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در پی انتصابات بحث برانگیز اخیر شهردار جدید تبریز و رکود و بی 
برنامگی حاکم در مجموعه شهرداری طی ماه های اخیر، ۴ نفر از اعضای 
این شورا سواالت خود از شهردار تبریز را به صورت رسمی تقدیم هیئت 
 رئیسه کرده و خواستار پاسخ رسمی عباس رنجبر به این سواالت شدند.

“پرویز هادی” در جلسه این هفته شورای شهر تبریز سوال خود را 
به  دیگر  ادارات  نیروهای  کارگیری  به  “علت  که  چنین مطرح کرد 
صورت مامور به خدمت در دفتر شهردار تبریز چیست؟ آیا نیروی 
کار آمد و مطمئن در مجموعه شهرداری تبریز برای این حوزه وجود 
ندارد؟” که این سوال به صورت رسمی به شهردار تبریز ابالغ شد تا 
 در فرصت قانونی مشخص شده نسبت به این سوال پاسخگو باشد.

“سیدکاظم زعفرانچیلر” عضو دیگر شورای شهر تبریز بود که در این 
جلسه ۲ سوال رسمی خود را با موضوع “چرایی به کارگیری نیروهای 
بازنشسته علیرغم قانون ممنوعیت به گارگیری بازنشسته ها” و نیز 
“رکود و بی برنامگی حوزه های عمرانی و خدماتی طی ۲ ماه گذشته” را 
 تقدیم هیئت رئیسه کرد و پاسخ رسمی شهردار تبریز را خواستار شد.

ضرورت  بر  تاکید  با  بجانی”  “یاسین  نشست  این  در  همچنین 
گفت:  شهرداری  در  خدمت  به  مامور  نیروهای  آزادسازی 
در  هنوز  دیگر  ادارات  خدمت  به  مامور  نیروهای  از  تعدادی 
دیگری  جدید  نیروهای  متاسفانه  و  هستند  مشغول  شهرداری 
شود. جلوگیری  باید  که  هستند  شهرداری  به  ورود  حال   در 

بر  نشست  این  در  نیز  تبریز  شهر  شورای  رئیس  برگی”  “رسول 
مسئله  افراد  کارگیری  به  بر  مبنی  خود  پیش  جلسه  سواالت 
خواستار  و  کرد  تاکید  شهرداری  جدید  های  مسوولیت  در  دار 
شد. خود  سواالت  به  نسبت  تبریز  شهردار  رسمی   پاسخ 

بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  باغبان”  نوای  “علیرضا 
پرداخت  دالیل  از  نشست،  این  در  نیز  تبریز  شهر  شورای 
طالئیه  شهرک  تفکیک  عوارض  از  شهرداری  سهم  نشدن 
مطالبات،  این  دریافت  اهمیت  و  ضرورت  بر  و  کرد  سوال  را 
کرد. تاکید  تبریز  رود  مهرانه  کردن  آبدار  پروژه  اجرای   جهت 

“روح اهلل رشیدی”؛ اما در این جلسه، در قامت حامی شهردار تبریز ظاهر 
شده و گفت: سوال از شهردار باید در حوزه کاری و عملکرد شهردار تبریز 
 باشد و سوال در مورد انتصابات نمی تواند وجهه قانونی داشته باشد.

در پی انتصابات بحث برانگیز اخیر شهردار جدید تبریز و رکود و بی 
برنامگی حاکم در مجموعه شهرداری طی ماه های اخیر، ۴ نفر از اعضای 
این شورا سواالت خود از شهردار تبریز را به صورت رسمی تقدیم هیئت 
 رئیسه کرده و خواستار پاسخ رسمی عباس رنجبر به این سواالت شدند.

“پرویز هادی” در جلسه این هفته شورای شهر تبریز سوال خود را 
به  دیگر  ادارات  نیروهای  کارگیری  به  “علت  که  چنین مطرح کرد 
صورت مامور به خدمت در دفتر شهردار تبریز چیست؟ آیا نیروی 
کار آمد و مطمئن در مجموعه شهرداری تبریز برای این حوزه وجود 
ندارد؟” که این سوال به صورت رسمی به شهردار تبریز ابالغ شد تا 
 در فرصت قانونی مشخص شده نسبت به این سوال پاسخگو باشد.

“سیدکاظم زعفرانچیلر” عضو دیگر شورای شهر تبریز بود که در این 
جلسه ۲ سوال رسمی خود را با موضوع “چرایی به کارگیری نیروهای 
بازنشسته علیرغم قانون ممنوعیت به گارگیری بازنشسته ها” و نیز 
“رکود و بی برنامگی حوزه های عمرانی و خدماتی طی ۲ ماه گذشته” را 
 تقدیم هیئت رئیسه کرد و پاسخ رسمی شهردار تبریز را خواستار شد.

ضرورت  بر  تاکید  با  بجانی”  “یاسین  نشست  این  در  همچنین 
گفت:  شهرداری  در  خدمت  به  مامور  نیروهای  آزادسازی 
در  هنوز  دیگر  ادارات  خدمت  به  مامور  نیروهای  از  تعدادی 
دیگری  جدید  نیروهای  متاسفانه  و  هستند  مشغول  شهرداری 
شود. جلوگیری  باید  که  هستند  شهرداری  به  ورود  حال   در 

بر  نشست  این  در  نیز  تبریز  شهر  شورای  رئیس  برگی”  “رسول 
مسئله  افراد  کارگیری  به  بر  مبنی  خود  پیش  جلسه  سواالت 
خواستار  و  کرد  تاکید  شهرداری  جدید  های  مسوولیت  در  دار 
شد. خود  سواالت  به  نسبت  تبریز  شهردار  رسمی   پاسخ 

بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  باغبان”  نوای  “علیرضا 
پرداخت  دالیل  از  نشست،  این  در  نیز  تبریز  شهر  شورای 
طالئیه  شهرک  تفکیک  عوارض  از  شهرداری  سهم  نشدن 
مطالبات،  این  دریافت  اهمیت  و  ضرورت  بر  و  کرد  سوال  را 
کرد. تاکید  تبریز  رود  مهرانه  کردن  آبدار  پروژه  اجرای   جهت 

“روح اهلل رشیدی”؛ اما در این جلسه، در قامت حامی شهردار تبریز ظاهر 
شده و گفت: سوال از شهردار باید در حوزه کاری و عملکرد شهردار تبریز 
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سواالت  پاسخ  تبریز  شهردار  شد  مقرر  جلسه  این  پایان  در 
آینده  هفته  شنبه  سه  العاده  فوق  جلسه  در  را  شده  مطرح 
کند. اعالم  تبریز  شهر  شورای  اعضای  به  رسمی  صورت   به 

شهردار  عملکرد  از  انتقادات  گیری  اوج  شود،  می  خاطرنشان 
انتخاب  روند  از  شهر  شورای  اعضای  از  برخی  انتقاد  و  تبریز 
بدنه  در  زودهنگام  تقابلی  و  چالش  به  حالی  در  جدید،  مدیران 

جاری  روند  بیرونی،  ناظران  که  است  شده  تبدیل  شهری  مدیریت 
کنند. می  تعبیر  رنجبر”  از  عبور  “پروژه  به   را  حوزه  این   در 

این که جریان سوال از شهردار طی روزهای آتی به سمت استیضاح 
و برکناری عباس رنجبر خواهد رفت یا شهردار جدید تبریزاز مهلکه 
برکناری جان سالم به در خواهد برد، موضوعی است که ماهیت و 
خروجی جلسه شامگاه سه شنبه شورای شهر آن را ترسیم خواهد کرد.
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رییس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای اسالمی شهر تبریز در واکنش 
به حواشی روزهای اخیر طرح سوال از شهردار و انتقادات برخی اعضای 
شورا به انتصابات عباس رنجبر، این حواشی را نتیجه انتخاب عجوالنه 
 و شتاب زده شهردار در نخستین روزهای آغاز به کار شورا ارزیابی کرد.

روند  به  اخیر  انتقادات  دانستن  وارد  با  نژاد”  دهقان  اهلل  “روح 
انتخاب  در  این  از  پیش  اگر  افزود:  شهرداری،  مدیریتی  انتصابات 
موضوع  با  امروز  کردیم،  می  بیشتری  دقت  و  تامل  تبریز  شهردار 
نبودیم. مواجه  وی  استیضاح  طرح  های  زمزمه  یا  سوال   طرح 

وی افزود: فارغ از طرح سوال که این روزها از سوی برخی از اعضا مطرح 
شده است، اعضای شورا برابر قانون این اختیار را دارند که حتی بدون 
 طرح سوال از شهردار، موضوع استیضاح وی را مستقیما مطرح کنند.

دهقان نژاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در 
خصوص روند انتصابات اخیر شهردار تبریز که یکی از دالیل طرح سوال 
عنوان شده است گفت: شورای ششم اولین و تنها شورا در بین ادوار 
ششگانه است که اقدام به سهم خواهی از شهردار در انتصاب مدیران 
نکرده است، البته شنیده ایم که یکی دو نفر از اعضای شورا در چینش 
مدیران دخالت دارند و شهردار از ایشان مشورت و نظر می گیرد که 
ممکن است سلیقه شخص شهردار اینگونه باشد؛ اما تا این لحظه از 
شخص من مشورتی در تعیین مدیران گرفته نشده، علی الظاهر فعال 
 یکی دو نفر از اعضای شورا هستند که به ایشان مشورت می دهند.

کاری  منتصب  مدیران  خود  با  عنوان  هیچ  به  من  کرد:  اظهار  وی 
روزهای  در  اگر  من  دارم،  نقد  اخیر  انتصابات  روند  به  اما  ندارم؛ 
و  نزنیم  انتخاب  به  دست  عجوالنه  که  داشتم  اصرار  شورا،  نخست 
شهرداری را انتخاب کنیم که گزینه مورد اقبال همه 13 نفر باشد، 
استیضاح  سمت  به  تعامل،  روند  که  بود  روزهایی  همین  خاطر  به 
احتمالی تغییر کرده است، اگر آن روز عجوالنه تصمیم نمی گرفتیم، 
نبودیم.  درگیر  و  مواجه  سوال  طرح  یا  استیضاح  مقوله  با   امروز 
رییس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز در بخش دیگری 
از سخنان خود خاطرنشان کرد: انتخاب مدیران حق قانونی شهردار 
است؛ اما الزم است در این انتخاب ها، مشی، سیاست و مصالح شهر 
و رویکردهای شورای شهر را هم مدنطر قرار دهد، باید مشخص شود 
که هدف جابجایی مدیران بود یا آوردن نیروهای مامور به خدمت 
به بدنه شهرداری؟ آیا واقعا در داخل شهرداری مدیران و نیروهای 
توانمند و متخصص وجود نداشت که اقدام به آوردن مدیرانی خارج 
توانمند  مدیران  که  مطمئنم  اند؟  کرده  مجموعه  به  شهرداری  از 
و  متعهد  متخصص،  نیروهای  از  سرشار  شهرداری  داریم،  بسیاری 
دیگر  ها،  آن  به  اعتماد  و  شناسایی  در صورت  که  است  توانمندی 
شکل  این  با  من  نبود،  خدمت  به  مامور  مدیران  آوردن  به  نیازی 
با خود مدیران  نه  انتصاب مدیران مشکل دارم  از رویه مدیریتی و 
دنبال  به  باید  که  بود  همین  ابتدا  از  هم  من  شده، حرف  منصوب 
نیروهای سالم، پاکدست، متخصص و جوان بود، متاسفانه امروز تنها 
به  اعتقاد  بینم،  نمی  تبریز  شهردار  مدیریتی  مشی  در  که  چیزی 
 نیروهای جوان و مساله جوانگرایی در مدیریت های شهرداری است.

