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آذربایجان شرقی

شهردار منطقه پنج تبریزخبر داد :
بهره برداری از چند پروژه  شاخص عمرانی در سال 1400
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رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 

اعالم کرد:

تعیین الگوهای کشــت 
بر اســاس توان صادراتی  

و  نیاز  هر  شهر

تزریــق اعتبــار 150 میلیارد 
تومانی به راه آهن

 میانه- تبریز

مدیر تاکسیرانی آذربایجان شرقی؛

ــه بــه  ــ ــرایـ ــ خ کـ ابــــــــالغ نــــــر
درون  تاکسی   رانندگان 

شهری

مدیر سازمان عمران تبریز خبر داد:
افتتاح پل همسان کابلی تبریز

 تا چند روز آینده
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مدیرعامل فوالد آذربایجان  خبر داد:

همکاری با شرکت میانروبرای  تحقق شعار سال
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بیشتر بخوانید

رصد مستمر روند پیشرفت راه 
آهن میانه- تبریز توسط نوبخت؛
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مدیرعامــل ســازمان عمــران تبریــز گفــت: 
پروژه مهم پل همسان کابلی با گستره یک 
و نیم کیلومتــری از روبــروی هتل شــهریار تا 
، در چنــد روز آینــده  در ورودی اداره کل زنــدان تبریــز

افتتاح می شود.
مدیرعامــل ســازمان عمــران تبریــز گفت: پــروژه مهم 
پل همســان کابلــی با گســتره یــک و نیــم کیلومتری از 
روبــروی هتــل شــهریار تــا درب ورودی اداره کل زندان 

، در چند روز آینده افتتاح می شود... تبریز

ســامت از مهم تریــن نعمتهایی 
بــه  رحمــان  خداونــد  کــه  اســت 
اســت.  نمــوده  اعطــا  بشــریت 
در ایــران نیــز ماننــد بســیاری از 
کشــورهای دنیــا ســامت یکــی از شــاخص های 
زیربنایــی در توســعه پایــدار محســوب شــده و 
ســرمایه گــذاری زیــادی روی آن انجــام می شــود. در 
کنــار بخش هــای دولتــی و بدنــه نظــام جمهــوری 
اســامی، جمعیت های مــردم نهاد و افــراد خیر نیز 
نقش به سزایی در توســعه شاخص های سامت 

در کشور دارند.
، حاج حســین افتخاری، مالک  خیر خوشــنام تبریز
پمــپ بنزیــن افتخــاری، رئیــس هیــات ورزش های 
زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی کانشــهر تبریــز و 

رزمنــده دیــروز جبهه هــای دفــاع مقــدس یکــی از 
افرادی اســت که خدمات قابل توجهی در حمایت 

از عرصه سامت دارد.
 این خیر تبریزی در عرصه هــای مختلف نیکوکاری 
از قبیل اهدای جهیزیه به زوج هــای نیازمند،توزیع 
اقام غذایی، توزیع اقام بهداشــتی در پیشــگیری 
از ابتــا بــه بیماری کرونــا، تهیــه کیک دوهــزار نفری 
در شــب میــاد مــوالی متقیــان امیــر المومنیــن 
علــی )ع(، همــکاری موثــر و فعاالنــه در رزمایــش 
کمک هــای مومنانــه، همــکاری تنگاتنــگ بــا هال 
، کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(، مجموعــه  احمــر
بابــا باغــی، بســیج هنرمنــدان اســتان و... را در 
کارنامــه دارد، بــه دلیــل خدمــات و فعالیت هــای 
خدا پســندانه اش بارها از طرف مقامات عالی رتبه 

استان و شهرســتان از جمله نماینده ولی فقیه در 
استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز حجت 
ل هاشــم، اســتاندار  االســام ســید محمدعلــی آ
محتــرم آذربایجــان شــرقی، شــهردار محتــرم شــهر 
، اعضای  ، ریاست محترم سازمان هال احمر تبریز
، مدیرکل  محترم شــورای اســامی کانشــهر تبریز
ســازمان اوقاف و امــور خیریــه آذربایجان شــرقی و 
فرمانده محترم ســپاه عاشــورا مــورد قدردانــی قرار 
گرفتــه اســت.حاج حســین افتخــاری، نــوه مرحوم 
حــاج کاظــم افتخــاری و فرزند حــاج خلیــل افتخاری 
اســت که هردو از خیرین به نام تبریــز بودند و حاج 
حســین افتخاری ادامه دهنده راه ایــن بزرگمردان 
اســت. وی ایــن بار هــم بــه دلیل کمــک رســانی به 
بیمــاران پیونــدی در ایــام همه گیری بیمــاری کرونا 

و ارائه خدمــات ارزنده و خدا پســندانه بــه خانواده 
محتــرم ایــن بیمــاران و انجــام اقدامــات شایســته 
در خصــوص فرهنــگ ســازی در حــوزه اهــدا عضــو 
در اســتان آذربایجــان شــرقی از ســوی نماینــده 
محتــرم ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه شــهر 
تبریز حجــت االســام ســید محمدعلی آل هاشــم 
و فرمانــده ســپاه عاشــورا، ســرتیپ دوم پاســدار 
عابدیــن خــرم مــورد تجلیــل و تشــکر قــرار گرفتــه 

است.
این مقامات بلندپایه با اهدای لوح تقدیری از حاج 
حسین افتخاری به عنوان تاشــگر و حامی عرصه 
ج نهادن بــه خدمات  ســامت تقدیر نموده و بــا ار
وی در عرصــه توســعه ســامت میهــن، بــرای وی 

آرزوی سرافرازی و موفقیت نموده اند.  

با اهدا ی لوح تقدیر توسط امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا صورت گرفت:

تجلیل از تالشگر و حامی عرصه سالمت حاج حسین افتخاری

ح شد: در گفتگو با علی راستی کارشناس مسائل اجتماعی مطر

چگونگی شکل گیری و مشکالت اصلی حاشیه نشینان تبریز

امین بیلساز

خبرنگار  جام جم



مدیر بهزیستی استان خبر داد:
فعالیت ۷ مرکز اوتیسم  

در آذربایجان شرقی
 

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از فعالیت 
هفت مرکز اوتیسم در استان خبر داد و گفت: 
در  نیز  توانبخشی  و  آموزشی  روزانه  مرکز  پنج 
ظرفیت  با  شیر  عجب  و  تبریز  شهرستان های 
غربالگری  و  توانبخشی  و  آموزش  به  نفر   ۲۲۰
اتیسم  طیف  اختاالت  به  مبتا  کودکان 

می پردازند.
کرد:  اظهار  صحاف  فرگل  جام جم  گزارش  به 
باالی  آموزی  حرفه  و  حرفه ای  پیش  مرکز  یک 
شهر  در  موقت  اقامت  مرکز  یک  و  سال   ۱۴
افراد مبتا به  آموزش و نگهداری  تبریز جهت 
اختاالت طیف اوتیسم تحت نظارت بهزیستی 

فعالیت می کنند.
 وی ادامه داد: عائم بارز اوتیسم از ۱.۵ سالگی 
اصلی ترین  و  است  تشخیص  قابل  و  شروع 
چشمی،  ارتباط  برقراری  عدم  عائم،  این 
ارتباط  برقراری  عدم  کردن،  صحبت  در  تاخیر 
اجتماعی و گریز از جمع و انجام کارهای تکرای 
برای  والدین  بیشتر  همراهی  نیازمند  که  بوده 

شناسایی افراد بیشتر درگیر با آن هستیم.
مشاوره های  اهمیت  بیان  با  صحاف 
کارشناسی اظهار کرد: والدین گرامی با مراجعه 
autism.behzisti.net  می توانند به  به سامانه 
 ۱۰ به  پاسخ  با  غیرحضوری  و  محرمانه  صورت 
گاه شده  پرسشنامه از اختاالت فرزندان خود آ
و در صورت نیاز به راهنمایی ها و مشاوره های 
داده  ارجاع  مربوطه  کارشناسان  به  بیشتر 

شوند.  

