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مدیر عامل سازمان عمران شهرداری تبریز خبر داد؛

پایدارسازی ترانشه های حاشیه اتوبان پاسداران 

عصرآزادی / س�رویس شهرستانها: مدیرعامل س�ازمان عمران شهرداری تبریز 
گف�ت: بی�ش از ۹۰ میلی�ارد ریال برای پایدارس�ازی ترانش�ه های حاش�یه اتوبان 

پاسداران از سوی این سازمان هزینه شد.
به گزارش س��رویس شهرس��تانهای عصرآزادی، حسین منیری فر افزود: این پروژه با هدف 
ایمن س��ازی ترانشه های حاشیه اتوبان پاسداران و جلوگیری از ریزش و رانش بر روی وسایل 

نقلیه و عابران پیاده در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه این پروژه دارای ۹۳ درصد پیش��رفت فیزیکی اس��ت، اظهار داشت: حجم 
عملیات خاکبرداری این پروژه حدود ۲۳۰ هزار مترمکعب است که قسمتی از خاکبرداری آن 

در وضعیت صخره ای حمل می شود.
مدیرعامل س��ازمان عمران ش��هرداری تبریز گفت: با انجام عملیات خاکبرداری، پارکینگ 
مش��رف به ایستگاه شماره ۱ تله کابین، برای بهره برداری سازمان عون بن علی آماده خواهد 

شد.
منیری فر، ادامه داد: با توجه به برنامه زمان بندی ارائه شده، انتظار می رود که پروژه مذکور 

تا پایان مرداد به بهره برداری کامل برسد.

ضریب ایمنی خط انتقال گاز تبریز - نوردوز تقویت شد
مدیر منطقه هش�ت عملیات انتقال گاز گفت: با اجرای اس�لیو )غالف گذاری( در 
خ�ط لوله انتق�ال گاز ۳۰ اینچ تبریز - نوردوز، ضریب ایمنی و انتقال بهینه و پایدار 

گاز طبیعی در این خط تقویت شد.
به گزارش ایرنا،  فیروز خدائی با اعالم این خبر در جمع خبرنگاران افزود: در راستای تکمیل 
تعمیرات این خط در نقاط شناس��ایی شده، هشت نقطه با اجرای غالف گذاری از نوع»بی«، 

تقویت و ایمنی سازی شد.
وی گفت: این عملیات پس از انجام تست های الزم روی خط لوله مذکور و شناسایی نقاط 
آس��یب پذیر، نصب غالف در هش��ت نقطه از این خط لوله ضروری تشخیص داده شد که با 
هماهنگی مرکز دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران و تالش همکاران عملیاتی و بدون قطعی 

گاز، در ۱۰روز کاری با موفقیت انجام شد.
خدائ��ی اظهار کرد: عملیات غ��الف گذاری بر روی خط لوله انتق��ال گاز ۳۰ اینچ تبریز - 
نوردوز با حضور کارشناسان عملیاتی در کیلومترهای ۱۳، ۲۷، ۴۸، ۴۹، ۵۷، ۶۵، ۷۳ و ۱۰۶ 

و با نظارت و تایید بازرسی فنی، نصب و ضریب ایمنی خط مذکور تقویت شد.
وی با اش��اره به این که انتقال پایدار و ایمن گاز از وظایف مهم این منطقه عملیاتی اس��ت، 
یادآورش��د: این عملی��ات با هدف ارتقاء ضریب ایمنی، باال ب��ردن راندمان و توان خط جهت 

انتقال پایدار گاز و بر اساس استانداردهای شرکت انتقال گاز ایران انجام گرفت.

 تصادف پراید با پژو در جاده مراغه – هشترود 
۸ مصدوم برجا گذاشت

رئیس اورژانس و فوریت های پزش�کی مراغه گفت: تصادف پراید با یک دس�تگاه 
پژوپارس در جاده مراغه – هشترود هشت مصدوم برجا گذاشت. 

دکتر علی چنگیزی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این س��انحه رانندگی در س��ه راهی 
موس��وم به »ش��یخ جان« در نزدیکی شهر خداجو رخ داد و بالفاصله دو دستگاه آمبوالنس و 
امدادگران هالل احمر و اورژانس به محل اعزام ش��دند.  به گفته وی مصدومان این س��انحه 
پس از انجام اقدامات درمانی الزم به بیمارستان سینا در شهر مراغه انتقال یافتند.  به گزارش 
ایرنا جاده مراغه – هش��ترود با ۱۰۰ کیلومتر طول به دلیل عرض کم و ترافیک باال در طول 
س��ال ش��اهد وقوع سوانح متعدد رانندگی است و بر همین اس��اس نیز بهره برداری از آزادراه 
مراغ��ه – هش��ترود به عنوان یک��ی از مطالبه های جدی مردم منطقه در دس��تور کار دولت 

سیزدهم قرار دارد.
به گفته مسئوالن امر امسال حدود ۴۰ کیلومتر از این آزادراه زیر بار ترافیکی قرار می گیرد 

تا از وقوع سوانح رانندگی در جاده قدیمی مراغه - هشترود کاسته شود.