دهقان نژآد همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سواالت مطرح 
داند  وارد می  را  اعضای شورای شهر  دیگر  و  رییس  از سوی  شده 
دیگر  و سواالت  رییس شورا  قبل  هفته  از سوال  فارغ  نه، گفت:  یا 
اگر  که  داریم  تبریز  شهردار  از  سواالتی  ما  همه  شهردار،  از  اعضا 
الزم باشد مطرح خواهیم کرد، این حق قانونی همه ماست، شهردار 
انتصابات خود  باید اهداف، برنامه ها و معیارهای مدیریتی و  تبریز 
از روند طرح سوال، موضوع استیضاح  را تشریح و شفاف کند. بعد 
احتمالی یا تعامل و ادامه همکاری با شهردار، بستگی به پاسخ ها و 

 ادله ای دارد که آقای رنجبر در دفاع از تصمیماتش ارایه می کند.
دهقان نژاد افزود: من از روز نخست، یکی از اعضایی بوده و هستم که 
مدام در حال سوال از شهردار هستم، حتی در روز رای گیری برای 
آقای رنجبر هم، من این سوال را طرح کردم که چرا باید به ایشان 
رای داد و یا این قدر عجوالنه قصد انتخاب شهردار را داریم، از این به 
بعد هم هر جا هم احساس کنم منافع و مصالح شهر و شهروندان به 
خطر می افتد باز هم مطالبه گری خواهم کرد، منتها به دنبال ورود 
به حاشیه و حاشیه سازی نیستم و قصد مختل کردن روند مدیریت 
شهری را هم ندارم؛ اما به عنوان رییس کمیسیون تحقیق و تفحص، با 
 قدرت و جدیت به دنبال عمل به وظایف نظارتی و قانونی خود هستم.

رییس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز همچنین در 
پاسخ به این سوال که واکنش و رویکرد شما در خصوص انتصابات 
بعدی شهردار تبریز چه خواهد بود گفت: ادامه انتصابات و انتصابات 
و  شاخص  اما  کنم،  نمی  دنبال  و  نیست  مهم  من  برای  جدید 
و  تعهد  تخصص،  توانمندی،  انتصابات،  این  ارزیابی  برای  من  معیار 
های  به چهره  دوره  این  انتخابات  در  مردم  است، چون  جوانگرایی 
از  باالیی  درصد  که  بینیم  می  امروز  و  دادند  نشان  اقبال  جوان 
اعضای شورای شهر تبریز را جوانان تشکیل می دهند، پیام مردم 
را  پیام  این  باید  شهردار  آقای  و  گویاست  و  روشن  انتخابات  در 
اوست. از خود  نتواند، مشکل  یا  نخواهد  اگر  کند،  و درک   دریافت 

موافقان  رفتار  تغییر  به  ای  کنایه  در  ادامه،  در  نژاد  دهقان 
ابزار  نظارت  گفت:  نیز  وی  امروز  مخالفان  و  شهردار  دیروز 
دارد،  اختیاراتی  هم  شهردار  است،  شهر  شورای  اعضای  قانونی 
ندارم سراغ  را  فردی  شهر  شورای  اعضای  بین  در  فعال  من 

مخالف  که  بنده  امثال  اتفاقا  باشد،  سازی  حاشیه  دنبال  که 
وظایف  به  حاشیه  بدون  امروز  بودیم،  رنجبر  آقای  شدن  شهردار 
همین  تا  که  کسانی  برعکس،  و  کنیم  می  عمل  خود  قانونی 
سوال،  محور  اند،  داده  هم  رای  او  به  و  بودند  وی  موافق  دیروز 
هستند. خود  منتخب  شهردار  عملکرد  به  اعتراض  و   انتقاد 

دوره،  این  در  شهری  مدیریت  و  شهردار  عملکرد  داد:  ادامه  وی 
برجای  دنبال  به  من  داد.  خواهد  تشکیل  را  ششم  شورای  کارنامه 
هستم؛  شهر  شورای  و  شهر  برای  موفق  ای  کارنامه  گذاشتن 
قوی  در جهت  باشد،  تبریز ضعیف  شهردار  اگر  میان  این  در  حال 
به  الزم  اگر  داشت،  برخواهم  گام  اش  مدیریتی  تیم  و  او  شدن  تر 
طرح سوال، تذکر یا استیضاح باشد، اقدام جدی خواهم کرد و اگر 
کمک  وی  به  و  بود  خواهم  کنارش  در  کند،  عمل  توانمند  و  قوی 
خواهم کرد. همه این ها به عملکرد شهردار و مدیران وی بستگی 
 خواهد داشت و من در این مسیر با هیچ کسی معامله نخواهم کرد. 
دهقان نژاد در عین حال با تاکید بر ضرورت توجه به توان و نیروی 
روند  در  تسریع  نیز  و  شهرداری  اجرایی  مدیریتهای  در  جوانان 
با  فعلی،  دوره  در  شهری  مدیریت  گفت:  شهری  عمران  و  توسعه 
عمل  سرعت  نیازمند  ها،  حوزه  همه  در  متعدد  مشکالت  به  توجه 
کند  می  ایجاب  ضرورت  این  و  اجراست  و  ریزی  برنامه  در  بیشتر 
ها  مدیریت  و  امور  مصدر  در  بانگیزه  و  جوان  نیروهای  و  مدیران 
آقای  ارزشمند  تجارب  و  تخصص  به  احترام  ضمن  گیرند،  قرار 
ایشان  متاسفانه  که  دهد  می  نشان  وی  مدیریتی  سابقه  رنجبر، 
دهد  می  ترجیح  بیشتر  و  نیست  معتقد  امور  انجام  در  سرعت  به 
رویه  این  که  کند  دنبال  اندیشانه  مصلحت  و  حوصله  با  را  کارها 
آمد.  نخواهد  تبریز  مشکالت  کمک  به  کنونی  مقطع  در   مدیریتی، 
وی در خاتمه افزود: مدیران قدیمی و کهنه وی و رویه مدیریتی ایشان، 
محتاطانه عمل خواهند کرد و این رویه اصال عالج کار تبریز نیست.

رییس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز؛

ماندن یا رفتن شهردار منوط به پاسخ های اوست
شهرداری؛ انتصابات  به  اعتراض  های  لرزه   پس 

مدیران  انتصاب  توقف 
جدید در بلدیه

 ”رنجبر” دستی را کشید!

“بزنگاه” سرنوشت ساز شورا و شهرداری؛

پروژه “عبور از رنجبر” کلید خورد!
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اوج  به  مربوط  های  پرده  پشت  و  دالیل  تحلیل  و  بررسی  از  فارغ 
طرح  تبریز،  شهردار  روزهای  این  مخالفان  های  زمزمه  گیری 
نشان  عینه  به  ششم  شورای  اعضای  توسط  شهردار  از  سوال 
و  شیفتگان  حامیان،  که  چه  آن  برخالف  رنجبر”،  “عباس  که  داد 
اعتقادی  رای   ۲ دارای  تنها  کنند،  می  القاء  وی  ای  رسانه  جریان 
است. شهردار  انتخاب  روز  در  آورده  دست  به  رای   7 مجموع   از 

دفاع زیرپوستی و البته محتاطانه “روح اهلل رشیدی” از رنجبر و سکوت 
مرموز “محمد حسن اسوتچی”، در روزهای اخیر، به عنوان موافقان و 
حامیان اعتقادی شهردار تبریز، در حالی همچنان ادامه دارد که بعید 
به نظر می رسد، با توجه به روند ادامه دار اوج گیری انتقادات از بی 
عملی این روزهای شهردار تبریز، آرای 5 عضو دیگر، دوباره  در سبد 
 عباس رنجبر باقی مانده و در “پروسه احتمالی بقاء” به کمک وی بیاید.!

و  بابایی  فریدون  احمدی،  غالمرضا  صادقی،  احد  غفوری،  حکیمه 
یاسین بجانی، 5 عضوی هستند که با وجود تمایل به گزینه هایی 
غیر از رنجبر برای شهرداری تبریز در دو ماه قبل، از روی اضطرار، 
تحت  و  ثروت”  و  “قدرت  جریان  گزینه  با  مستقیم  تقابل  و  اجبار 
تا  کردند  فعلی  شهردار  تقدیم  را  خود  آراء  خاص،  عضو  یک  تاثیر 
شود. گرفته  پس  رنجبر  عباس  از  ناگزیر،  و  سلبی  آراء  این   امروز، 

شهردار  رنجبر،  عباس  که  است  شده  مشخص  عینه  به  امروز 
 ۲ تنها  اعتقادی  منتخب  که  عضو،   7 منتخب  نه  تبریز،  فعلی 
این  وی،  آراء  بودن  تقابلی  و  مصلحتی  همین  و  شوراست  عضو 
است. شده  تبدیل  وی  نوپای  مدیرت  آشیل  پاشنه  به  روزها 

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز در گزارشی جامع، 
 عملکرد مالی و درآمد و هزینه های شش ماهه شهرداری را ارایه کرد.

رضا  علی  تبریز،  شهر  شورای  هفته  این  علنی  نشست  در 
مالی  عملکرد  از  تفکیکی  گزارشی  ارایه  ضمن  باغبان  نوای 
ای  بودجه  های  ردیف  تحقق  عدم  و  تحقق  میزان  شهرداری، 
دهگانه  مناطق  مرکز،  شهرداری  جاری  عمرانی،  های  حوزه 
 73 تحقق  از  و  تشریح  را  تابعه  های  سازمان  و  ها  شرکت  و 
داد. خبر  سال  نخست  ماهه  در شش  مصوب  بودجه  کل   درصدی 

علیرضا نوای باغبان گفت: براساس قانون شهرداری موظف است هر ۶ ماه 
 گزارش جامعی از درآمد و هزینه ها که به تایید شورا رسیده منتشر کند.

مبلغ  جاری،  سال  نخست  ماهه  شش  برای  افزود:  ادامه  در  وی 
1۲۸۹میلیارد تومان برای سازمان هاو شرکت های تابعه شهرداری 
پیش بینی شده بود که این میزان بودجه مصوب 1۲۰ درصد تحقق 
است. بوده  درصد   ۶۰ رقم  این  گذشته  سال  در  که  است   یافته  

علیرضا نوای باغبان تصریح کرد: در سازمان ها و شرکت ها، اعداد و ردیف 
 های تکراری بودجه ای وجود دارد که در این گزارش نیز آورده شده است.

عضو شورای اسالمی شهر تبریز افزود: 3هزار و ۶7۰ میلیارد تومان از 
بودجه شهرداری و در سازمان ها ۸۰ درصد بودجه تحقق یافته که 7۲ 
درصد تحقق واقعی بودجه است که بدون در نظر گرفتن ردیف های 
تکراری است که 1۶۶هزار میلیارد تومان بودجه تحقق یافته بدون 
 ارقام تکراری بوده که مشابه سال گذشته نیز 7۶ درصد بوده است.