رصد مستمر روند پیشرفت راه آهن
 میانه- تبریز توسط نوبخت؛

تزریق اعتبار 150 میلیارد تومانی 
به راه آهن میانه- تبریز

ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
آذربایجــان شــرقی از تزریــق اعتبــار ۱۵۰ میلیارد 
تومانــی بــه پــروژه راه آهــن میانــه- تبریــز در 
اســفند 99 خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه رصد 
مســتمر ایــن پــروژه از ســوی دکتــر نوبخــت 

امیدواریم بزودی به سرانجام برسد.
در  بهبــودی  داود  جام جــم  گــزارش  بــه 
گفت وگــو با خبرنــگاران اظهــار کرد: بــا توجه به 
پیگیری هــای مداوم پروژه از ســوی مســئوالن 
اســتان و نماینــدگان، ایســتگاه خــاوران در 
موعد مقــرر وعده داده شــده به اتمــام خواهد 
رســید.وی افــزود: عرشــه گذاری پــل باســمنج 
هم بــه میــزان 7۰ درصد پیشــرفت داشــته و تا 
یک ماه آینده می تواند به اتمام برسد؛ مباحث 
مربــوط بــه ریل گــذاری هــم بــا جدیــت پیگیری 
می شــود. بهبــودی در عیــن حــال خاطرنشــان 
ســاخت: با توجــه بــه اهمیــت راه آهــن میانه-

تبریــز دولــت تاکیــد دارد این پــروژه بــه عنوان 
پــروژه  اولویــت دار تــا پایــان دولــت بــه اتمــام و 

بهره برداری برسد.
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان شــرقی تصریــح کرد: بــا پیگیری های 
صورت گرفته، در اســفند 99 نیــز مجددا بیش 
از ۱۵۰ میلیارد تومان به این پروژه تزریق اعتبار 
صــورت گرفت و بــا توجه بــه رصد مســتمر این 
پروژه از ســوی رئیس ســازمان برنامه و بودجه 

، امیدواریم به زودی به سرانجام برسد. کشور

خبرخبر

دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان میانــه 
به همــراه علیرضــا محمــودی مدیرعامــل، اعضای 
هیــات مدیــره و مدیران شــرکت فــوالد آذربایجان، 
از خطــوط تولیــد شــرکت میانــرو شهرســتان میانه 

بازدید کردند.
محمودیان  در این بازدیــد که با هدف ایجاد ارتباط 
و همکاری بین شــرکت فوالد آذربایجان و شــرکت 
میانــرو صــورت گرفــت، بــر حمایــت از تولیــد و رفع 
موانع آن در راســتای تحقق شعار ســال ۱۴۰۰ تاکید 

شد.
علــی محمودیــان دادســتان عمومــی و انقــاب 
شهرســتان میانــه در بازدیــد از شــرکت میانــرو 
گفــت:» مــا بــه عنــوان ســربازان پیــرو مقــام معظم 
رهبری در راســتای نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام سال 
تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا و در اطاعت از 
ع وقــت کارگروهی جهت  منویات ایشــان، در اســر
رفع مشــکات واحدهای تولیدی و صنعتی در این 

شهرستان تشکیل دادیم.
تــا  می کنیــم  تــاش  خــود  وظایــف  راســتای  در   
مشــکات واحدهــای تولیــدی در مرتفــع شــده و 

راهکارهایی برای آنها ایجاد گردد. 
حمایــت و پشــتیبانی حقوقــی و قضایــی از تولیــد 
و ایجــاد اشــتغال و مانــع زدایــی مســیر تولیــد از 
محســوب  قضایــی  دســتگاه  اولویت هــای 

می شود.«
علیرضــا محمــودی مدیــر عامــل شــرکت فــوالد 

آذربایجــان بــا تبریــک ســال جدیــد گفــت:» مقــام 
معظــم رهبــری شــعار تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع 
زدایی هــا بــرای ســال جدیــد انتخــاب نمودنــد و ما 
امیدواریــم بــا هماهنگــی الزم هــر چــه ســریع تر بــه 
شــعار امســال جامــه عمــل پوشــانده و بتوانیــم 
بــا افزایــش تولیــد، رونقــی دوچنــدان در صنعــت 

شهرستان میانه ایجاد نماییم. 
بــر خــود الزم می دانم کــه از زحمــات دســتگاه قضا 
در حمایــت از بخش هــای تولیدی قدردانــی نمایم 
و اطمینــان خاطــر دارم کــه بــا همــکاری توامــان بــا 
شــرکت میانــرو میتوانیــم ارتباطی مســتحکم بین 
فعالیت هــای دو شــرکت ایجــاد کــرده و رونقــی 

روافزون در مسیر تولید خود داشته باشیم. 
راه  اندازی خط تولیــد فوالد آلیــاژی ck۴۵  بزرگترین 
برنامه ما در ســال جدید اســت که به لطــف خدا به 

زودی آن را اجرایی خواهیم کرد.
 بــا اســتفاده از پتانســیل های زیادی که در شــرکت 
فوالد وجود دارد  تمام توان خود را به کار می بندیم 
تا موانع تولیــد را رفع نمــوده و  در راه عــزت و اقتدار 

ایران اسامی قدم برداریم.«
کانتــری مدیرعامــل شــرکت میانــرو نیــز در ایــن 
دیــدار بــه تشــریح موفقیت هــا و عملکــرد بخــش 
تولید ایــن شــرکت در ســال ۱399 پرداخــت و ارائه 
برنامه های این شرکت برای ســال آتی از عزم جدی 
مدیــران و پرســنل این مجموعــه بــرای تحقق این 

برنامه ها سخن گفت.

