  و  منابع  و سازمان های ذی ربط، 
مؤسسات  توسط  غیرنقدی  و  نقدی  کمک های 
تخصیص  به  کمک  یا  و  تخصیص  خیریه، 
برای ساماندهی کودکان کار،  نیاز  فضاهای مورد 
جمع آوری برنامه ریزی شده و پیوسته این کودکان 
و تسهیل امکان راه اندازی تعاونی های متشکل از 
خانواده های کودکان کار، ارسال اطالعات کودکان 
که  هایی  کارگاه  به  نظارت  شده،  شناسایی  کار 
کودکان کار زیر ۱۵ سال دارند و در کرونا بسیار 
گزارش های  ثبت  سامانه  ایجاد  یافته،  افزایش 
کار  کودکان  برای  معیشتی  یارانه  تامین  مردمی، 
و خانواده های معرفی شده توسط بهزیستی، تنها 
و  دستگاه ها  متوجه  که  است  تکالیفی  از  بخشی 
ادارات مرتبط با این موضوع هستند که امیدواریم 
با عمل به وظایف خود بهزیستی را بیش از پیش 

در ساماندهی این کودکان یاری کنند.

آگهی فقدان سند مالکیت
سه دانگ مشاع از   ششدانگ پالک شماره ۷ فرعی از ۳۰۰۵ اصلی واقع در بخش ۳ تبریزدر دفتر 
۱۸۷ صفحه ۲۵۵ به شماره سند چاپی ۲۵۸۹۱۵ بنام ابولفضل پاشائی و سه دانگ دیگر در دفتر ۱۸۷ 
صفحه ۲۵۲ به شماره سند چاپی ۲۵۸۹۱۴ بنام آقای علیرضا رشیدی سفیدان ثبت و  صادر گردیده 
است سپس نامبردگان برابرسند قطعی شماره ۹۲۷۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۶ ششدانگ پالک مذکور را 
به آقای عباسعلی حربی جیقه انتقال داده اندو برابر سند ۹۲۸۷ مورخه ۸۹/۱۲/۰۹ دفتر ۱۲۱ تبریز در 
رهن بانک مسکن می باشد اینک نامبرده برابر در خواست شماره ۱۴۰۱۶۲۶۵۱۰۵۲۰۰۰۱۹۹ مورخه 
۱۴۰۱/۱۰/۰۵   مدعی فقدان اسناد مالکیت مذبور  بعلت سهل انگاری شده و تقاضای سند مالکیت 
المثنی از این اداره نموده که مراتب در اجرای  تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود هر کس ادعایی نسبت به وجود ورقه مالکیت  یا انجام هر گونه معامله را نزد 
خود دارد میتواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تبریز تسلیم 
نماید بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد 

و اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف:۳۱۶۸
تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۱۰/۲۱ 
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