است  قبول  قابل  بودجه  درصدی   7۲ تحقق  کرد:  تاکید  وی 
بودجه  تحقق  هرمقدار  که  است  یافته  تحقق  امروز  تا  که 
شد. خواهد  اجرا  بهتر  نیز  عمرانی  های  فعالیت  باشد   بیشتر 

مرکز  و  مناطق  جاری  های  هزینه  و  بودجه  کرد:  اضافه  باغبان 
رقم،  این  از  که  است  شده  بینی  پیش  تومان  میلیارد   7۹1
است. درصد   ۹3 معادل  که   یافته  تحقق  تومان  میلیارد   73۹ 

برای شهرداری مرکز و مناطق  بیان داشت: در همین حال  باغبان 
بود  شده  بینی  پیش  تومان  میلیارد   17۹۴ بر  بالغ  ای  بودجه  نیز 
پیدا  تحقق  عمرانی  های  بودجه  درصد   ۴۰ میزان،  این  از  که 
است. حوزه  این  در  شهرداری  ضعیف  عملکرد  بیانگر  که   کرده 

به  خود  جدی  تذکر  دومین  در  تبریز  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
خصوص  در  توضیح  ارایه  و  سازی  شفاف  خواستار  رنجیر،  عباس 
شد. تبریز  شهرداری  های  مدیریت  در  وی  انتصابات   برخی 

سه  شامگاه  العاده  فوق  جلسه  در  برگی  رسول  االسالم  حجه 
سواالت  و  ابهامات  برخی  که  این  اعالم  با  شهر  شورای  شنبه 
از  پیش  افزود:  است  مطرح  شهرداری  در  اخیر  انتصابات  پیرامون 
انتصاب  خصوص  در  توضیح  خواستار  رسمی  ای  نامه  طی  و  این 
ضمن  نیز  بار  این  و  بودم  کرده  مطرح  جدید  مدیران  برخی 
ارایه  خواستار  برادرانه،  سوالی  و  تذکر  در  و  قبلی  نامه  بر  تاکید 
هستم. انتصابات  این  خصوص  در  شورا  بعدی  جلسه  در   توضیح 

انتصاب  ابهامات  به  اشاره  با  ادامه  در  تبریز  شهر  شورای  رییس 
سرپرست سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری تبریز خطاب 
دارد  وجود  این خصوص  در  سوال  چندین  گفت:  رنجبر  عباس  به 
که مهم ترین آن ها، عدم توجه به ممنوعیت به کارگیری نیروهای 
مامور به خدمت در شهرداری تبریز است، عالوه بر این، آنگونه که 
دانشگاه  پور، رییس  اعالم دکتر جوان  اساس  بر  و  ام  بررسی کرده 
آزاد تبریز، تا امروز نامه موافقت این دانشگاه با انتقال آقای جوانعلی 
آذر به شهرداری، از سوی دانشگاه آزاد امضا و ارسال نشده و معلوم 

در  خود  دخالت  گونه  هر  رد  با  تبریز  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
روند عزل و نصب مدیران شهرداری گفت: هیچ کس را برای هیچ 
ام. تبریز توصیه و شفارش نکرده   پست و مسوولیتی در شهرداری 

“سید کاظم زعفرانچیلر”، با انتقاد از طرح برخی اظهارات در خصوص 
دخالت و نقش وی در انتصاب مدیران شهرداری افزود: هرگونه دخالت، 
سفارش، توصیه یا تحمیل مدیر یا نیرو در بدنه شهرداری تبریز را تکذیب 
 می کنم و از شهردار تبریز می خواهم در این خصوص اعالم نظر کند.

وی همچنین با تاکید بر این که از همان ابتدای کار، دغدغه مردم، 
تبریز  شهردار  به  خطاب  دارم،  و  داشته  را  آنان  مشکالت  و  شهر 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر موضوعات و مشکالتی همچون تبدیل 
وضعیت کارگران و کارمندان، طرح تکریم پرسنل شهرداری، حمایت 
های معیشتی و معنوی از کارکنان، توزیع عادالنه و متناسب نیروی 
انسانی در بخش های خدماتی و اداری و ایجاد تعادل در این دو بخش، 
مساله بانوان شاغل در کیوسک های بلیط اتوبوسرانی، موضوع لباس 
و امکانات ایمنی کارگران، کمک هزینه لوازم التحریر و توزیع عادالنه 

شورای اسالمی شهر تبریز با اکثریت آراء، ضمن تاکید مجدد بر طرح 
قبلی خود، موسوم به “انسداد ورود نیرو” به مجموعه شهرداری، بر 
 ممنوعیت ورود هرگونه نیرو به شهرداری تا پایان سال 1۴۰۰ تاکید کرد.

به  ماهه  یک  فرصت  تعیین  با  و  پیش  چندی  که  مذکور  طرح 
سیاست   ، “ضوابط  الیحه  ارایه  و  تدوین  برای  تبریز  شهرداری 
تصویب  مورد  مجموعه،  این  به  نیرو  ورود  شرایط”  و  ها 
بود،  شده  ارسال  فرمانداری  به  تایید  جهت  و  گرفته  قرار 
مجددا  فرمانداری،  از  عودت  از  پس  و  شنبه  سه  شامگاه 
شهر  شورای  اعضای  نیز  بار  این  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 

نیز 1۴3۹  تاکید کرد: جمع هزینه های شش ماهه شهرداری  وی 
های  هزینه  درصد   5۶ واقع  در  که  یافته  تحقق  تومان  میلیارد 
 جاری و عمرانی مناطق و شهرداری ها تحقق یافته بشمار می رود.

نیز  ها  و شرکت  ها  سازمان  جاری  هزینه های  کرد:  تصریح  باغبان 
یافته است. نیز 57 درصد تحقق   ۸۴ درصد و هزینه های عمرانی 

شرکت  و  ها  سازمان  در  یافته  تحقق  هزینه های  جمع  گفت:  وی 
است. بوده  تومان  میلیارد   ۲11۶ شهرداری  و  مناطق  و   ها 

عمومی  درآمدهای  بخش  در  کرد:  اضافه  باغبان  نوای  علیرضا 
خدمات  بهای  درصد،   53 اختصاصی  درآمدهای  درصد،   77
حاصل  های  درآمد  درصد،   5۰ انتفاعی  غیر  موسسات  و 
اعطایی  کمک های  درصد،   5۰ شهرداری  اموال  و  وجوه  از 
است. یافته  تحقق  درصد   ۶3 دولتی  های  سازمان  و   دولت 

سخنان  از  دیگری  بخش  در  تبریز  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
مجموعا  جاری  سال  نخست  ماهه  شش  در  اظهارداشت:  خود 
شهرداری  مصوب  بودجه  درصد   7۲ معادل  تومان  میلیارد   1۲۶7
رود. می  شمار  به  قبول  قابل  رقمی  که  است  یافته  تحقق   تبریز 

امالک  شامل  عمدتاً  که  منقول  غیر  اموال  فروش  افزود:  وی 
که  است  حالی  در  این  است.  یافته  تحقق  درصد   53 است، 
رود  می  شمار  بخ  درآمد  نوع  ترین  بازده  زود  امالک،  فروش 
کند. زدایی  مانع  امالک،  این  فروش  در  باید  شهرداری   و 

تحقق  میزان  این  کرد:  تصریح  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رییس 
پیش  درآمد های  تحقق  عدم  متاسفانه  که  است  حالی  در  بودجه 
شد. خواهد  ها  برنامه  و  ها  پروژه  افتادن  عقب  باعث  شده،   بینی 

داشته  ادامه  سال  پایان  تا  اگر  ها  تحقق  عدم  این  افزود:  وی 
شود. نظر  تجدید  آینده  سال  بودجه  تدوین  در  باید   باشد 

عضو شورای اسالمی شهر تبریز اضافه کرد: منابع حاصل از واگذاری 
دارایی مالی تحت انواع اوراق و وام ۴33 میلیارد تومان بوده که عدم 
تحقق آن واضح و آشکار است و در این بخش تنها شاهد تحقق ۸ میلیارد 
 تومان از اوراق معادل ۴ درصد کل بودجه پیش بینی شده هستیم .

استفاده  با  آینده  ماه  چند  در  می توان  داد:  ادامه  وی 
داد. سرعت  عمرانی  پروژه های  به  منبع  این   از 

قانونی،  مراحل  طی  از  قبل  اساس،  چه  بر  تبریز  شهردار  نیست 
است؟ کرده  فرهنگی  سازمان  راس  در  وی  انتصاب  به   مباردت 

معاون جدید  به  مربوط  ابهامات  به  اشاره  با  برگی همچنین  رسول 
روشنایی  تورج  آقای  خصوص  در  گفت:  نیز  شهردای  شهرسازی 
ابهامات  نیز مسایلی مطرح شده است که از آن جمله می توان به 
وضعیت  تبدیل  روند  و  ایشان  تحصیلی  مدارک  پیرامون  موجود 
بر  عالوه  کرد،  اشاره  پست  این  به  رسیدن  برای  وی  قراردادی 
سابقه  گونه  هیچ  بدون  چگونه  ایشان  که  شود  بررسی  باید  این 
مسوولیت  این  به  شهرداری  در  اجرایی  مهم  مسوولیت  و  مدیریت 
در  خواهم  می  جدیت  با  تبریز  شهردار  از  من  و  اند  شده  منصوب 
جلسه بعدی شورای شهر در خصوص این ابهامات و مسایل مربوط 
کند. ارایه  ای  کننده  قانع  و  شفاف  توضیح  اخیر،  انتصابات   به 

من  افزود:  حال  عین  در  تبریز  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
مدیران  انتصاب  روند  در  فشار  یا  دخالت  اهل  عنوان  هیچ  به 
به  عمل  بعد  از  صرفا  انتقاداتم  و  تذکرات  و  نیستم  شهرداری 
هر  کنم،  می  اعالم  صراحتا  و  است  شهر  شورای  نظارتی  وظیفه 
بر  مبنی  من  سوی  از  موردی  تبریز  شهردار  که  کجا  هر  و  زمان 
کند. ای  رسانه  حتما  دید،  کارشناسی  یا  مدیر  سفارش  یا  تحمیل 

امکانات رفاهی از جمله مهم ترین مطالبات و دغدغه های حوزه نیروی 
 انسانی شهرداری است و باید این مشکالت به تدریج مرتفع شوند.

حواشی  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  زعفرانچیلر 
اطهارات اخیر خود در خصوص نیروی انسانی شهرداری نیز گفت: 
از صحبت های من سوء برداشت شده و من به هیچ عنوان مخالف 
اصلی  مساله  اما  نیستم؛  شهرداری  خدوم  کارمندان  یا  کارگران 
اصال  که  گیرند  می  حقوق  نیروهایی  شهرداری  در  که  است  این 
داریم  نیروهایی  امروز  ما  و  نیستند  حاضر  خود  خدمت  محل  در 
و فروش در مغازه  یا مشغول خرید  به جای کار در شهرداری،  که 
اگر  یا  و  کنند  می  تحصیل  کشور  از  خارج  در  یا  هستند،  هایشان 
نمی  انجام  شهرداری  برای  کاری  عمال  دارند،  حضور  اداره  در  هم 
گیرند. می  هم  زحمت  بدون  و  دردسر  بی  های  حقوق  و   دهند 

تبریز  شهردار  از  حال  عین  در  تبریز  شهر  شورای  عضو 
شاغل  انسانی  نیروی  ساماندهی  و  تکریم  موضوع  خواست 
دهد. قرار  خود  کاری  نخست  اولویت  در  را  شهرداری  در 

آن  طی  که  قبلی  طرح  به  جدید  ای  تبصره  افزودن  با  تبریز، 
می  ممنوع   1۴۰۰ سال  پایان  تا  جدید  نیروی  جذب  هرگونه 
دادند. شهرداری  به  نیرو  ورود  ماهه   5 انسداد  به  رای   شود، 

بر اساس این طرح و تبصره جدید آن، به محض این که شهرداری تبریز 
الیحه در دست تدوین جدید، ناظر بر “سیاست ها، ضوابط و شرایط” 
جدید و قانونی جذب نیرو به شهرداری را تقدیم شورای شهر کند،

و  شده  ساقط  مذکور  طرح  از  نیرو”  ورود  “انسداد  قید 
ابالغی  شرایط  و  ضوابط  تابع  نیروها،  ورود  و  جذب  روند 
بود. خواهد  شهر  شورای  نهایی  تصویب  از  پس  جدید، 

مجوزهای  خوشبختانه  گفت:  همچنین  باغبان  نوای  علیرضا 
تومانی  میلیارد   ۴5۰ اعتبارات  از  استفاده  برای  قانونی 
توانیم  می  آن  مناسب  پیگیری  با  که  پابرجاست  هنوز  اوراق 
کنیم.  تامین  شهرداری  برای  توجهی  قابل  مالی   منابع 
عضو شورای اسالمی شهر تبریز تاکید کرد: وقتی دولت در اصل و فرع 
 بازگردانی این اوراق 5۰ درصد سهیم است باید این موضوع را پیگیری کنیم.

وی افزود: شهرداری مشهد در بخش استفاده از اوراق مشارکت دولتی 
موفق عمل کرده و حتی برای بافت فرسوده نیز از اوراق استفاده می 
کند؛ اما شهرداری تبریز تا امروز اقدامی در این زمینه انجام نداده، 
 ما نیز آماده هستیم هر کمکی الزم است در این زمینه داشته باشیم.

ادامه  در  تبریز  شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رییس 
و  مناطق  عمرانی  بودجه  تحقق  میزان  تفکیک  به  خود  گزارش 
سازمان ها پرداخت و خاطرنشان کرد: جمع میانگین تحقق بودجه 
مناطق  عملکرد  میانگین  درصد،   ۴۲ مرکز  و  مناطق  ماهه  شش 
است. بوده  درصد   5۶ نیز  ها  سازمان  بودجه  تحقق  و  درصد   ۲5 

سرمایه گذاری  از  استفاده  گفت:  حال  عین  در  باغبان 
باشد. شهرداری  اولویت  در  باید  خصوصی  بخش 
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شهرداری که تنها 2 رای داشت

ریزش آراء “سلبی” 
رنجبر!