افزایش ایستگاه های هواشناسی برای گردشگری 
آذربایجان شرقی ضروری است

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردش�گری و صنایع  دس�تی آذربایجان  ش�رقی گفت: 
ایجاد ایستگاه های هواشناسی در نقاط مختلف استان با هدف آگاه سازی گردشگران 

ضروری است.
احمد حمزه زاده در جلس��ه مشترک با مدیرکل هواشناسی استان، با اشاره به اینکه توجه 
غالب گردش��گران آذربایجان ش��رقی به ظرفیت های طبیعی معطوف ش��ده است، افزود: این 
اس��تان دارای ظرفیتی بی نظیر در حوزه گردش��گری طبیعی است، به طوری که گردشگران 
در فصل های خاص می  توانند ش��اهد چهار فصل در مناطق خاص اس��تان باشند. وی اظهار 
داشت: با توجه به تغییر سلیقه گردشگران از حوزه فرهنگی و تاریخی به گردشگری طبیعی، 
تأمین زیرساخت های الزم برای رفاه گردشگران و سهولت استقرار آن ها در طبیعت بکر و بی 
نظیر آذربایجان ش��رقی در دستور کار  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
ق��رار دارد. حمزه زاده ادامه داد: با توجه به اهمیت اعالم دقیق وضعیت آب و هوایی اس��تان 
به گردش��گران و همچنین کوهنوردان، ایجاد ایس��تگاه های هواشناسی در مناطق مختلف با 
همکاری س��ازمان هواشناس��ی از مهم ترین اولویت های این اداره  کل است که پس از بررسی 
شرایط مناطق گردشگری آذربایجان، اقدامات الزم انجام خواهد شد. وی اظهار داشت: با توجه 
به اعالم آمادگی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی به تأمین محتوای موزه هواشناسی، این 
اداره کل نیز آماده است تا با فراهم سازی زیرساخت های الزم، زمینه ایجاد این موزه و به دنبال 

آن توسعه موزه های تخصصی استان را فراهم سازد.

کالهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی در مراغه لو رفت
جانش�ین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت: فردی که به ۱۰۰ میلیارد تومان 
کالهبرداری به بهانه س�رمایه گذاری در بورس متهم اس�ت، در مراغه شناس�ایی و 

دستگیر شد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری پلیس س��ردار »علی محمدی« اظهار داشت: در پی 
ش��کایت تعداد زیادی از ش��هروندان مبنی بر اینکه ش��خصی با جلب اعتماد مردم و به بهانه 
سرمایه گذاری در بورس، نسبت به اخذ وجه از آنان اقدام کرده است، موضوع به صورت ویژه 
در دس��تور کار مام��وران پلیس آگاه��ی مراغه قرار گرفت. وی ادام��ه داد: با توجه به اهمیت 
موضوع، اقدامات اطالعاتی و تحقیقات نامحسوس با هماهنگی مقام قضائی در این زمینه آغاز 
و با بررس��ی و پاالیش اخبار مش��خص شد که متهم با قول س��ودهای هنگفت و واهی، مبلغ 
۱۰۰ میلیارد تومان از ۳۰۰ شهروند ساکن در شهرستان های جنوب استان کالهبرداری کرده 
است. جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی اعالم کرد: متهم پس از آن با انجام اقدامات 
پلیسی و پیگیری   های شبانه روزی شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی توسط ماموران 
پلیس آگاهی مراغه در یکی از شهرستان های همجوار دستگیر شد.  سردار »محمدی« با بیان 
اینکه متهم بعد از تش��کیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، از 
شهروندان درخواست کرد در زمان سرمایه گذاری در بورس به مراکز رسمی و معتبر مراجعه 