مدیرعامل فوالد آذربایجان خبر داد:

همکاری با شرکت میانروبرای  تحقق شعار سال

شرکت کلرپارس )ســهامی عام( در نظر دارد طراحی، ساخت، 

نصب، تســت و راه اندازی یک دستگاه خط بســته بندی تمام 

اتوماتیک آب اکســیژنه با ظرفیت 1000 عدد گالن 65 کیلویی 

و یا 2000 عدد گالن 30 کیلویی در یک شــیفت کاری 8 ساعته 

را از طریــق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه 

اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای شرکت در مناقصه را دارند، 

دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه، اقدام و تا ساعت 

16 مورخ 1400/02/02 پیشنهادات خود را در پاکات الک و مهر 

شده به شرکت مناقصه گزار در آدرس: » تبریز،  کیلومتر 20 جاده 

تبریز- تهران، جنب  پلیس راه، ابتدای جاده باســمنج« به واحد 

دبیر خانه، تســلیم و برای اخذ اطالعات بیشتر با شماره تلفن

2-36300281-041 داخلی دبیرخانه  170،امور تدارکات 142 

تماس حاصل نمایند.پرداخت هزینه درج آگهی مناقصه، به عهده 

برنده مناقصه می باشد.

شــرکت کلرپارس )سهامی عام( در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای شرکت در مناقصه را 
دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه، اقدام و تا ساعت 
16 مورخ 1400/02/02 پیشــنهادات خود را در پاکات الک و مهر شده 
به شــرکت مناقصه گزار در آدرس: » تبریــز،  کیلومتر 20 جاده تبریز- 
تهران، جنب  پلیس راه، ابتدای جاده باسمنج« به واحد دبیر خانه، تسلیم 
و برای اخذ اطالعات بیشتر با شماره تلفن2-36300281-041 داخلی 
دبیرخانه 170 و امور تدارکات 142 تماس حاصل نمایند. پرداخت هزینه 

درج آگهی مناقصه، به عهده برنده مناقصه می باشد.

مقدارواحدشرح کاالردیف

1.500عددگسگت تفلونی 4*43*66 میلی1

1.000عددگسگت تفلونی 4*225*259 میلی2

1.000عددگسگت تفلونی 4*264*219 میلی3

1.500عددگسگت تفلونی 3*43*66 میلی4

آگهی مناقصه  عمومی ) شماره 122 (آگهی مناقصه  عمومی ) شماره 121 (

مدیر حفاظت محیط زیست استان اعالم کرد:
آغاز پویش »جاده پاکیزه« در آذربایجان شرقی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از آغاز پویش »جاده پاکیزه« در 

آذربایجان شرقی خبر داد.
حسن عباس نژاد در گفت وگو با خبرنگاران افزود: هدف از این پویش 

رسیدن به محیط زیستی سالم و طبیعت زیباست.

زیستی  محیط  مشکات  مهم ترین  از  یکی  پسماند  این که  بیان  با  وی 
زباله های  افزون  روز  افزایش  بین  این  در  داد:  ادامه  است،  کشور  در 
پاستیکی و در عین حال رهاسازی آن ها در محیط زیست از معضاتی 
است که استان با آن مواجه است.وی با تقدیر از فرماندار شهرستان 

جاده های  در  و  شبستر  شهرستان  از  پویش  این  گفت:  شبستر 
زیست  محیط  حفاظت  کل  شد.مدیر  شروع  شهر  این  مواصاتی 
آذربایجان شرقی از عموم مردم و دوستداران محیط درخواست کرد که 

به این پویش بپیوندند و همراهی رسانه ها را نیز خواستار شد.

دوشنبه   23  فروردین  1400   شماره 5911
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

اجتماعی
اقتصادی



بــه  ســـــال  در  کــــرایــــه  خ  نـــــر ابــــــالغ 
شهری درون  تاکسی  رانندگان 

تبریز  کانشهر  اسامی  شورای  مصوبه  تائید  با 
افزایش 3۵ درصدی  بر  توسط فرمانداری مبنی 
سال  در  شهری  درون  تاکسی های  کرایه  خ  نر

جاری از ۲۱ فروردین اجرایی خواهد شد.
سازمان  مدیرعامل  جام جم  گزارش  به 
شدن  اجرایی  از  تبریز  کانشهر  تاکسیرانی 
 3۵ میزان   به  تاکسی  کرایه های  خ  نر افزایش 
درصد خبر دادو افزود: با عنایت به اباغ افزایش 
خ کرایه ها برای تاکسی های درون  3۵ درصدی نر
کرایه  خ  نر درصدی   3۵ افزایش  امروز  از  شهری 
شفافیت  و  اطاع  برای   ۱399 سال  به  نسبت 
تابلوهای  در   ۱۴۰۰ سال  در  تاکسی  کرایه  خ  نر
قیمت  میزان  و  شده  نصب  شهر  در  کرایه  خ  نر
شده  مشخص  گرامی  مسافران  مقصد  و  مبدا 
نشان  خاطر  ادامه  در  بشیریان  سعید  است. 
سوی  از  وجه  دریافت  و  فعالیت  کنترل  کرد: 
طور  به  سازمان  بازرسان  توسط  تاکسیرانان 
در  گرامی  شهروندان  می گردد.  بررسی  مرتب 
طریق  از  می توانند  اضافی  کرایه  اخذ  صورت 
شماره  یا  تاکسی  کد   3۴76۰۲9۲ تلفن  شماره 
تاکسیرانی  سازمان  به  را  نظر  مورد  خودروی 

تبریز برای رسیدگی گزارش نمایند.

مدیر  سازمان عمران تبریز خبر داد:
کابلــی  همســان  پــل  افتتــاح 

تبریز تا چند روز آینده

مدیرعامل سازمان عمران تبریز گفت: پروژه مهم 
پل همسان کابلی با گستره یک و نیم کیلومتری از 
روبروی هتل شهریار تا درب ورودی اداره کل زندان 

تبریز، در چند روز آینده افتتاح می شود
مدیرعامل سازمان عمران تبریز گفت: پروژه مهم 
پل همسان کابلی با گستره یک و نیم کیلومتری از 
روبروی هتل شهریار تا درب ورودی اداره کل زندان 

تبریز، در چند روز آینده افتتاح می شود.
به گــزارش جــام جم بابــک شــریفی اظهار داشــت:  
مراحــل تکمیلــی پــروژه پــل همســان کابلــی را بــه 
صورت شــبانه روزی در دســتور کار قرار داده ایم که 
در چندین نقطــه از این پــروژه کارگاه هــای عمرانی 

فعال هستند.
او افزود: در مســیر انحرافی جاده ائل گلی به مسیر 
پل کابلــی، عملیــات جــدول کاری، تســطیح، رگاژ، 

آماده سازی و کاترزنی در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان عمران با اشاره به فعالیت های 
در حــال انجــام در ســمت ورودی  هتــل شــهریار 
روبــروی  واحــد دیســپاچینگ اداره بــرق نیــز اعام 
کرد: در این طرف پروژه  نیز در حال حاضر عملیات 
تســطیح، کمپکــت و جــدول کاری در حــال انجــام 
اســت. او اضافــه  کــرد: روی عرشــه پــل اکیپ هــای 
سازمان عمران در حال نصب پایه و نرده های فلزی 
پــل هســتند .شــریفی تصریــح کــرد: آرماتوربندی، 
قالب بنــدی و بتن ریــزی قرنیزهای رمپ شــمالی و 

جنوبی عرشه پل در دست اجرا است.
او بــا اشــاره بــه اقدامــات در حــال انجام در ســمت 
توانیــر بــه بلــوار اســتاد شــهریار نیــز ابــراز داشــت: 
عملیات الیه دوم آســفالت ریزی، کارهای تکمیلی 

چراغ برق، نرده و پایه ها در حال انجام است.