 از سوی رییس کمیسیون بودجه شورای شهر تبریز صورت گرفت:

 “چرتکه” انجمن شهر بر حساب و کتاب شش ماهه بلدیه

 دومین تذکر جدی رییس شورا به “رنجبر”؛

 “شهردار” در خصوص انتصابات اخیر شفاف سازی کند!

 “زعفرانچیلر” عضو شورای شهر تبریز:

 هیچ کس را برای هیچ پستی توصیه نکرده ام!

 با تصویب مجدد شورا و تا پایان سال 1400؛

 ورود نیرو به شهرداری تبریز “6قفله” شد!
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 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در اجالس ساالنه هیات مدیریت مجمع خیرین سالمت استان تاکید کرد:

عدالت  بعنوان یکی از ارکان تمدن نوین اسالمی محور توسعه پایدار

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز:

صنعت اشتغالزا و ارزآور شیرینی و شکالت توجه بیشتری را می طلبد

 اجالس ساالنه هیات مدیره مجمع خیرین سالمت استان با حضور 
 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز برگزار شد.

گفت  اجالس  این  در  شرقی  آذربایجان  در  فقیه  ولی  نماینده 
به  مسیر  این  در  کس  هر  و  است  برکت  با  دین  اسالم  دین   :
کند  خرج  سخاوت  و  انفاق  کرده   توجه  )ص(   پیامبر  سیره 
نکنید   شک  و  کرده  تالش  مردم  مشکالت  رفع  برای  واقع  در 
بهداشتی  و  درمانی  فضاهای  تجهیز  و  مردم  سالمت  به  کمک 
. کند  می  اباد  را  او  اخرت  و  دنیا  که  است  جاریه  صدقه   یک 

وی با تاکید بر اینکه بر همه ما الزم است در کارهای خیر پیشقدم 
باشیم ، افزود: این مساله در قرآن کریم هم سفارش شده است پس 
 باید همیشه سعی کنید در کارهای خیر از یکدیگر سبقت بگیرید . 
امام جمعه تبریز اضافه کرد: اساسا بهترین مردم از نگاه قرآن و دین 
اسالم کسانی هستند که بیشترین نفعشان به خلق برسد و خیران و 
نیکوکاران بر اساس یک جهان بینی دقیق این راه انتخاب می کنند و 
 خدا به این جهت به مال آنها برکت می دهد تا این راه را ادامه دهند . 
خیرین  خدا  لطف  به   ، اینکه  بیان  با  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
نعمتهای  از  را  استفاده  بهترین  آخرت  به  اعتقاد  با  امروز  ما  استان 
اثر  الهی می کنند، خاطر نشان کرد:  خوشا بحال کسانی که یک 
کرده،   خیر  کار  امروز  که  کسانی  گذارند،  می  جا  به  خود  از  خیر 
نیازمند  بیماران  این  نبایداز  سازند  می  درمانگاه  و  بیمارستان 
 . است  درست  خداوند  های  وعده  تمام  بدانند  و  شوند   غافل 
پشتیبان  همواره  که  ما  سالمت  خیرین  کرد:   تصریح  وی 
مردم  رضایت  واقع  در  هستند  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
می  ثبت  خودشان  کارنامه  در  را  متعال  پروردگار  رضایت  و 
واالیی  جایگاه  قرآن  و  اسالم  دیدگاه  از  مردم  به  خدمت  و  کنند 
تالش   بنابراین   ، شود  می  شمرده  عبادتها  برترین  از  و  دارد 
است.   پسندیده  امری  دیگران  آسایش  و  رفاه  تامین   درجهت 
امام جمعه تبریز افزود: در حوزه سالمت برخی بیماری هایی است 
که واقعا امکان پیگیری درمان ندارند اینجا نقش خیرین بهتر دیده 
  . اینها را حمایت کنند  با کمک های مادی و معنوی  تا   می شود 
وی ادامه داد: در شرایط آشوب زده دنیای امروز  معیشت و سالمت 
ما  کشور  در  شود،   می  حساب  بشریت  اصلی  های  اولویت  جزو 
پیامبر  سفارشات  از  و  داریم  نیاز  آن  به  که  هرچیزی  از  پیش  هم 
یکدیگر  به  اینکه  و  است  اخالقی  مکارم  ارتقای   ، است   اسالم 
به مستضعفین  بوده  وکمک  محبت کنیم که عین اخالق اسالمی 
. گیرد  قرار  ما  زندگی  های  برنامه  اولویت  جزو  نیازمندان   و 

سخنان  از  دیگری  بخش  در  هاشم  آل  والمسلمین  االسالم  حجت 
و  انسانی  نیروی  آموزش  و  پیشگیری  بحث  در  نباید  گفت:  خود 
مساله پژوهش در حوزه سالمت غافل شویم ، باید  نیروی انسانی  
متخصص جوان تربیت کنیم و بر ای رسیدن به اهداف سالمت به 
بحث پیشگیری قبل از درمان توجه کنیم ، بهترین راه ارتقای سالمت 
 اقدامات پیشگیرانه از طریق ورزش همگانی و تغذیه مناسب است  . 
سازمانهای  توسط  همگانی   ورزش  به  توجه  داد:  ادامه  وی 
مبادرت  مهم  این  ترویج   به  باید  و  است  مهم  بسیار  مسئول 
پیاده روی معمولی    ، به ورزش قهرمانی تکیه نشود  ورزند و فقط 
در  بهداشت  وزارت  خوشبختانه  است  ارزشمند  خیلی  ورزشی 
اطفال    فلج  قند خون،  غربالگری   ، فشار خون  غربالگری  خصوص 
است بزرگی   حرکت  انصافآ  که   کرده   ای  شایسته   اقدامات 

نماینده ولی فقیه در استان ضمن تاکید بر اینکه ، علم و پژوهش 
از منویات رهبری است و پتانسیل های  انقالب  بیانیه گام دوم  در 
باالیی  در جوانان پژوهشگر استان ما  وجود دارد ، افزود: تالشهای 
است،   ستودنی  بسیار  پزشکی  تجهیزات  تولید  زمینه  در  جوانان 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز با تاکید 
در  بویژه  صنعت  این  در  ملی  باالی  بسیار  تولیدی  ظرفیت های  بر 
حوزه تجارت این محصول، گفت: صنایع شیرینی و شکالت کشور 
با اشتغالزایی و ارزآوری باال ، توجه بیش از پیش را طلب می کند.

یونس ژائله در وبینار میزملی توسعه صادرات شیرینی و شکالت، با 
بیان این که وابستگی صنایع شیرینی و شکالت به سایر صنایع در 
موضوع قیمت و کیفیت محصول نهایی بسیار تاثیرگذار است، افزود: 
عدم استمرار کیفیت و برخی سیاست های داخلی، ضمن اثرگذاری 
زیاد بر این بخش، شرایط رقابت در بازارهای جهانی را دشوار می سازد.

نقل کاال و همچنین  و  به حل مساله لجستیک و حمل  وی توجه 
و  شیرینی  صنایع  های  چالش  مهمترین  جزو  را  مالی  تامین 
شکالت برشمرد و تصریح کرد : حجم تجارت جهانی این محصول 
از  ناچیزی  بسیار  و سهم  است  دالر  میلیارد  دنیا حدود 15۰۰  در 
پرهیز  با  باید  و  است  کشورمان  به  مربوط  المللی  بین  تجارت  این 
تعامل  و  افزایی  هم  با   ، الساعه  خلق  و  ای  جزیره  تصمیمات  از 
تعالی  و  رشد  مسیر  در  صنایع  با صاحبان  متولی  مسئولین  تمامی 
کنیم. و شکالت حرکت  در صنعت شیرینی  بویژه  اقتصادی کشور 

بر ضرورت  تبریز  و کشاورزی  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  رئیس 
وزارت  نمایندگان  حضور  با  صنعت  این  در  عالی  کمیته  تشکیل 
و  کرد  تاکید  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  و  مرکزی  بانک   ، صمت 
متناسب  تولیدی  واحدهای  مالی  تامین  مساله  در  باید  داد:  ادامه 
 ، تولید  ظرفیت  افزایش  از  اعم  مشخص  بصورت  واحد  هر  نیاز  با 
و  تجهیزات  و  آالت  ماشین  نوسازی  و  واردات   ، نقل  و  حمل 
انجام گیرد. این کمیته  بینی های الزم در  اولیه پیش  تامین مواد 

باید  : شیرینی و شکالت صنعتی پویاست و  وی، خاطر نشان کرد 
از ظرفیت های موجود نهایت بهره را در جهت توسعه کشور ببریم.

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به 
مقوله  به  باید  در حال حاضر  اینکه  بیان  با  ژائله  اذربایجان شرقی، 
 : افزود  کنیم،  توجه  صادرات  فقط  نه  تجاری  ارتباطات  و  تجارت 
کریدورهای  مسیر  در  گرفتن  قرار  و  کشور  جغرافیایی  موقعیت 
فعالین  برای  استثنائی  فرصتی   ، غرب  به  و شرق  به جنوب  شمال 
فرایندهاو  اصالح  با  توان  می  و  کشوراست  اقتصاد  و  تجاری 
یافت. دست  ای  توسعه  بزرگ  اهداف  به   ، ها  نگرش  تغییر 

در  بویژه  ایران  تجاری  رایزنان  شدن  تر  فعال  بر  تاکید  ضمن  وی 

در  آفرین  کار  و  مبتکر  جوانان  از  تواند  می  خیرین  مجمع  همین 
مراکز  تجهیز  برای  اگر   ، کند  حمایت  ودرمان  بهداشت  حوزه 
سالمت  بخش  در  هم  شود  استفاده  داخلی  تولیدات  از  درمانی 
 موفق عمل کرده ایم هم تقویت اشتغال جوانان ما را در بر دارد . 
بخش  امید  ظرفیت  به  ویژه  توجه   ، تبریز  جمعه  امام 
نشان  خاطر  و  ارزیابی  مهم  را  انسانی  نیروی  یعنی  کشور 
هر  نباشد  کار  پای  متخصص  و  جوان  نیروی  این  اگر  کرد:  
 . داشت  نخواهد  تاثیری  هم  باز  باشیم  داشته  تجهیزات   قدر 
وی عدالت را محور توسعه پایدار دانست که یکی از ارکان مهم تمدن 

اقتصادی  دیپلماسی  به  پیش  از  بیش  توجه  و  همسایه  کشورهای 
، گفت: توسعه صنایع شیرینی و شکالت اشتغال بسیاری را در پی 
دارد و در آینده با برنامه محوری می توان با مطرح شدن شرکت های 
بزرگ کشور در جهان ، تولید در کشورهای هدف را نیز محقق ساخت .