و  به هشدارها و توصیه های پلیس توجه کنند.
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کالنش�هر تبریز با برخورداری از ظرفیت های 
بالقوه و بالفعل فراوانی که در حوزه های مختلف 
دارد مس�تعد س�رمایه گذاری بخش خصوصی 
اس�ت ولی جلب مشارکت سرمایه گذاران برای 
اجرای پروژه ها به الزاماتی مانند کاهش ریسک 
پذیری، ارایه مش�وق ها و تسهیل امور سرمایه 

گذاری نیاز دارد.
به گزارش ایرنا، سرمایه گذاران آذربایجان شرقی و 
تبریز از پیشگامان سرمایه گذاری در کشور بوده و در 
صورت فراهم بودن بستر و حمایت مسووالن، آستین 
بلند کرده و وارد این عرصه می ش��وند ولی در س��ال 
های اخیر به علت بروز برخی مش��کالت، عدم وجود 
هماهنگی، همگرایی و حمایت از س��وی مس��ووالن 
مربوطه س��رمایه گذاری در این ش��هر را رها کرده و 
سرمایه خود را به سایر کالنشهرها برده و پروژه های 

مختلف را اجرا کرده اند.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی ش��هرداری تبریز با اش��اره به اهمیت موضوع 
س��رمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری می گوید: 
نخس��تین س��رمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری 
در تبریز در س��ال ۱۲۸۶ خورش��یدی با ایجاد اولین 
کارخان��ه برق با مش��ارکت ش��هرداری وقت و بخش 

خصوصی اتفاق افتاده است.
رضا خلیلی، ب��ا بیان اینکه اولین س��رمایه گذاری 
ش��هری به ش��کل BOT ) س��اخت، بهره برداری و 
واگذاری ( مجموعه تفریحی باغالرباغی تبریز اس��ت، 
اظهار می کند: س��رمایه گذاران آذربایجان ش��رقی با 
ش��جاعت و جس��ارت در برهه های مختلف پیشگام 
بودند و س��رمایه علمی، معنوی و م��ادی خود را در 
اختیار ش��هر و کش��ورمان ق��رار داده ان��د ولی مورد 

بی مهری واقع شده اند.
وی با بی��ان اینکه از دیدگاه مدیران ش��هری باید 
جهشی در سرمایه گذاری در تبریز ایجاد شود، اظهار 
می کن��د: بر همین اس��اس تالش می ش��ود فضای 

مناسبی برای سرمایه گذاری ایجاد شود.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی ش��هرداری تبریز می گوی��د: با وجود این که 
محدویت های اقتصادی و تحریم ها در کش��ور ثابت 
است ولی در برخی استان ها و شهرها از جمله مشهد 

از سرمایه گذاران حمایت بیشتری می شود.
خلیل��ی، ادامه می دهد: بهترین کار برای آس��یب 
شناس��ی این موضوع و حل مشکالت موجود سرمایه 
گذاران این اس��ت که به صورت مس��تقیم با آنها در 
ارتباط ب��ود تا با جمع بندی نظرات آنها، موانع پیش 
رو برداش��ته و زمینه برای مش��ارکت آن ها در طرح 

های حوزه مدیریت شهری فراهم شود.
مدیرعامل یک پروژه تجاری در تبریز نیز می گوید: 
متاس��فانه دیدگاه ش��هرداری های مناط��ق تبریز به 
سرمایه گذاری همانند اعطای پروانه برای ساختمان 
چهار طبقه بوده که این موضوع با سرمایه گذاری در 

تناقض است.
عل��ی کمک پناه، ب��ا بیان اینک��ه در تمامی کارها 
ریس��ک وج��ود دارد ولی اگر این م��ورد بیش از حد 
باش��د مورد قبول نخواهد بود، می افزاید: با توجه به 
محدوده ریس��کی که سرمایه گذار برای اجرای پروژه 
ه��ا در نظر می گیرد اگر ریس��ک فراتر از آن باش��د 

اقدامی نخواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید به فکر روش های کاهش 

ریس��ک بود تا س��رمایه گذار در ش��هر فعالیت کند، 
اظهار می کند: باید نهاد و دس��تگاهی وجود داش��ته 
باشد که زبان سرمایه گذاری و ریسک سرمایه گذاری 

را درک کند.
مدیرعام��ل یک پروژه تج��اری در تبریز می گوید: 
در تبری��ز چن��د پروژه نیمه تمام شکس��ت خورده از 
جمله س��ون استار و هشت بهشت وجود دارد که هر 
س��رمایه گذاری وارد شهر ش��ود ابتدا این پروژه های 
نیمه تمام را مشاهده خواهد کرد بنابراین برای بهبود 
وضعیت اولین مسیری که شهرداری، مدیریت شهری 
و س��رمایه گذاری باید طی کند بررسی راهکار فعال 