خبرخبر

 رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شــرقی 
گفــت: الگوی کشــت را بــر اســاس تــوان صادراتی و 
نیازهــای موجــود هــر شهرســتان تعییــن می کنیــم 
که در این خصــوص در شهرســتان بنــاب اقدامات 

خوبی انجام شده است.
به گــزارش جام جــم  اکبر فتحی در نشســت بررســی 
مشــکات کشــاورزان و واحدهــای دام و طیــور 
شهرســتان بنــاب بــر ضــرورت تبدیــل تهدیــد بــه 
فرصت تأکید کرد و افزود: امروز کشاورزان در سایه 
گاهــی دادن بــه دنبــال اســتفاده از  اطــاع رســانی و آ

بذرهای اصاح شده در زمین های خود هستند.
ایــن گــزارش می افزایــد، فرمانــدار بنــاب نیــز در 
ایــن جلســه بــا بیــان این کــه ســال ۱399 بــه اذعــان 
بســیاری از کارشناسان سخت ترین ســال به لحاظ 

مشــکات اقتصــادی بــرای کشــور بــود، اظهــار کرد: 
خوشــبختانه در ســایه همــت و اتحــاد بین مــردم و 
مسئوالن این ســال را علیرغم تمامی مشکاتی که 

وجود داشت، با موفقیت به پایان رساندیم.
شــهریار فتحی با بیان این که شهرســتان بناب یک 
شهرســتان صنعتی اســت ولــی در حوزه کشــاورزی 
نیــز حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد؛ افــزود: بــه 
دلیــل قــرار گرفتــن شهرســتان در تنش آبــی باعث 
شده مسائل کشــاورزی در این شهرستان کمرنگ 

شود.
وی تصریــح کــرد: در حــوزه کشــاورزی بنــاب دارای 
پتانســیل های زیــادی اســت کــه می تــوان بــا انجــام 
اقداماتــی در زمینــه بــه روز کردن ســبک کشــاورزی 
از جملــه تبدیــل آبیاری هــای غــرق آبــی به قطــره ای، 

ترویــج و ارائــه آموزش هــای الزم بــه کشــاورزان و 
بالقــوه  ظرفیت هــای  کشــت  الگوهــای  تعییــن 
شهرســتان در حــوزه کشــاورزی را بالقــوه کــرد و 

سرمایه گذاری در این حوزه را ارتقا داد.
نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان بناب ســپس 
غ طــی روزهای اخیر در ســطح  به مشــکل کمبود مر
شهرســتان نیز اشــاره ای کرد و گفت: بــا تاش های 

صــورت گرفتــه در حــال حاضــر مشــکلی در تأمیــن 
غ در شهرســتان نداریــم امــا مشــکل پیــش  مــر
آمــده اهمیــت و ضــرورت وجــود کشــتارگاه طیــور 
در شهرســتان را بیــش از پیــش نشــان می دهــد 
کــه انتظــار مــی رود مدیــران اســتانی در خصــوص 
راه انــدازی کشــتارگاه طیــور در ایــن شهرســتان 

همراهی و مشارکت کامل داشته باشند.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خبر داد:

تعیین الگوهای کشت بر اساس 
توان صادراتی و  نیاز هر شهر

معاون فنی و راه روســتایی اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
آذربایجان شــرقی گفت: ســال گذشــته ۲۲۰ میلیون و 7۴9 هــزار تردد 

خودرو در راه های استان ثبت شده است.
به گــزارش جام جم جــواد عبــدی در گفت و گــو بــا خبرنــگاران افزود: 
این تعــداد تردد بــا توجه بــه اطاعات به دســت آمده از ۸۲ دســتگاه 
ترددشــمار آنایــن در راه هــای مختلــف اســتان ثبــت شــده کــه این 
تعــداد در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته ۱۲درصــد کاهش 

یافته است.
وی با بیــان این که از کل تردد ثبت شــده ۱6درصد مربوط به وســایل 
نقلیــه ســنگین و ۸۴ درصــد مربــوط بــه وســایل نقلیــه ســبک بوده 
است، اظهار داشــت: مســیرهای رفت و برگشــت تبریز - ایلخچی با 
بیــش از 37 میلیــون و ۲3۱ هزار تــردد خودرو بیشــترین تعــداد را به 

خود اختصاص داده است.

معاون فنی و راه روســتایی اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
آذربایجان شــرقی گفــت: مســیرهای تبریــز - صوفیــان بــا بیــش از 
، ایلخچــی - آذرشــهر بــا بیــش از ۱۱میلیــون و  ۱7 میلیــون و ۵63 هــزار

6۰7 هــزار و بنــاب - مراغه بــا بیش از پنــج میلیــون و ۲۰۸ هــزار تردد در 
رتبه های بعدی پرترددترین راه های استان در سال ۱399 بودند.

عبدی بــا بیان این کــه راه های رفت و برگشــت میانــدوآب - ملکان و 
ملکان - بناب نیــز از دیگر راه هــای پرتردد اســتان در این بــازه زمانی 
بود، ادامه داد: در زمان کنونی مرکز مدیریــت اطاعات راه ها و حمل 
و نقل جاده ای اســتان بــا ۲۴ دوربیــن نظــارت تصویری، ۸۸ ســامانه 
ثبت تخلفات عبور و مرور فعال،  هفت دســتگاه تابلوی پیام متغیر 
و ۸۲ دســتگاه تــردد شــمار آنایــن در ســطح راه هــای مختلــف رصــد 
وضعیت تردد اســتان را بر عهــده دارند.وی یــادآوری کرد: ۱۱ ســامانه 
ثبــت تخلفــات عبــور و مــرور نیــز بــا پیشــرفت بــاالی ۸۵ درصــد در 
راه های استان در شرف راه اندازی است.آذربایجان شرقی دارای ۲3۵ 
کیلومتــر آزادراه، ۴۵3 کیلومتر بزرگــراه، 9۲۲ کیلومتــر راه اصلی، ۲ هزار 

و 7۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی است.

ثبت بیش از  220 میلیون تردد خودرو  

شــرکت کلرپارس )سهامی عام( در نظر دارد اقالم ذیل را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.