سراسری  شبکه  در  ای  زنجیره  فروشگاه های  ایجاد  وی 
جهان  کنندگان  تولید  سایر  با  منظوررقابت  به  هدف  کشورهای 
با  داد:  ادامه  و  برشمرد  تجارت  توسعه  جهت  در  مثبت  اقدامی  را 
زنجیره  تامین  و  سیستم  تعریف   ، فرایندها  برخی  در  بازنگری 
شد. خواهد  تسهیل  تجاری  اهداف  به  دستیابی  لجستیک 

صنایع  اولیه  مواد  تأمین  مشکالت  مجازی  نشست  این  در 
های  بخشنامه  و  دستورالعمل   ، شکالت  و  شیرینی  تولیدی 

نوین اسالمی است و می تواند کمبود های موجود را تا رسیدن به 
شرایط ایده آل برطرف کند ،  بعنوان مثال نباید بروکراسی فرسایشی 
اداری مانع اقدامات خیرین تا مرز دلسردی آنها در کارشان  باشد و 
 دولت باید  تمام دستگاهها و امکانات خود را در این زمینه فعال کند . 
در ابتدای جلسه ، حجت االسالم مشهوری ،با ارایه گزارشی ، گفت:  
خیرین عزیز بر ای ما و استان قوت قلب هستند ، عملکرد یکساله 
ما حدود ۶۶ میلیارد تومان است که به همت و تالش خیرین عزیز 
اتفاق افتاده است و از چند ماه قبل نیز بیماستان مردانی آذر افتتاح 
. شود    می  محسوب  کشور  و  استان  برای  بزرگی  افتخار  که   شد 

واردات  موانع  و  مالی  تامین   ، صادرات  و  تولید  موضوع  با  متعدد 
صنایع  چالش های  از  بخشی  عنوان  به  تولید  خطوط  آالت  ماشین 
گرفت. قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  کشور  شکالت  و  شیرینی 

ریزی  برنامه   ، مجازی  مشترک  نشست  این  ادامه  در  همچنین 
صدور  از  ممانعت   ، اولیه  مواد  تخصیص  برای  مدون  و  مشخص 
ورود  مجوز  صدور  تسهیل   ، الساعه  خلق  و  متعدد  های  بخشنامه 
تخصیص   ، ایران  گمرک  توسط  شکالت  و  شیرینی  صنایع  موقت 
سود  نرخ  کاهش  امکان  بررسی  و  بانکی  شبکه  توسط  الزم  اعتبار 
تسهیالت اعطایی به واحدهای تولیدی و ایجاد بستر مناسب برای 
بخشی  عنوان  به  متوسط  و  کوچک  واحدهای  صادرات  توسعه 
شد. بررسی  و  تحلیل   ، صنعت  این  در  گذار  تاثیر  پیشنهادات  از 
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صدای  موزه  اما  دارد،  وجود  ما  کشور  در  متعددی  موزه های 
جزو  و  فرد  به  منحصر  موزه های  از  یکی  خود  نوع  در  تبریز 
که  می رود  شمار  به  ایران  در  موسیقی  و  صدا  موزه های  اولین 
نمایش  به  را  اصیل  سازهای  قدمت  و  نوازندگی  حرفه ی  تاریخ 
کند. آشنا  موسیقی  با  را  مردم  توانسته  خوبی  به  و  گذاشته 

در  خصوصی  موزه  نخستین  و  کشور  صدای  موزه  نخستین 
اردیبهشت  چهارم  در  وقت  جمهور  رئیس  توسط  آذربایجان شرقی 
13۹7در تبریز افتتاح شد و در خانه تاریخی و زیبای »امیرپرویز« 
خانا«  نی  »کره  تاریخی  بازار  دل  در  و  تربیت  خیابان  در  واقع 
راه  اندازی شده است؛ به محض وارد شدن از در کوچک خانه امیر 
پرویز، هشتی کوچکی دیده می شود که با ظرافت هرچه تمام با نمای 
آجری تزیین شده و آمدن ما را به این گنجینه ی هنر و صدا خوش 
داخل  به  را  ما  و  می کرده  باز  را  در  میانسال  مردی  می گوید.  آمد 
پایین می آییم و وارد حیاتی بزرگ  پله  موزه هدایت  می کند، چند 
باغچه ای  و  حیاط  وسط  در  حوضی  می شویم،  بلندی  دیوارهای  با 
اینکه  دلیل  به  البته  می کند،  جلب  خود  به  را  ما  توجه  گل  از  پر 
نیست.   خبری  چندان  سرسبزی  از  سرد،  هوا  و  است  پاییز  فصل 

قبلی  مالک  نام  به  و  بوده  معاصر  دوره  به  مربوط  صدا  موزه  ملک 
خاندان  به  مربوط  خانه  این  اصل  در  اما  است،  پرویز  امیر  آن، 
کلکته چی بوده و به  اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی برمی گردد.

و  آجری  نمای  به  می توان  بنا  این  ویژگی های  از 
معماری  دارای  که  کرد  اشاره  آن  زیبای  شده  قاب بندی 
است. اول  پهلوی  دوران  به  مربوط  آجرهای  و  تفلیسی 

در اطراف این حیاط، خانه ای دوطبقه ای با نمای آجری و قاب بندی 
صندوقچه ای  همچون  که  دارد  قرار  چوبی  های  پنجره  و  شده 
از  بخش کوچکی  البته  است،  کرده  پنهان  در دل خود  را  رازهایی 
شکل  به  آن  از  بزرگی  بخش  و  است  صدا  موزه  به  مربوط  بنا  این 
مخروبه باقی مانده است. از اولین در چوبی سمت راست، وارد خانه 
قدیمی  اشیاء  و  انواع سازها  با  اتاق مدیریت  می  شوم، در گوشه ای، 
دیده می  شود، مسئول موزه، ما را به طبقه ی باال و بخش اصلی آن 
هدایت می کند؛ طبقات باال از ادوات موسیقی و قاب عکس هایی از 
هنرمندان این عرصه پر شده است که قطعا دیدن آنها برای هر فردی 
جالب است؛ در این خصوص با مسئول موزه صدا گفت وگو می کنم:

موزه  با  رابطه  در  نوازنده  و  مولف  پژوهشگر،  ساجدی،  حسین 
جاذبه ی  ایجاد  هدف  با  صدا  موزه  می گوید:  ایسنا  به  تبریز  صدای 
گردشگری، حفظ گنجینه های هنری، شناسایی و شناساندن جایگاه 
این سرزمین و همچنین پژوهش، آموزش و تقویت  واالی فرهنگ 
بنیان های فرهنگی در مقابل فرهنگ های مهاجم تاسیس شده است. 
او اضافه می کند: موزه صدای تبریز  بالغ بر 3۰۰ قلم اشیای مرتبط 
با صدا را در خود جای داده است که عالوه بر اشیای موجود، بخش 
از  یکی دیگر  نیز می توان  را  آهنگ سازان  و  نوازندگان  آرشیو صوتی 
مهم ترین ویژگی های این موزه دانست که از جمله می توان به آرشیو 
اذان موذن ها، نت، عکس و پوستر، نقاشی و خوش نویسی اشاره کرد.

خوانان،  تعزیه  قاریان،  صوتی  مجموعه های  می کند:  بیان  ساجدی 
خوانان  شبیه  خوانان،  منقبت  خوانان،  پرده  خوانان،  چاوش 
اقبال،  چون  قدیمی  خوانان  آواز  مذهبی،  و  ملی  مناسبت های 
نگهداری  فاخر  موسیقی های  ارزشمند  آثار  و  خان  احمد  سید 
سایر  و  رشته  این  پژوهان  دانش  و  پژوهشگران  دسترس  در  و 
عالقه مندان جهت کسب دانش کافی و جامع، قرار داده شده است.

او ادامه می دهد: طبقه ی اول این موزه، بخش کتابخانه و مدیریت 
بوده و بخش آموزش در قسمت جنوبی ساختمان واقع شده است؛ 
تاالر استاد  این مجموعه قرار دارد؛  تاالرهای موزه در طبقه ی دوم 
»اقبال آذر« نمونه ای از آن است که ادوات صوتی چون انواع رادیوهای 
المپی، گرامافون های هندلی، گرام، ریل، آپارات، اسالید و اولین و 
آخرین نسل  تلویزیون های سیاه و سفید به نمایش گذاشته شده است. 
ساجدی بیان می کند: تاالر شماره دو به نام استاد »سلیمی« است 
که سازهای مضرابی مانند انواع تارهای ایرانی و آذربایجانی، قوپوز، 
سه تار، تنبور، گیتار، چنگ؛ باغالما، ماندولین، رباب، بانجو، شورانگیز 
و دیگر سازهای زهی مضرابی در آن به نمایش گذاشته شده است.

شماره ی  تاالر  می کند:  خاطرنشان  سه  شماره  تاالر  رابطه  در  او 
است  شده  نام گذاری  »بابایان«  استاد  نام  به  مجموعه  این  سه 
دوزاله،  نی،  کرنا،  سرنا،  باالبان،  انواع  چون  بادی  سازهای  و 
ترومبون،  طوبا،  ساکسیفون،  نی،  قره  شیپور،  انبان،  نی 
است. موجود  بادی  سازهای  دیگر  و  دهنی  ساز  ترومپت، 

»زاون«  استاد  نام  به  چهار  شماری  تاالر  می دهد:  ادامه  او 
کمانچه های  انواع  مانند  آرشه ای  زهی  سازهای  و  است 
چغانه،  قیچک،  ویلون،  انواع  لری،  و  آذربایجانی  و  ایرانی 
مجموعه اند. این  اشیای  جمله  از  نیز  و...  باس  کنتر،  ویلنسل، 

مربعی  هفت  عاشورا  نقاشی  پرده  اینکه  بیان  با  صدا  موزه  مسئول 
نیز در اینجا نگهداری می شود، می گوید: تاالر شماره پنج با عنوان 
استاد »فرنام« به عنوان نمایشگاه سازهای کوپه ای مانند انواع نقاره، 
تنبک، دهل، دمام، قاوال، دف، ضرب زورخانه، درامز، طبل و سایر 
با  شش  شماره ی  تاالر  می شود:  یادآور  او  است.  کوبه ای  سازهای 
هنرمند،  این  وسایل  و  آثار  سازها،  با  »بیگجه خانی«  استاد  عنوان 
ویترین شماره ی هفت با سازهای ملل مختلف و زنگوله ها و ویترین 
قارمون،  انواع  مانند  کالویه دار  سازهای  با  نیز  هشت  شماره ی 
آکاردیون، ارگ، بایان، هارمونیکا، ملودیکا و زنگوله ها پر شده است.

ملک  که  است  خصوصی  موزه  اولین  مکان  این  می کند:  اظهار  او 
بر  آن  امورات  تمامی  اما  است،  فرهنگی  میراث  به  وابسته  آن 
ماهانه  ملک،  این  مستاجر  عنوان  به  من  و  بوده  من  عهده ی 
می کنم. پرداخت  فرهنگی  میراث  سازمان  به  را  اندکی  مبغ 

موزه  این  اشیای  و  سازها  تمامی  می شود:  متذکر  ساجدی 
حتی  و  کشور  نقاط  اقصی  از  سال   ۴۰ و طی  است  من  به  متعلق 
گذاشته ام. عموم  نمایش  به  و  کرده  جمع آوری  را  آنها  دنیا 

ساالنه 200 هزار ساعت موسیقی از تمامی شبکه های 
سیما پخش می شود

او با بیان اینکه ساالنه ۲۰۰ هزار ساعت موسیقی از تمامی شبکه های 
سیما پخش می شود، تاکید می کند: موسیقی، هنر همزاد بشر است، 
به مراتب موسیقی دوره ساسانی قوی تر بود، اما بعد از دوره ی اسالم، 
مراحل زیادی را طی کرده است؛ الفبای موسیقی در تمامی فرهنگ ها 
یکسان است لذا تهاجم فرهنگی در این عرصه به وضوح دیده می شود.

او در رابطه با مشکالت خود می گوید: مساحت این بنا بسیار محدود 
بوده و حتی یک دهم جایی که نیاز دارم هم نیست است لذا بسیاری 

صدای تاریخ در موزه صدای تبریز

از اشیای من در انباری نگهداری می شوند؛ چندین سال است که به 
نرسیده ام. نتیجه ای  به  هنوز  اما  مکان جدید هستم،  گرفتن  دنبال 

او اضافه می کند: تمامی امورات این مجموعه بر عهده ی من است و 
کسی کمکی به من نمی کند؛ ۲۰ ماه است که تعطیل بودم و ریالی از 
اینجا برداشت نکردم، اما با وجود تمامی مشکالت، قبل از شیوع کرونا 
5۰ نشست تخصصی آموزشی و پژوهشی با حضور اساتید مربوطه 
و بدون هیچ کمک دولتی در حوزه صدا و موسیقی برگزار کردیم.