کردن این پروژه ها است.
کمک پناه، ادامه می دهد: در مشهد، نهادی به نام 
ش��هرداری ثامن ایجاد ش��ده که خرید زمین، جذب 
س��رمایه گذار و تهیه امکانات مورد نیاز برای سرمایه 
گذار بر عهده این ش��هرداری اس��ت و به همین علت 
س��رمایه گذاران تبریزی در این شهر سرمایه گذاری 
زیادی انجام داده اند ولی متاسفانه عملکرد شهرداری 

تبریز در حوزه سرمایه گذاری مناسب نبوده است.
وی یادآوری می کند: برای جذب س��رمایه گذار به 
تبریز، شهرداری باید برنامه و تشکیالت ویژه ای برای 
خود داش��ته باشد تا س��رمایه گذار درگیر شهرداری 
مناطق نشود ضمن اینکه باید ریسک سرمایه گذاری 
کاهش یابد تا سرمایه گذاران تبریزی که در خارج از 

تبریز هستند را جذب کرد.
مدیرعامل یک مجموعه تفریحی و ورزشی تبریز نیز 
با بیان اینکه تشکیالت ویژه برای جذب سرمایه گذار 
تنها نباید در ش��هرداری ایجاد شود، می گوید: سایر 

نهادها و ادارات نیز در این موضوع دخیل هستند.
س��یروس اکبری، می افزاید: به دلیل این که پروژه 
های سرمایه گذاری دارای متراژ زیادی هستند و هر 
چند س��ال یک بار تکرار می ش��وند، باید پروانه های 
آن ه��ا به صورت ویژه و طول مدت اعتبار پروانه های 

ساخت آن ها بیشتر باشد.
وی اظهار می کند: باید پروژه های سرمایه گذاری 
در کنار آثار تاریخی تبریز توس��ط میراث فرهنگی و 
ش��هرداری به مردم شناسانده شود تا گردشگرانی که 
برای س��رمایه گذاری به کشور مسافرت می کنند با 

این پروژه ها آشنا شوند.
مدیرعامل یک مجموعه تفریحی و ورزشی تبریز می 
گوید: در ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی قانون جهانگردی 

و ایرانگردی، مصوبه ای در س��ال ۱۳۷۰ مصوب شده 
که بر اساس آن باید زیرساخت طرح های گردشگری 
و سرمایه گذاری به ویژه آب، برق و گاز تامین شده و 

حتی به اقساط ۲ تا پنج ساله تقسیط شود.
اکب��ری، ادامه می دهد: متاس��فانه این موضوع در 
اس��تان و شهر ما رعایت نمی شود و هزینه این موارد 
را به صورت نقدی اخذ می کنند و گاهی اوقات بعد از 

پنج تا ۶ ماه خدمات خود را ارائه می دهند.
وی با بیان این که ادارات به بخش س��رمایه گذاری 
ب��ه دید تجارت ن��گاه می کنند، ی��ادآوری می کند: 
متاس��فانه برای پ��روژه های در حال س��اخت نیز از 
بابت نصب تابلو تبلیغاتی از س��وی سازمان زیباسازی 

شهرداری هزینه اخذ می شود.
اکبری، با بیان این که اج��ازه نصب تابلو تبلیغاتی 
در چند محل ش��هر برای معرفی پروژه ها از خواسته 
های س��رمایه گذاران است، می افزاید: مسووالن باید 
در کنار س��رمایه گذاران و با دید توسعه استان با آنها 

همکاری کنند.
مع��اون اداره کل می��راث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دستی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به پیشینه 
تجاری شهر تبریز، می افزاید: زمانی تبریز، بازار ورود 
سرمایه به کش��ور بوده و از سویی کشتیرانی دریاچه 
ارومی��ه مهم ب��ود ولی در حال حاض��ر این جایگاه از 
دس��ت رفته و باید پیگیر این موضوع بود، اظهار می 
کند: اگر بتوان قوانین تش��ویقی برای سرمایه گذاری 
تدوین کرد، فضا برای توس��عه ش��هر و اس��تان بهتر 

خواهد شد.
علیرض��ا بایرام زاده، با بیان اینکه قوانین کش��ور ما 
تغییر نمی کند و همگی قائم به فرد است، می گوید: 
اگر قانون مدونی وجود داشته باشد با تغییر افراد نیز 
می توان کارها را به خوبی پیش برد و در این راس��تا 