لذا از کلیه اشــخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای شرکت در مناقصه را 
دارند، دعوت می گردد نســبت به دریافت اسناد مناقصه، اقدام و تا ساعت 
16 مورخ 1400/02/02 پیشنهادات خود را در پاکات الک و مهر شده به 
شــرکت مناقصه گزار در آدرس: »تبریز،  کیلومتر 20 جاده تبریز- تهران، 
جنب  پلیس راه، ابتدای جاده باســمنج« به واحد دبیرخانه، تسلیم و برای 
اخذ اطالعات بیشتر با شماره تلفن2-36300281-041 داخلی دبیرخانه 
170 و امور تدارکات 142 تماس حاصل نمایند. پرداخت هزینه درج آگهی 

مناقصه، به عهده برنده مناقصه می باشد.

مقدارواحدمشخصات فنیشرح کاالردیف

از چوب پالت چوبی نو 12*100*120 سانتیمتر1
درخت تبریزی

5000عدد

از چوب پالت چوبی نو 10*110*110 سانتیمتر2
درخت تبریزی

5000عدد

4000عدداز چوب روسیپالت چوبی مستعمل 12*100*120 سانتیمتر3

2000عدداز چوب روسیپالت چوبی مستعمل 10*110*110 سانتیمتر4

مراسم بزرگداشت سالروز شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی در تبریزآگهی مناقصه  عمومی ) شماره 123(

 مراســم بزرگداشت سالروز شــهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی با 

حضور فرماندهان عالی رتبه نظامی آذربایجان شــرقی در فضای باز ســتاد 
فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه آذربایجان برگزار شد.

گزارش تصویری

معاون بنیاد مسکن آذربایجان شرقی اعالم کرد:
مقاوم سازی سه هزار واحد مسکن محرومان

 معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: مقاوم سازی سه هزار 
واحد مسکن محرومان در روستاهای استان آغاز شده است.

ح خانه های مددجویان تحت پوشش  حسین اکرمی وش در گفت و گویی افزود: در این طر
کمیته امداد، بهزیستی و زوج های جوان مقاوم سازی می شود.

ح برای ساخت هر واحد مسکونی ۵۰ میلیون تومان وام پنج درصد و 3۰  وی گفت: در این طر
میلیون تومان تسهیات باعوض پرداخت می شود و تأمین نقشه و پروانه ساخت واحدها 
تسهیات  با  کرد:  اضافه  وش  است.اکرمی  رایگان  دهیاری ها  و  بخشداری ها  مشارکت  با 
اختصاص یافته خانه هایی با متراژ ۴۰ تا 6۰ متر مربع برای خانواده های نیازمند ساخته می شود. 

بیشترین  افزود:  استان  اسامی  انقاب  مسکن  بنیاد  روستای  مسکن  بازسازی  معاون 
این  در  و  است  یافته  تخصیص  مراغه  به  استان  در  محرومان  مسکن  ساخت  سهمیه 
شهرستان ۲۲۵ خانه کم دوام مقاوم سازی می شود.وی خاطرنشان کرد: همه مراحل ساخت 

این خانه ها از صفر تا ۱۰۰ برای محرومان رایگان است./مهر
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

دوشنبه   23  فروردین  1400   شماره 5911

3 اجتماعی
اقتصادی



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

           : صاحب امتیاز
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی:        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       021-4589۷
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:9-   041-355۷9285

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

فریــــــادرس ناله درویش تویى  
آرام بخش این دل ریش تویى
طوفان فزاینده مرا غرق نمود 
یادآور راه کشتی خویش، تویى

دوشنبه   23  فروردین  1400   شماره 5911

امام خمینی )ره(

در  ــران  ــاجـ ــتـ ــسـ مـ و  مـــالـــکـــان 
سامانه امالک ثبت نام کنند

و  راه  کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  معاون 
ثبتنام  جزئیات  شرقی  آذربایجان  شهرسازی 
مالک و مستاجر در سامانه اماک را تشریح کرد.
اظهار  خبری  گفت وگوی  در  نژاد  اسحاقی  مهدی 
از  شهرسازی  و  راه  وزارت  اعام  اساس  بر  کرد: 
آینده،  ماه  دو  تا  ماه  فروردین   ۱9 پنجشنبه  روز 
تمامی سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی 
و مالک و مستاجر موظف به ثبت نام در سامانه 
https://amlak. آدرس  به  ملی اماک و اسکان 

mrud.ir هستند.
خانوار  سرپرستان  راستا  این  در  افزود:  وی 
و  خود  کدملی  رقم  آخرین  اساس  بر  بایستی 
به  شده،  تنظیم  زمانبندی  جدول  با  مطابق 
و  کرده  مراجعه  اسکان  و  اماک  ملی  سامانه 
را ثبت کنند.  اطاعات سکونت و مالکیتی خود 
به  ملزم  خانوارها  تمامی  این که  بر  تاکید  با  وی 
هر  برای  گفت:   هستند،  خود  اطاعات  ثبت 
روز  دو   ، خانوار سرپرستان  ملی  کد  آخر  عدد 
از  پس  که  است  شده  داده  نام  ثبت  برای  وقت 
وجود  فرصت  ماه  یک  حدود  مهلت،  این  اتمام 
مدت  این  در  علتی  هر  به  که  کسی  هر  تا  دارد 
نتوانسته وارد سامانه شود، به سایت ورود یابد 
نژاد متذکر  را ثبت کند.اسحاقی  و اطاعات خود 
شد: مستاجران و مالکان خانه ها باید به صورت 

جداگانه اقدام به ثبت اطاعات کنند.
وی تاکید کرد: اشخاصی که در طی مدت دو ماهه 
نکنند  خود  سکونتی  اطاعات  ثبت  به  اقدام 
از  که  می شوند  معرفی  مالیاتی  امور  سازمان  به 
این طریق مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد؛ 
دولتی،  خدمات  برخی  از  خانوارها  این  هم چنین 
حتی  یا  و  مدارس  در  نام  ثبت  مانند   ... و  بانکی 
متذکر  وی  بود.  خواهند  محروم  یارانه  دریافت 
یا  سواالت  آتی  روزهای  در  است  ممکن  شد: 
ح انجام بگیرد که در  تغییرات جدیدی در این طر
این صورت مراتب و توضیحات الزم خدمت هم 

استانی های عزیز اعام خواهد شد./ایسنا

مدیر بحران آذربایجان شرقی خبر داد؛
ع ســـیـــل و  ــال وقــــــــو ــ ــم ــ ــت ــ اح

آذرخش
 

ــت بـــــحـــــران اســــتــــانــــداری  ــ ــری ــ ــدی ــ ــل م ــ ــرک ــ ــدی ــ م
سیل  وقــوع  احتمال  به  نسبت  آذربایجان شرقی 
و آذرخش در مناطق مختلف این استان هشدار 

داد.
فعالیت  بــه  تــوجــه  ــا  ب افــــزود:  هنربر  محمدباقر 
تا  آن  ــه  ــ ادام و  شنبه  از  شــدیــد  ــارشــی  ب ســامــانــه 
شرقی  آذربایجان  مناطق  همه  در  دوشنبه  عصر 
به ویــژه ارســبــاران، از مــردم درخــواســت می شود. 
و  رودخانه ها  حاشیه  در  اتــراق  از  اجتناب  ضمن 
مسیل ها، سازه های سبک و تابلوهای تبلیغاتی 
موجود در سطح شهر و روستاها را محکم کنند. 
وی، خودداری از اسکان و اتراق در بستر، حاشیه 
و حریم رودخانه ها و مسیل ها و احتیاط در حین 
عبور از کنار ساختمان های نیمه کاره و خودداری از 
صعود به ارتفاعات و فعالیت های کوهنوردی را از 
دیگر ضرورت های مواجهه با سامانه بارشی جدید 