در تبریز به توسعه مراکز فرهنگی چندان توجهی 
نشده است

تاریخی  قدمت  از  تبریز  می شود:  متذکر  موسیقی  پژوهشگر  این 
ادارات فرهنگی  اما متاسفانه صرفا توسعه ی  باالیی برخوردار است، 

چرا  است  نشده  توجهی  چندان  فرهنگی  مراکز  به  و  شده  انجام 
است. ادارات  اختیار  در  ما  تاریخی  خانه های  از  بسیاری  که 

شهر  شورای  در  را  خود  مطالبه ی  اخیرا  می گوید:  او 
و  فراوان  مشکالت  دلیل  به  اما  کردم،  مطرح  هم  جدید 
موجود،  شرایط  با  موزه  این  فعالیت  ادامه  امکان  نبود 
در  بنده  باطنی  میل  خالف  تصمیم  هرگونه  از  قبل  امیدوارم 
باشند. داشته  را  الزم  همکاری  مناسب،  محل  واگذاری  خصوص 

پیشینه ای  تبریز  باالخص  آذربایجان،  موسیقی  اینکه  به  توجه  با 
با  مرتبط  موزه ای  خالی  جای  همواره  دارد،  وسیعی  و  غنی 
دیده  ماندگار  میراث  این  از  صیانت  و  حفظ  جهت  هنر  این 
و  سازان  نغمه  بدیل  بی  روح  می تواند،  موزه  این  لذا  می شد، 
انسی  محفل  و  بخشیده  تازه  جانی  را  آذربایجان  سرایان  نغمه 
سازد. فراهم  هنردوستان  برای  نوازی  هم  و  فکری  هم  برای  را 
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انگاره های  رییسی،  آیت اهلل  دولت  منطقه ای  فعال  دیپلماسی 
و  آورده  وجود  به  کشور  مختلف  مناطق  در  را  ویژه ای 
شرایط  از  برخورداری  به دلیل  نیز  اسالمی  میهن  شمال غرب 
خاصی  نقش  می تواند  سیاسی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  خاص 
کند. ایفا  سیزدهم  دولت  اقتصادی  دیپلماسی  تحقق  در 

فراوان  های  مزیت  با  ایران  غرب  شمال  منطقه  ایرنا،   گزارش  به 
با  تواند  می  صنعتی  و  تجاری  گردشگری،  طبیعی،  اقتصادی، 
همسایه  کشورهای  با  روابط  تقویت  و  بیشتر  های  گذاری  سرمایه 
شود. تبدیل  جدید  دوره  در  کشور  اقتصادی  دیپلماسی  محور  به 

این منطقه که استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان 
را شامل می شود، افزون بر ۹ میلیون نفر جمعیت و 1۲۲ هزار و 
تولید  درصد  هفت  حدود  مجموع  در  وسعت،  مربع  کیلومتر   ۶۰۰
بهره گیری  اختصاص داده است که  به خود  را  ایران  ناخالص ملی 
برای توسعه همکاری های منطقه  از چنین ظرفیت بسیار مناسب 
است. برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  ایران  اسالمی  جمهوری  ای 

این  به  ای  ویژه  راهبردی  موقعیت  اروپا،  مسیر  در  گرفتن  قرار 
ترکیه،  کشورهای  با  مناطق  این  بودن  مرز  هم  و  داده  منطقه 

استان های شمال غرب در توسعه دیپلماسی اقتصادی 

نقش برجسته دارد
بدیل  بی  و  مهم  نقش  بر  تاکید  با  شرقی  آذربایجان  استاندار 
با  اقتصادی  مناسبات  توسعه  در  کشور  غرب  شمال  منطقه 
کشور  غرب  شمال  منطقه  و  تبریز  گفت:  همسایه،  کشورهای 
و  است  داشته  برندگی  پیش   و  پیشرانی  جایگاه  و  نقش  همواره 

دولت زمینه های حضور بخش خصوص در کشورهای 
همسایه را فراهم کند

رییس اتاق بازرگانی تبریز نیز با تاکید بر توانمندی های اقتصادی، 

آن  موازات  به  و  ارمنستان  و  آذربایجان  های  جمهوری  و  عراق 
روابط  توسعه  در  آن  جایگاه  و  اهمیت  بر  قفقاز  حوزه  کشورهای 
از  بهینه  استفاده  که  است  افزوده  همسایه  کشورهای  با  اقتصادی 
باالی  های  مزیت  کنار  در  آل  ایده  جغرافیایی  موقعیت  چنین 
خارجی  روابط  تحکیم  در  تواند  می  صنعتی  و  بازرگانی  تجاری، 
باشد. آفرین  نقش  اطراف  کشورهای  با  ایران  اسالمی  جمهوری 

با توجه به نیازمندی های کشورهای همسایه در حوزه های مختلف 
اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، 
صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، منطقه شمال غرب 
به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات 
فراوان فرهنگی، زبانی، قومی و دینی بین مردمان دو طرف، باید بیش از 
گذشته در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.

های  استان  بین  جانبه  چند  و  جانبه  دو  های  همکاری  تقویت 
مناطق  این  نفع  به  تنها  نه  منطقه  کشورهای  با  غرب  شمال 
در  مرز  هم  های  استان  البته  و  نظر  مورد  کشورهای  نفع  به  بلکه 
و  آذربایجان  جمهوری  عراق،  ترکیه،  با  ایران  مرزهای  سوی  دو 
ارمنستان نیز خواهد بود، چراکه با تحقق همکاری های اقتصادی، 

و  ای  منطقه  آمایش  و  توسعه  اسناد  باید  جایگاه  این  احیای  برای 
شود. تعریف  و  تدوین  اسالمی  انقالب  مبانی  با  مطابق  استانی 

سرمایه  جذب  برای  باید  اینکه  بیان  با  رضوی  خرم  العابدین  زین 
بخش خصوصی و خارجی به  طور اساسی برنامه ریزی کرد، افزود: در 
این راستا مردم و بخش خصوصی برنامه، سرمایه و عالقه کافی برای 
توسعه مراودات با کشورهخای خارجی را دارند، اما باید اذعان کرد 
از توان بخش خصوصی  که مسیر سرمایه گذاری قفل شده است و 
کنیم. باز  را  مسیر  این  باید  که  نمی کنیم  استفاده  کامل  طور  به 

تبریز  محوریت  با  غرب کشور  منطقه شمال  اینکه  به  اشاره  با  وی 

تجاری و مهندسی شرکت های این مجموعه، گفت: بخش خصوصی 
و  تجاری  های  همکاری  توسعه  برای  کافی  و  الزم  آمادگی  تبریز 
اقتصادی با کشورهای همسایه و حوزه قفقاز را دارد، اما تحقق آن 
نیازمند فراهم شدن زمینه از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان است.

یونس ژائله افزود: در حال حاضر شرکت های بسیار مجرب در حوزه 

گیرد. می  شتاب  نیز  مناطق  این  توسعه  فرهنگی،  و  تجاری 
تجاری  و  صنعتی  های  مزیت  از  استفاده  و  معرفی  راستا،  این  در 
و  تولیدی  واحد  هزار  هشت  از  بیش  داشتن  با  شرقی  آذربایجان 
خدماتی، ظرفیت های فراوان کشاورزی آذربایجان غربی، مزیت های 
علمی و فناوری های نوین استان زنجان و ظرفیت های بسیار بکر 
از  مقتضی  نحو  به  باید  اردبیل،  کشاورزی  و  گردشگری  طبیعی  و 
سوی دولت مردمی آیت اهلل رییسی مورد توجه جدی قرار بگیرد.

روابط  گسترش  برای  غرب  شمال  های  استان  مشترک  اقدامات 
سیاسی و به تبع آن همکاری های اقتصادی با کشورهای هم مرز 
باید جزو اولویت های اصلی مدیریت های ارشد این چهار استان قرار 
بگیرد تا با تشریک مساعی بیشتر، زمینه های سرمایه گذاری های 
مصرف  بازارهای  آوردن  فراهم  و همچنین  جانبه  و چند  جانبه  دو 
شود. ایجاد  مناطق  این  در  تولیدی  خدمات  و  کاالها  برای  هدف 

بخشیدن  تحقق  توانایی  کشور  غرب  شمال  منطقه  تردید  بدون 
در  مردمی  دولت  اقتصادی  مهم  کالن  های  برنامه  و  اهداف 
را  منطقه  و  کشور  اقتصادی  های  پایه  تقویت  و  تامین  راستای 
شمال  و  تبریز  توان  می  سیزدهم،  دولت  خاص  توجه  با  و  دارد 
کرد. تبدیل  دولت  اقتصادی  و  سیاسی  مبادالت  محور  به  را  غرب 

غرب  شمال  منطقه  توسعه  در  تاثیرگذار  و  مهم  نقش  همواره 
تبریز  اگر  کرد:  اظهار  است،  داشته  تاریخ  طول  در  کشور  کل  و 
جایگاه خود را در حوزه های مختلف اقتصادی بازیابد، کل منطقه 
و  بسط  میان  این  در  و  رفت  خواهد  پیشرفت  سمت  به  سرعت  با 
باشد. ها  اولویت  جزو  باید  ای  منطقه  های  همکاری  گسترش 

خرم رضوی اضافه کرد: سندهای توسعه و آمایش موجود که زحمات 
زیادی هم برای تدوین آنها کشیده شده است، با مبانی انقالب اسالمی 
فاصله دارد که باید تالش کنیم تا با تهیه سندی مطابق با مبانی انقالب، 
نقش و جایگاه  آذربایجان شرقی و منطقه شمال غرب را احیا کنیم.

و  کشاورزی  مهندسی،  و  فنی  ساز،  و  ساخت  از  اعم  مختلف  های 
و شمال  تبریز  در  فوالد  بخش  و  قطعات صنعتی  و صنعت،  کشت 
های  طرح  اجرای  در  درخشانی  سوابق  که  دارد  وجود  غرب 
می  که  دارند  همسایه  خصوص  به  و  مختلف  کشورهای  گوناگون 
توانند با مساعدت و هموارسازی زمینه های حضور توسط دستگاه 
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 محمدعلی نجاری کهنموئی،

 فعال اقتصادی

آبان ماه 1400     سال دوم     شماره 11     

صادرات فنی و مهندسی مزیت بزرگ اقتصادی شمال 

غرب کشور است

یکی از فعاالن اقتصادی و رییس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی نیز در گفت وگو با ایرنا، 
توانمندی های شرکت های فنی و مهندسی شمال غرب و تبریز را 
بسیار باال توصیف و اضافه کرد: در حال حاضر تعداد ۴۰ شرکت بزرگ 
و بین المللی در آذربایجان شرقی وجود دارد که به لحاظ کیفیت 
انجام پروژه های مختلف جزو بهترین ها هستند و طی سال های اخیر 
در کشورهای همسایه حضور یافته و کارنامه ای درخشان داشته اند.

شرایط  از  باید  اینکه  بر  تاکید  با  کهنموئی  نجاری  محمدعلی 
نیاز  و  سیزدهم  و  جدید  دولت  در  آمده  وجود  به  فرصت  و  جدید 
کرد،  برداری  بهره  ممکن  شکل  بهترین  به  همسایه  کشورهای 
و  تجاری  اقتصادی،  های  توانایی  و  ها  ظرفیت  به  توجه  با  افزود: 
آذربایجان  خصوص  به  و  غرب  شمال  منطقه  مهندسی  و  فنی 
بسترسازی های  و  دیپلماسی  با مساعدت دستگاه  توان  شرقی می 
مختلف  های  شرکت  اعزام  به  نسبت  مردمی،  دولت  توسط  الزم 
های  مجتمع  و  سازی  ساختمان  سازی،  راه  های  حوزه  در  فعال 
مسکونی برای مشارکت در طرح های کشورهای مختلف اقدام کرد.

تبریز  مهندسی  و  فنی  های  شرکت  از  تعدادی  کرد:  اظهار  وی 
راه  و  سازی  ساختمان  های  حوزه  در  نیز  گذشته  های  سال  در 
اند  داشته  مشارکت  نیز  نخجوان  و  آذربایجان  جمهوری  سازی 
تعدادی  و  اردوباد  نخجوان-  و  نخجوان   - جلفا  جاده  احداث  که 
آنهاست. دستاوردهای  جمله  از  باکو  در  مسکونی  مجتمع 

نجاری کهنموئی یادآوری کرد: بر همین اساس و با توجه به ظرفیت 
تعداد  ساخت  توانایی  تبریز،  مهندسی  و  فنی  های  شرکت  های 
پنج هزار واحد مسکونی و 15۰ کیلومتر راه در مناطق آزاده شده 
جمهوری آذربایجان را داریم و برای حضور در این کشور همسایه 
در  متاسفانه  که  هستیم  آماده  ممکن  زمان  کمترین  در  دوست  و 
نرسید. انجام  به  عملی  اقدام  هیچ  خصوص  این  در  قبلی  دولت 

نجاری کهنموئی، الزمه حضور اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف 
در کشورهای میزبان را بسترسازی و مناسب سازی روابط سیاسی 
دانست و ادامه داد: باید توجه داشت که بدون زمینه های سیاسی 
شرکت  پذیرش  و  حضور  امکان  دیپلماتیک،  روابط  گسترش  و 
در  و  ندارد  وجود  همسایه  کشورهای  در  تجاری  و  اقتصادی  های 
وارد  قبل  از  تر  فعال  باید  امور خارجه کشورمان  وزارت  زمینه  این 
زبانی،  فرهنگی،  نظیر  بی  و  فراوان  اشتراکات  چون  شود،  میدان 

های  جمهوری  با  غرب  شمال  های  استان  بین  مذهبی  و  قومی 
دارد. وجود  قفقاز  حوزه  کشورهای  و  ترکیه  ارمنسنان،  آذربایجان، 

طور  به  اشتراکاتی  چنین  از  پوشی  چشم  کرد:  اضافه  وی 
تنگاتنگ  همکاری  از  باید  و  ماست  ملی  منافع  با  تضاد  در  کامل 
به  گذشته،  متمادی  های  سال  در  کشورها  این  با  ایران 
هیچ  تاکنون  چون  شود،  برداری  بهره  ممکن  شکل  بهترین 
است. نبوده  کشورها  این  کنار  در  ایران  اندازه  به  کشوری 

جمهوری  در  پاکستان  و  ترکیه  گسترده  حضور  کهنموئی،  نجاری 
سیاسی  رفتارهای  از  متاثر  را  باغ  قره  جنگ  از  پس  آذربایجان 
و گفت: »متاسفانه  دانست  این دو کشور  دیپلماتیک  دستگاه های 
در سال های گذشته در توسعه روابط تجاری و اقتصادی با جمهوری 
ایم.« نکرده  عمل  موفق  منطقه  کشورهای  سایر  و  آذربایجان 

آذربایجان  استانداری  در  آذربایجان  اقتصادی جمهوری  میز  رییس 
مراودات  مجموع  از  درصد   3.3 تنها  اختصاص  به  اشاره  با  شرقی 
 ،۲۰1۹ سال  در  ایران  به  آذربایجان  جمهوری  اقتصادی  و  تجاری 
اظهار کرد: این در حالی است که کشورهای روسیه و ترکیه به ترتیب 
1۹ و 1۸ درصد از حجم مبادالت خارجی جمهوری آذربایجان را به 
خود اختصاص داده اند و این آمار روز به روز در حال افزایش است.

آذربایجان شرقی در  از عملکرد مدیریت  انتقاد  با  نجاری کهنموئی 
با کشورهای همسایه طی سال های گذشته،  توسعه روابط تجاری 
طی  کشورها  این  و  تبریز  بین  تجاری  سفرهای  و  مراودات  افزود: 
برای دو  تجاری  و  اقتصادی  بسیار کالن  منافع   سال های گذشته 
طرف داشت و بسیاری از شرکت های تبریزی با رایزنی های سیاسی 
می  راحتی  به  را  آذربایجان  جمهوری  در  فعالیت  و  حضور  امکان 
یافتند اما این مسیر طی دولت قبلی با مشکالت عدیده موجه شد.

برای  آذربایجان  جمهوری  میز  اقدامات  برخی  به  اشاره  با  وی 
شرکت های  موثر  حضور  و  دوجانبه  های  همکاری  گسترش 
امیدواری  ابراز  باغ،   قره  شده  آزاده  مناطق  بازسازی  در  تبریزی 
بخش  با  دولتی  های  دستگاه  سازنده  تعامل  و  همکاری  با  کرد 
خصوصی، امکان حضور موثر شرکت های مختلف تجاری، صنعتی، 
سایر  و  آذربایجان  جمهوری  در  غرب  شمال  مهندسی  و  فنی 
افزایش  آن  موازات  به  و  شده  فراهم  همسایه  و  منطقه  کشورهای 
شود. محقق  جانبه  چند  و  طرفه  دو  اقتصادی  مبادالت  حجم 

به گزارش ایرنا،  برگزاری نشست های هم اندیشی بین استانداران 
غربی،  شرقی،  آذربایجان  کنندگان  تولید  و  صنایع  صاحبان  و 
صادراتی  همسان  های  استراتژی  تدوین  و  تهیه  زنجان،  و  اردبیل 

های  فرصت  معرفی  و  شناسائی  همسایه،  کشورهای  با  همکاری  و 
و  علمی  انتخاب  خارجی،  های  طرف  با  مشترک  گذاری  سرمایه 
اقتصادی گزینه های همکاری چند جانبه و تالش برای جلوگیری از 
موازی کاری در روابط اقتصادی باید از سوی مدیریت های سیاسی 
بگیرد. قرار  توجه جدی  مورد  استان های شمال غرب  اقتصادی  و 

بازار مصرف عراق 3۰ میلیونی، منطقه و استان های شرقی ترکیه با 
حداقل 3۰ میلیون نفر جمعیت، جمهوری های آذربایجان و ارمنستان 
با حدود 1۴ میلیون نفر یکی از بهترین و مناسب ترین فرصت های 
صادراتی جمهوری اسالمی ایران و به ویژه منطقه شمال غرب کشور 
ترقی  و  رشد  مسیر  تواند  می  امکاناتی  چنین  از  استفاده  که  است 
اقتصادی این منطقه را بسیار سریع تر فراهم ساخته و موجب افزایش 
اشتغال و سرمایه گذاری های خارجی شود. درآمدها، رفع مشکل 

فراوان  های  ظرفیت  تر  مناسب  و  بهتر  شناساندن  و  معرفی 
اجتماعی،  صنعتی،  کشاورزی،  تجاری،  اقتصادی،  شده  فراموش 
با  همسایه  کشورهای  به  کشور  غرب  گردشگری شمال  و  فرهنگی 
های سرمایه  فرصت  های  همایش  مشترک،  های  نمایشگاه  برپایی 
تالش  و  اقتصادی  و  سیاسی  آمدهای  و  رفت  گسترش  گذاری، 
سرمایه  صاحبان  تر  راحت  و  بهتر  فعالیت  سازی  زمینه  برای 
کشورهای مزبور می تواند نقش استان های شمال غرب در تحقق 
کند. تر  برجسته  پیش  از  بیش  را  کشور  اقتصادی  دیپلماسی 

را  نهایی  حرف  اقتصاد  امروز  جهان  در  که  داشت  توجه  باید 
پیشرفته  کشورهای  و  زند  می  سیاسی  معادالت  و  مراودات  در 
نفوذ  توسعه  هدف  با  پیش  سال  چندین  از  اروپایی  موفق  و 
واحدهای  ایجاد  به  اقدام  جهان  مختلف  مناطق  در  خود  اقتصادی 
خارجه  امور  های  وزارتخانه  در  اقتصادی  دیپلماسی  تخصصی 
رفیع  بسیار  جایگاه  و  اهمیت  دهنده  نشان  امر  این  که  اند  کرده 
است. مذاکرات  و  سیاسی  های  زمینه  پیش  با  اقتصادی  روابط 

منطقه شمال غرب ایران و مدیریت های کالن استان های آذربایجان 
آمده  وجود  به  های  فرصت  از  باید  زنجان  و  اردبیل  غربی،  شرقی، 
همسایه  کشورهای  با  مشترک  های  همکاری  توسعه  و  بسط  برای 
هایی  فرصت  چنین  از  غفلت  چراکه  بکنند  را  برداری  بهره  نهایت 
با چالش های جدی مواجه خواهد کرد. را  اقتصادی منطقه  آینده 

گزارش از: سیدیحیی مرتضائی

دیپلماسی، نسبت توسعه روابط با کشورهای منطقه وارد عمل شوند.
وی با اشاره به سابقه بیش از 1۰۰ ساله اتاق بازرگانی تبریز در عرصه 
اقتصادی ایران، از عضویت ثابت تعداد پنج هزار نفر از تجار، بازرگانان 
و تولید کنندگان صنعتی و اقتصادی آذربایجان شرقی در این تشکل 
خبر داد و اظهار کرد: تبریز در بسیاری از رشته های صنعتی از جمله 
نفت، پاالیش، صنایع پتروشیمی، ماشین آالت  صنعتی، موتورسازی 
رود. می  شمار  به  ایران  اصلی  های  قطب  جزو  فوالدی  قطعات  و 

و  عمده  مراکز  جزو  تبریز  اساس  همین  بر  داد:  ادامه  ژائله 
می  شمار  به  سازی  ساختمان  با  مرتبط  صنایع  تولید  اصلی 
به  مربوط  صنایع  آجر،  سیمان،  شیشه،  تولیدات  که  رود 
مصالح  سایر  و  سرامیک  و  کاشی  پنجره،  و  درب  سازی،  سوله 
شود.   می  صادر  نیز  خارجی  کشورهای  به  حتی  آن  ساختمانی 
اتاق  قالب  در  انجمن   ۲۰ تعداد  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  وی 
صادرکنندگان  انجمن  آنها  از  یکی  که  است  فعال  تبریز  بازرگانی 
خدمات فنی و مهندسی است،  اضافه کرد: بدون تردید با توجه به 
از آمادگی کامل  این شرکت ها، تبریز  ظرفیت های کمی و کیفی 

و کافی برای حضور در جمهوری های آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، 
دارد. هم  روسیه  و  گرجستان  مثل  قفقاز  کشورهای  حتی  و  عراق 

آذربایجان  سازی  ساختمان  صنایع  به  مربوط  تولیدات  ژائله،  
در  گفت:  و  دانست  جهانی  استانداردهای  تراز  در  تبریز  و  شرقی 
و  حضور  کشورها  سایر  در  منطقه  این  های  شرکت  که  صورتی 
هایی  همکاری  چنین  اقتصادی  منافع  باشند،  داشته  مشارکت 
بود. خواهد  مقابل  کشورهای  نفع  به  هم  و  ایران  نفع  به  هم 

وی روابط جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه استان های 
شمال غرب را بسیار عمیق و استراتژیک دانست و با تاکید بر اینکه 
از مسووالن  یابد،  توسعه  و  باید بسط  روابط در شرایط کنونی  این 
وزارت امور خارجه و استانداری های آذربایجان شرقی، غربی، زنجان 
های  شرکت  ورود  مسیرهای  و  زمینه  تا  کرد  درخواست  اردبیل  و 
بخش خصوصی در این کشورهای دوست و همسایه را فراهم  کنند.

اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  فرهنگی،  فراوان  اشتراکات  ژائله، 
و  مناسب  بسیار  را  همسایه  کشورهای  با  غرب  شمال  های  استان 
برای گسترش  از چنین موقعیتی  باید  وسیع توصیف کرد و گفت: 

روابط فی مابین به بهترین شکل ممکن بهره برداری کرد، زیرا هر 
گونه تعلل در این رابطه منجر به خسارت های اقتصادی می شود.

وی حجم مراودات اقتصادی بین ایران و جمهوری های آذربایجان، 
ارمنستان، عراق و حوزه قفقاز را ناچیز اعالم و اضافه کرد: باید دولت 
برای  با بخش خصوصی  سیزدهم و مردمی آیت اهلل رییسی همراه 
ارتقای این حجم مبادالت در ماه های آینده تالش های وافری از خود 
نشان دهند تا اهداف مورد تاکید و کالن جامه عمل پوشانده شود.