در آذربایجان شرقی دانست.
وی همچنین از کشاورزان و باغداران و نیز دامداران 
جلوگیری  بــرای  کرد  درخواست  شرقی  آذربایجان 
کارشناسان  توصیه های  ناگوار،  اتفاق  گونه  هر  از 
جهاد کشاورزی را جدید بگیرند. هنربر، رگبار باران و 
رعد و برق، به ویژه در روز یکشنبه را از دیگر تبعات 
شرقی  آذربایجان  به  جدید  بارشی  سامانه  ورود 

دانست.
آذربایجان  اســتــانــداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
عمومی،  مــعــابــر  گرفتگی  آب  همچنین  شــرقــی 
رودخانه ها،  و  مسیل ها  شدن  سیابی  احتمالی 
از  ــام  ــ ــسـ ــ اجـ ــوط  ــ ــق ــ شــکــســتــن درخـــــتـــــان و س
ساختمان های نیمه کاره را از دیگر مخاطرات ورود 

سامانه بارشی جدید به استان برشمرد. / مهر

غ  بـــنـــاب 15 درصــــــد تـــخـــم مـــر
آذربـــایـــجـــان شـــرقـــی را تــأمــیــن 

می کند

مدیــرکل دامپزشــکی آذربایجــان شــرقی بــا بیــان 
غ استان  این که شهرستان بناب ۱۵ درصد تخم مر
را تأمیــن می کنــد گفــت: ایــن شهرســتان دارای 
ظرفیت مناســبی بــرای ایجــاد کارخانجات بســته 

غ است. بندی تخم مر
به گزارش جا م جم، امیرحسین بهداد در نشست 
بررســی مشــکات کشــاورزان و واحدهــای دام و 
طیور شهرستان بناب گفت: در حال حاضر بیش 
غ تخــم گذار در  از یک میلیــون و ۵۰۰ هزار قطعه مر
شهرســتان بناب وجــود دارد که بخــش اعظمی از 

غ استان را تأمین می کنند. تخم مر
وی تصریح کرد: با وجود فعالیــت خوب مرغداران 
غ هــای تخــم گــذار امــا مقــدار  بنــاب در حــوزه مر
غ گوشــتی در ایــن شهرســتان پایین  تولیدی مــر
غ گوشتی استان را تأمین  است و تنها 3 درصد مر

می کند. 
مدیــرکل دامپزشــکی آذربایجــان شــرقی ســپس 
غ در این شهرستان  احداث کشتارگاه صنعتی مر
را فاقــد توجیــه اقتصــادی عنــوان کــرد و گفــت: 
غ نیازمنــد حجــم باالیــی از آب برای  کشــتارگاه مــر
امورات خود است در حالی که شهرستان بناب در 

حال حاضر در تنش آبی به سر می برد.
بهداد همچنین وجود کشــتارگاه صنعتــی دام در 
این شهرســتان را افتخــاری برای اســتان و منطقه 
برشــمرد و افــزود: کشــتارگاه صنعتــی دام بخــش 
زیادی از گوشــت اســتان و حتــی منطقــه را تأمین 
می کنــد کــه بایــد بــا گســترش فضــای دامــداری 
بخصوص ســاماندهی میدان دّواب زمینه را برای 

توسعه این کشتارگاه فراهم کرد.

ــوز  ــج ــن م ــی ــت ــس ــخ ــاد رات ن ــ ــ ص
ــری کـــــــشـــــــاورزی در  ــ ــگـ ــ ــردشـ ــ گـ

چاراویماق 

معــاون گردشــگری مدیــرکل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری آذربایجان شرقی از 
صــدور نخســتین مجوز گردشــگری کشــاورزی 

در شهرستان چاراویماق خبر داد.

به گــزارش جام جم علیرضا بایــرام زاده در جمع 
خبرنــگاران، افــزود: ایــن مجموعه گردشــگری 
در زمینــی بــه مســاحت هفــت هــزار مترمربــع 
و در اراضــی روســتای حاجــی کنــد، در حاشــیه 
رودخانــه آی دوغمــوش ایجــاد شــده و عمــده 

فعالیت آن پرورش ماهی قزل آالست.
وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه این کــه ایــن مرکــز 
در مســیر گردشــگری بــه آبگــرم »منیشــگه« 
یــادی از  قــرار دارد هــر ســاله میزبــان تعــداد ز
و  بهــار  فصــول  در  و  بــوده  گردشــگران 
تابســتان بــه عنــوان یکــی از مراکــز شــناخته 
شــده گردشــگری شهرســتان به ارائه خدمات 
می پردازد.بایــرام زاده ادامــه داد: گردشــگری 
بــا  و  کارآمــد  بخش هــای  از  یکــی  زی  کشــاور
ظرفیــت ایــن صنعت پویا محســوب می شــود 
کــه آذربایجــان شــرقی بــا دارا بــودن اراضــی و 
ع پــر رونــق ظرفیتــی بی نظیر در ایــن حوزه  مزار
را دارا اســت کــه طــی یــک ســال اخیــر بــا آغــاز 
فعالیــت چنــد مرکــز گردشــگری کشــاورزی در 
اســتان، شــاهد رونــق ایــن بخــش در اســتان 

هستیم.
از  یکــی  عنــوان  بــه  چاراویمــاق  از  وی 
شهرســتان های بــا ظرفیــت آذربایجــان شــرقی 
در حــوزه کشــاورزی یــاد کــرد کــه رونــق بخشــی 
زی آن در دســتور کار  بــه گردشــگری کشــاور
اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان قــرار دارد و در ایــن راســتا 
آن  زی  کشــاور گردشــگری  مجــوز  نخســتین 

صادر شد.
شهرســتان چاراویماق بــا 3۱ هــزار جمعیت در 

۱93 کیلومتری جنوب شرق تبریز واقع است.

خبرخبر

قطــار انقــاب صنعتــی بــا تمــام دســتاوردهایی کــه 
بــرای بشــریت بــه همــراه داشــت پــای مســافری را 
بــه کشــورهای جهــان ســوم گشــود کــه تــا قبــل از 
وقــوع آن، کســی از وجــودش خبــر نداشــت. قبــل از 
رســیدن ماشــین بخار بــه کشــورهای جهان ســوم، 
اکثــر مــردم در ســاکن روســتاها بودنــد و بــه شــیوه 
ســنتی بــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی، دامــی  و 
صنایــع دســتی مشــغول بودنــد و بخــش کمــی از 
جمعیــت نیز در شــهرها زندگــی میکردنــد. اما وقتی 
صنایع در شــهرهای بزرگ شــروع به فعالیت کردند، 
عــده ای زمیــن آبــا و اجــدادی خــود در روســتا را رهــا 
کــرده و بــه طمــع شــغل مناســب و زندگــی مرفــه تــر 
رهســپار شــهرها شــدند. اما آنچــه در پــی آن حرکت 
کــرده بودند ســرابی بیش نبــود. عــده زیــادی از این 
افــراد نتوانســتند جایــی در زندگــی شــهری بیاینــد 
و از ســوی دیگــر پیونــد خــود بــا زندگــی روســتایی را 
نیــز از دســت داده بودنــد. نداشــتن کار مناســب و 
درآمد کافی باعث شد نتوانند محل زندگی مناسبی 
در شــهرها برای خــود محیــا کننــد و به ناچار ســاکن 
حاشــیه شــهرهای بزرگ شــدند. این چنین بــود که 

حاشیه نشینی در جهان سوم زاده شد. 
شهر تبریز با مساحت ۲۵ هزار هکتار و جمعیت ۱.۸ 
میلیــون نفــری از پدیده حاشیه نشــینی بــی نصیب 
نمانــده اســت. متاســفانه تبریــز دارای بیــش از ۵ 
هزار هکتار بافت فرســوده اســت و بیش از ۴۰۰ هزار 
نفــر کــه ۲۵ درصــد جمعیــت فعلــی تبریز را تشــکیل 
می دهند، در ســکونتگاه های غیر رســمی و حاشــیه 
شهر زندگی می کنند. شــهر تبریز یکی از اولین مراکز 
صنعتــی کشــور اســت و به دلیــل وجــود بســیاری از 
کارخانجــات صنعتــی در خــود به یکــی از مهــم ترین 
ایــران محســوب تبدیــل  شــهرهای مهاجرپذیــر 
شــده اســت که  نتیجــه آن تشــدید حاشیه نشــینی 
در شــهر تبریــز اســت. کمبــود خدمــات زیــر بنایــی، 
، تراکــم بــاالی  ســاخت ســاز نامناســب و غیرمجــاز
جمعیت و چالش های فرهنگی و اجتماعی بخشــی 
از مشــکات حاشیه نشینی برای شــهر تبریز است. 

نامناسب بودن مسکن حاشیه نشینان یکی دیگر 
از مســایلی اســت کــه در زمــان بــروز بایــای طبیعــی 
ماننــد زلزلــه میتوانــد کار مدیریــت را بســیار دشــوار 
نموده و آمار تلفات انسانی را افزایش دهد. از سوی 
دیگر به دلیل کمبود امکانات، فضای رشد فرهنگی 
و اجتماعی در این مناطق به خوبی محیا نمی شود و 
محرومیت، باعث میشــود برخی از حاشیه نشینان 
بــه ســمت ارتــکاب جــرم حرکــت نمایند.همــه ایــن 
مســائل نشــانگر ایــن اســت کــه حاشیه نشــینی 
مشکلی اســت که باید هر چه ســریع تر درمان شود 
خ داده و  قبــل از آن کــه در این خصــوص فاجعــه ای ر
حســرت دیــر رســیدن نــوش دارو بــر دلمــان بماند.
در همیــن راســتا با علی راســتی کارشــناس مســائل 
تــا چالش هــای  پرداختیــم  گفتگــو  بــه  اجتماعــی 

حاشیه نشینی در شهر تبریز را از وی جویا شویم.
* مهاجرت برای زندگی بهتر 

علی راســتی در خصوص ریشــه های حاشیه نشینی 
در تبریز گفــت:» حاشیه نشــینی، هر چنــد پدیده ای 
اجتماعــی بــا ابعــاد مختلــف اســت، امــا مهم تریــن 
مؤلفــه تاثیرگــذار در ایجاد ایــن پدیده فقــر و فاصله 

طبقاتی افســار گســیخته اســت. حاشیه نشــینی در 
واقع با مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها برای 
یافتن فرصت هــای بهتر زندگــی آغاز می شــود. اما با 
اســکان در مجــاورت کانشــهرها نــه تنهــا بهبــودی 
در وضعیت معیشــت مهاجران حاصل نمی شــود، 
بلکه روشــی از زندگی را بــرای آنان به ارمغــان می آورد 
کــه فرســنگ ها بــا شــان و منزلــت انســانی آنهــا 
فاصله دارد. در شــهر تبریــز برای نام بــردن از مناطق 
حاشیه نشــین باید لیســت بلند باالیــی تنظیم کرد 
کــه در راس آن ها تــرالن دره ســی، احمد آبــاد، بهمن 
آباد، انتهــای طالقانی و... قــرار می گیرند. بــه طور کلی 
می توان محات حاشیه نشــین را در ضلع شــمالی و 
جنوبی شــهر در مجاورت اتوبان پاســداران و اتوبان 

کسایی مشاهده کرد.«
* حاشیه نشینان بخشی از هویت شهر هستند

وی ادامــه داد:» ویژگی هــای اجتماعــی و فرهنگــی 
گروه هــای اجتماعــی از ســبک زندگــی آن هــا نشــات 
می گیــرد. بنابرایــن مولفه هــای اجتماعــی غالــب در 
مناطق حاشــیه ای را باید وجود تعصبــات طایفه ای، 
کژکارکــردی خانوادگــی، پرخاشــگری، طردشــدگی و 

فقر فرهنــگ شــهروندی دانســت. شــهروندانی که 
در مناطــق حاشــیه ای زندگی مــی  کنند با مشــکات 
مناطــق  می کننــد.  نــرم  پنجــه  و  دســت  زیــادی 
حاشیه نشــین و خــود حاشیه نشــینان بخشــی از 
هویت این شهر هستند. مشکاتی که این عزیزان 
با آن مواجه هســتند بســیار فراتر از آن چیزی اســت 
که تصور می شــود. نبود امکانات بهداشتی، درمانی 
و تفریحی مناســب، نبود ساخت و ســازهای اصولی 
در ایــن مناطــق، عــدم وجــود معابــر مناســب بــرای 
امدادرســانی در شــرایط بحرانــی و... تنهــا بخــش 
کوچکی از مهم ترین مشــکات حاشیه نشــینان در 

کانشهر تبریز است.«
راســتی افــزود:» بــرای کنتــرل حاشیه نشــینی باید در 
وهلــه اول رونــد مهاجــرت از روســتاها و شــهرهای 
کوچک به حاشیه تبریز متوقف شــده و حتی با ارائه 
ح های تشــویقی روند مهاجرت معکوس تقویت  طر
گــردد. می توان با احــداث مســکن ارزان قیمت برای 
کوچ و اســکان حاشیه نشــینان این روند با ســرعت 
بیشــتری صــورت گرفتــه و تغییــر کاربــری مناطــق 
حاشیه نشــین برای انتفاع مجموعه شــهرداری آغاز 

گردد.
به جــرات می توان گفت منشــا اصلی اکثــر انحرافات 
موجود در جامعــه و جرم هایی کــه مجرمان مرتکب 