و  کشاورزی  و  صنعتی  های  توانمندی  تبریز،  بازرگانی  اتاق  رییس 
فناوری آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان را مورد اشاره قرار 
داد و افزود: باید در این زمینه نیز توافقات اولیه برای حضور شرکت 
های کشت و صنعت درکشورهای مقابل به انجام برسد و ما بسیار 
کنیم. گذاری  سرمایه  و  شده  وارد  ها  زمینه  این  در  مندیم  عالقه 

ژائله با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰ درصد صادرات محصوالت شیرینی 
و شکالت ایران توسط آذربایجان شرقی به انجام می رسد، حجم ارزی 
این صادرات را ساالنه بالغ بر 3۰۰ میلیون دالر اعالم کرد و گفت: این 
مورد تنها یکی از مزیت های مهم اقتصادی شمال غرب کشور است 
کند. ایفا  دولت  اقتصادی  دیپلماسی  در  مهمی  نقش  تواند  می  که 
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چشم انداز نگران کننده آب شرب در آذربایجان شرقی

تاکنون  آذربایجان شرقی  در  شرب  آب  نگران کننده  چشم انداز 
اما  بوده،  همراه  متولی  نهادهای  توسط  مدت  کوتاه  اقدامات  با 
این  از  رفت  برون  درازمدت  راهکار  که  می گویند  کارشناسان 
تکمیل  در  تسریع  قبیل  از  کالن  طرح های  اجرای  وضعیت، 
است. راه  سر  شهرهای  و  تبریز  به  ارس  رودخانه  آب  انتقال  خط 

 به گزارش ایرنا، اکنون نیاز آبی آذربایجان شرقی 1۴ هزار و 57۰ 
تبریز  کالنشهر  آب  تامین  بتواند  که  آنچه  اما  است،  ثانیه  بر  لیتر 
۲۰ساله  تا   1۰ انداز  برای چشم  را  استان  شهرهای  دیگر  برخی  و 
تامین  ها،  طرح  اجرای  استمرار  گیری،  پی  مداومت  کند،  تضمین 
آبرسانی،  های  شبکه  ترمیم  و  اصالح  های  طرح  اجرای  اعتبارات، 
است.  مردم  بین  مصرف  فرهنگ  اصالح  و  مصرف  الگوی  اصالح 
ارس  آب  انتقال  مثل  مدت  دراز  های  طرح  اجرای  که  آنجایی  از 
تبریز  تامین آب  و مهمترین طرح  ترین  عنوان حیاتی  به  تبریز  به 
اتمام می  برای  شناخته می شود و اجرای آن زمان نسبتا طوالنی 
طلبد، بر این اساس مسووالن بر روی طرح های ُمسکن و کوتاه و 
مدت و میان مدت تمرکز کرده اند که حفر چاه و ترمیم شبکه های 
آبرسانی از جمله شبکه انتقال آب نهند به تبریز از جمله آنهاست.

جمعیت  افزایش  با  شده،  انجام  های  هزینه  و  زحمات  رغم  به 
و  شهرها  به  آبرسانی  های  شبکه  شدن  کهنه  و  شرقی  آذربایجان 
نگرانی  و  آبی  تلفات  کشاورزی،  آبرسانی  های  شبکه  آن  از  بیشتر 
مسووالن از قطعی یا کمبود آب در فصول گرم سال افزایش می یابد 
چنانچه امسال نیز با شدت کمتری در شهرهای مختلف آذربایجان 
شرقی شاهد قطعی آب بودیم. ناگفته نماند که تالش شرکت های 
و  تامین  برای  شرقی  آذربایجان  ای  منطقه  آب  و   فاضالب  و  آب 
از مشکالت اصلی را  توانسته بخشی  توزیع آب در سال های اخیر 
حل کرده و مدیریت مصرف و تامین آب را به انجام رساند؛ حفر چاه 
و تامین آب از برخی سدهای ذخیره آب آذربایجان شرقی از جمله 
اقدامات و طرح های کوتاه مدت این ۲ نهاد مسوول است که توانسته 
به عنوان طرح های کمکی تامین آب برخی کمبودها را رفع کند. 
شرقی  آذربایجان  های  بارندگی  کاهش  که  است  این  واقعیت  اما 
افزایش  کنار  در  را  مضاعفی  مشکالت  استان،  در  دما  افزایش  و 
که  کرده  ایجاد  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  علت  به  آب  مصرف 
همچنان  مسووالن  اما  شده،  مدیریت  خوبی  به  تاکنون  چند  هر 
دارند. را  شهروندان  توسط  آب  1۰درصدی  جویی  صرفه  تقاضای 

توسط  آب  مصرف  در  جویی  صرفه  درصد   1۰ آنان  عقیده  به 
شرقی  آذربایجان  در  آبی  تنش  مشکل  از  تنها  نه  خانوار  هر 
آب  منابع  مدیریت  بلکه  کند،  می  حل  مدت  کوتاه  در  حداقل  را 
کند. می  نیاز  بی  سال  در  چاه  حلقه   3۰ تا   ۲۰ حفر  از  را  استان 

انتقال آب ارس به تبریز راه قطعی رفع کمبود آب این 
کالنشهر است 

مدیرکل آب و فاضالب آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: ۶۴ 
شهر و سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت شهری و یکهزار و ۴5۰ 
روستا با جمعیت ۹۲۲هزار نفر تحت پوشش شبکه آبرسانی هستند 
که نیاز آبی استان را به 1۴هزار و 57۰ لیتر بر ثانیه رسانده است. 
سال  کم  های  بارش  به  توجه  با  کرد:  اظهار  ایمانلو  علیرضا 
که  هستند  مواجه  خشکسالی  با  شهر  چند  امسال  و  گذشته 
هر  به  اما  کردیم  عبور  مشکل  از  آبی  تنش  کمترین  با  البته 
است.  شرقی  آذربایجان  در  مشکل  بزرگترین  بارش  نبود  حال 
عنوان  تحت  مشکل  این  از  بخشی  رفع  برای  افزود:  وی 
حفر  شرقی  آذربایجان  در  عمیق  چاه   5۰ مدت  کوتاه  راهکارهای 
بقیه  و  است  رود  زرینه  مسیر  و  تبریز  به  مربوط  چاه   3۰ که  شد 
کنند.  می  جبران  را  استان  شهرهای  دیگر  آب  کسری  ها  چاه 
روستای   ۸۰۰ و  هزار   ۲ در  آب  تامین  مشکل  اشاره  با  ایمانلو 
از  برخی  در  ها  چشمه  ترمیم  داد:  ادامه  شرقی  آذربایجان 
تامین  برای  نیرو  وزارت  آبرسانی  جهاد  طرح  اجرای  و  شهرها 
از  پیشگیری  برای  ما  اقدامات  دیگر  از  تانکر  با  روستایی  آب 
بود. گذشته  گرمای  فصل  در  حیاتی  مایع  این  کمبود  بروز 

وی خاطر نشان کرد: با اجرای طرح رینگ تبریز تا باسمنج نیز شبکه آب 
تبریز امکان منطقه بندی پیدا می کند و به تامین آب کمک خواهد کرد، 
اما برای رفع قطعی کمبود آب تبریز باید آب ارس به این کالنشهر برسد.  
ایمانلو یادآور شد: خط 135 کیلومتری انتقال آب رودخانه مرزی ارس 
به تبریز و شهرها و روستاهای سر راه، با گذشت هشت سال هنوز 35 
کیلومتر پیشرفت فیزیکی دارد و تالش برای تکمیل آن از طریق تزریق 
اعتبارات مالی مورد نیاز از جمله مطالبات مردم آذربایجان شرقی است.

هفت شهر آذربایجان شرقی به لحاظ آبی در وضعیت 
قرمز قرار داشت

و  آب  شرکت  آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون  حال  همین  در 
بارندگی  کاهش  متر  میلی  نیز گفت: 5۰  آذربایجان شرقی  فاضالب 
است. شده  استان  در  بارش  ۲۰درصدی  حدود  کاهش  موجب 

آب  از  شهرها  آب  تامین  برای  چون  کرد:  اظهار  محمدخانی 
کمبود  اساس  این  بر  شود،  می  برده  بهره  هم  سطحی  های 
بخشی  البته  است؛  گذاشته  تاثیر  هم  موضوع  این  روی  بر  باران 
سدهای  پشت  شده  ذخیره  های  آب  راه  از  مشکالت  این  از 
شود.  می  برطرف  مختلف  شهرهای  در  شرقی  آذربایجان 
تنش  با  استان  در  بارش  میزان  کاهش  دلیل  به  امسال  افزود:  وی 

آبی در هفت شهر روبرو بودیم که با حفر 5۰ حلقه چاه با ظرفیت 
۹۰۰ لیتر در ثانیه نسبت به مدیریت این مشکل اقدام شد. وی ادامه 
داد: بیش از نیمی از چاه های حفر شده با ۸5 میلیارد تومان اعتبار 
برای رفع مشکل آب تبریز و شهرهای در مسیر انتقال آب به این 
شهر حفر شده اند. وی گفت: ولی انتظار پیش بینی کمبود آب در 
شهرهای دوزدوزان و کشسرای را به صورت سر به سر داشتیم اما به 
هر حال با کمبود جزیی از وضعیت قرمز این هفت شهر عبور کردیم. 
گذشته  سال  در  و  امسال  اول  ۶ماهه  در  شد:  یادآور  خانی 
 ۹۰ مجموع  در  و  دارایی  تملک  اعتبارات  از  روستا   ۲5
اعتبار  تومان  میلیارد   1۴5 با  گذشته  سال   1.5 در  روستا 
شدند.  شرب  آب  صاحب  موجود،  خشکسالی  رغم  به  و 
وی با بیان اینکه در سایه اقدامات انجام شده پیش بینی می شود 
تا  گفت:  نیاید،  وجود  به  تبریز  در  آب  کمبود  آینده  سال  پنج  تا 
باید  نرسیده،  اتمام  به  تبریز  به  ارس  آبرسانی  طرح  که  زمانی 
کند.  پیدا  ادامه  آب  تامین  مدت  میان  و  مدت  کوتاه  های  طرح 
فاضالب  و  آب  شرکت  آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
می  تامین  ها  چاه  از  که  شربی  آب  داد:  ادامه  آذربایجان شرقی 
قرار  تاثیر  تحت  را  زیرزمینی  ذخایر  درصد  هشت  تنها  شود 
نیست.  موضوع  این  به  مربوط  زمین  فرونشست  و  دهد  می 
کمربند  آبرسانی  خط  آب  کمبود  رفع  برای  شد:  یادآور  خانی 
ای  منطقه  آب  توسط  اجرا  حال  در  کیلومتر   ۲۶ طول  به  جنوبی 
و  بندی  پهنه  آب،  توزیع  طرح  این  با  که  است  شرقی  آذربایجان 
تهدیدات احتمالی برطرف می شود. وی ادامه داد: کسری آب تبریز 
از طریق این رینگ برطرف می شود که مرحله اول آن تا خرداد ماه 
رسد. پایان می  به  تا خرداد 1۴۰۲  آن  دوم  مرحله  و  سال 1۴۰1 

وی همچنین یادآور شد: در ۴۸۰ روستا مشکل کمبود آب داشتیم که 
در 1۸۰ روستا از طریق تانکر و نوبت بندی آب مورد نیاز تامین شد. 

2هزار مشترک پرمصرف در تبریز داریم
معاون توسعه و بهره برداری اداره کل آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
نیز گفت: مصرف عادی آب در تابستان از 15۰ لیتر برای هر فرد به ۲۴۰ 
لیتر افزایش یافت که نیاز به فرهنگ سازی برای کاهش مصرف داریم.

جویی  صرفه  درصد   1۰ شهروند  هر  اگر  کرد:  اظهار  عباسی  پرویز 
خواهیم  جویی  صرفه  چاه   ۲۰ تا   1۰ حفر  اندازه  به  باشد  داشته 
داشتیم.  تبریز  در  پرمصرف  مشترک  ۲هزار  گذشته  سال  داشت، 
کالنشهر  شرب  آب  کسری  اساسی  حل  برای  شد:  یادآور  وی 
هستیم. ارس  رودخانه  از  آب  تامین  به  ناگزیر  تبریز 

دریاچه  شرق  شمال  به  ارس  رودخانه  آب  انتقال  طرح 
محدوده  در  ارس  رودخانه  حاشیه  در  آبگیری  شامل  ارومیه 
متر  میلیون   3۰۰ ظرفیت  با  ارس  آزاد  منطقه  جلفای 
شد زنی  کلنگ  توسط    13۹۲ ماه  مرداد  سال،  در  مکعب 