می شوند، فقر است. 
بــا  مــادر جرم هاســت.  فقــر  بــه عبــارت ســاده تر 
توجــه بــه این کــه فقــر و فاصلــه طبقاتــی در مناطــق 
حاشیه نشــین موج می زند، لــذا آمار اعتیــاد، قاچاق 
، فحشــا و... در ایــن مناطــق بیشــتر از  مــواد مخــدر
سایر نقاط شــهر اســت. در صورت عدم رسیدگی به 
معضات این بخش از جامعه ارتکاب جرم زنجیروار 
می شــود.  جامعــه  بخش هــای  تمامــی  دامنگیــر 
حاشیه نشــینان خــود را بخــش طــرد شــده جامعــه 
می پندارنــد و بــا توجــه بــه وضعیــت معیشــتی خود 
و حــس نابرابــری کــه نســبت بــه مســائل اجتماعی 
در خصــوص خــود حــس می کننــد در ناآرامی هــای 

اجتماعی نیز در صف اول حاضر می شوند.«

ح شد: در گفتگو با علی راستی کارشناس مسائل اجتماعی مطر

چگونگی شکل گیری و  مشکالت اصلی حاشیه نشینان تبریز

شهردار منطقه پنج تبریزخبر داد :

بهره برداری از چند پروژه  شاخص عمرانی در سال 1400

شــهردار منطقــه پنــج تبریــز گفــت: پروژه هــای 
و  زمانبنــدی  طبــق  فرامنطقــه ای  و  شــاخص 

برنامه ریزی در حال اجرا شدن هستند . 
 میــر علــی اصغــر نســاج در حاشــیه بازدیــد از چند 
ح عمرانــی شــاخص منطقــه پنج بــا اعــام این  طــر
مطلب افزود: پیشــرفت عمرانــی پروژه های بزرگ 

واساسی هر هفته بررسی می شود .
وی اتوبــان والیــت را یکــی از پروژه هــای شــاخص 
کانشــهر تبریز دانســت و با بیان این که بــرای فاز 
اول آن هــزار میلیــارد ریــال هزینه می شــود گفت: 
پس از بهره برداری از اولین تقاطع غیر همســطح، 
دومین تقاطع غیرهمسطح فاز اول اتوبان والیت 
نیز در ســال جاری به بهره برداری می رســد . وی در 
این رابطه گفت: با اتمام این پــروژه کوی های نصر 
و صادرات به خیابــان رودکی در ولــی عصر متصل 

می شود .
 شــهردار منطقــه پنــج کانشــهر تبریــز بــا بیــان 
این که فــاز اول اتوبــان والیت شــامل ۲ تقاطع غیر 
همســطح اســت اظهــار داشــت: بــا بهــره بــرداری 
ازدومیــن تقاطــع غیــر همســطح فــاز اول اتوبــان 

والیت با ۱3۰۰ متر طول تکمیل می شود . مهندس 
نســاج همچنین به دوربرگردان پاســداران-  کوی 
نصــر اشــاره نمــود و در ایــن خصــوص گفــت: این 
پــروژه نیــز بــه عنــوان بخشــی از اتوبــان والیــت در 
حال اجرا شدن است که امسال از آن بهره برداری 

خواهد شد .
 وی در ادامــه بــه احــداث تقاطــع غیــر همســطح 
دیزل آبــاد به رســالت پرداخــت و گفــت: عملیات 
عمرانی این پروژه با ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار شروع 
شــده  اســت . شــهردار منطقــه پنــج در بخــش 
دیگــری از ســخنانش بــه احــداث پل هــای ناقص 
میــدان شــهید فهمیــده اشــاره و اظهــار داشــت 
:عملیات عمرانی ۲ پل ناقص که تردد از پاسداران 
بــه کــوی ولــی عصــر و باغمیشــه بــه پاســداران را 
میسر می سازد شروع شده اســت . به گفته وی با 
اجرای این دو پل ترافیک میدان شــهید فهمیده 

کاهش می یابد.
*  ایجاد 4 کمربند ســبز و نظرگاه توسط شهرداری 

منطقه پنج تبریز
 در ســال جــاری ۴ کمربنــد ســبز ونظــرگاه توســط 

شهرداری منطقه پنج ایجاد می شود . 
 میــر علــی اصغــر نســاج ضمــن اعــام ایــن خبــر 
گفــت: امســال 3 کمربنــد ســبز و یــک نظــرگاه در 
این منطقــه ایجاد می شــود . شــهردار منطقه پنج 
افــزود: ایجــاد کمربند ســبز مجموعه آرپادره ســی 
بــا کاشــت درختــان میــوه انجام شــده اســت. وی 
در ایــن رابطه گفــت: تا کنــون 6 هزار اصلــه درخت 
میوه در آرپادره سی غرس شده که این روند ادامه 

خواهد داشت. 
شــهردار منطقه پنج همچنیــن در خصوص دیگر 
پروژه هــای کمربنــد ســبز نیــز گفــت: در اتوبــان 
پاســداران و مســیر جــاده تهــران کمربنــد ســبز 
طراحی و ایجاد می شود . نســاج به ایجاد و احداث 
نظرگاه در ترانشه مرزداران نیز اشاره نمود و گفت: 
عملیــات عمرانــی ایــن پــروژه اجرا شــده و بــزودی 

غرس درختان نیز انجام می گیرد .
* اجــرای فونداســیون 5 شــمع پــل پاســداران بــه 

کوی ولی عصر ) عج (
شــهردار منطقــه پنــج  تبریز گفــت: دو پــل ناقص 
میدان شهید فهمیده  که توسط این منطقه اجرا 

می شوند پس از بهره برداری مشکل ترافیک این 
میدان را مرتفع می کنند .

میــر علــی اصغــر نســاج در ایــن رابطه گفــت: پس 
از اتمــام جابجایــی درختــان واقــع در مســیر پروژه 
و جابجایــی تاسیســات شــهری، فونداســیون ۵  
شمع  از ۲۰ شمع پل پاســداران به کوی ولی عصر ) 

عج ( اجرا شده است . 
وی در ادامــه همچنیــن  افــزود: پــل پاســداران به 
ولــی عصــر ۴۰۰ متــر طــول دارد و از ۵ پایه تشــکیل 

یافته است .
 شهردار منطقه هزینه اجرای دو پل ناقص میدان 
شــهید فهمیــده را ۴۰۰ میلیــارد ریــال اعــام کــرد و 
بــا اشــاره بــه این کــه تقاطع غیر همســطح شــهید 
فهمیده در ســال های گذشــته به علت داشتن ۲ 
پل ناقــص باعث ایجاد مشــکات ترافیکی شــده 
بود در این خصوص گفت: برای رفع این مشــکل 
دو پل مسیر باغمیشــه به پاســداران و پاسداران 
به کــوی ولــی عصــر هرکــدام بــا ۴۰۰ متــر طــول اجرا 
می شود. به گفته نســاج به زودی عملیات اجرایی 

پل باغمیشه به پاسداران نیز شروع می شود .