باید به سمت برندسازی حرکت کرد.
وی خاطرنش��ان می کند: در موضوع برندسازی بر 
اس��اس مصوبه هیات وزیران، کسانی که در نمایشگاه 
های خارج حضور داش��ته باش��ند، هزینه های آن ها 
برای معرفی اس��تان و صنایع خود در نمایشگاه های 
خارج��ی با تایید می��راث فرهنگی و گردش��گری از 

مالیات مجموعه کسر می شود.
مع��اون اداره کل می��راث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دس��تی آذربایجان ش��رقی با بیان این که در 
بحث برندس��ازی می توان همایش و آموزش مجزائی 

برگزار کرد، می گوید: مشکالت سرمایه گذاران شامل 
قوانین دست و پاگیر و بروکراسی بسیار سنگین است 
به طوری که طی کردن بروکراسی اداری برای رسیدن 

به مرحله اخذ مجوز ۲ تا سه سال طول می کشد.
بای��رام زاده، با بیان این که باید حمایت ویژه ای از 
پروژه های کالن سرمایه گذاری انجام شود، ادامه می 
دهد: متاسفانه شهرداری های مناطق، سرمایه گذاران 
را به دید منبع درآمد می بینند که باید بسترس��ازی 

مشخصی در این زمینه ایجاد شود.
مدیرعامل یک مرکز تجاری تفریحی نیز با تاکید بر 
اینکه آسیب های س��رمایه گذاری در حوزه مدیریت 
شهری باید بیشتر بررسی شود، می گوید: باید تیمی 
تش��کیل ش��ود تا با پاس��خگو بودن، متولی موضوع 

سرمایه گذاران باشد.
حس��ین جداری، می افزاید: اگر تم��ام نمایندگان 
دول��ت در این تیم حضور نداش��ته باش��ند و امنیت 
سرمایه گذاری فراهم نش��ود، نباید انتظار داشت که 

مشکالت سرمایه گذاران حل شود.
وی ب��ا بی��ان این که بررس��ی و پیگی��ری نکردن 
مشکالت از سوی مسووالن، موجب دلسردی سرمایه 
گذاران می ش��ود، اظهار می کن��د: زمانی که دولت 
متعهد می شود با سرمایه گذار مشارکت داشته باشد 
نباید بعد از چند مدت، تعهدات خود را زیرپا گذارد.

مدیرکل امور ش��هری و شوراهای اس��تانداری نیز 
می گوید: بودجه س��ال ۱۴۰۱ شهرداری های استان 
حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۹ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان به ش��هر تبریز اختصاص یافته و بقیه 

مربوط به شهرستان هاست.

مرتضی موحدنیا، می افزاید: با بررسی اجمالی این 
بودجه و برآورد هزینه ها و درآمد، مشخص می شود 
که شهرداری نمی تواند با این بودجه انتظارات مردم 
را بج��ا آورد و ب��ه تبع آن نیز ش��هر تبریز روز به روز 

نسبت به سایر شهرها پسرفت خواهد داشت.
وی اظهار می کند: با بررسی چالش های مربوط به 
پروژه ها مشخص شد که یک سری مشکالت از سوی 
متولی یعنی مدیریت ش��هری شهرداری و یک سری 

مشکالت نیز از سوی سرمایه گذار وجود دارد.
موحدنی��ا، با بی��ان اینک��ه در تمامی دس��تگاه ها 
مشکالتی مطرح است و در این زمینه نباید همدیگر 
را مقص��ر اعالم کنند، ادامه می ده��د: به طور یقین 
در اجرای نقش خود در این زمینه مش��کالتی وجود 

خواهد داشت ولی باید ریسک آن را پذیرفت.
وی یادآوری می کند: از بازرسی و دستگاه نظارتی 
درخواست می ش��ود برای ترک فعل مدیران کل در 
زمینه س��رمایه گذاری، آن ها را مورد بازخواست قرار 
دهن��د و نه صرف��ا در زمان اقدام��ات آن ها؛ این که 
هی��چ اقدامی انجام نداده ان��د بدتر از انجام دادن کار 

خالف است.
موحدنی��ا، با بی��ان این که با وجود ای��ن ایرادات و 
آس��یب ها، آذربایجان ش��رقی و تبریز ظرفیت خوبی 
برای س��رمایه گذاری دارد، م��ی گوید: باید دبیرخانه 
دائمی سرمایه گذاری در مدیریت شهری ایجاد شده 
و بسته های س��رمایه گذاری در تمامی شهرداری ها 
به صورت تکمیل وجود داشته باشد تا بتوان سرمایه 
گذاران متقاضی را که به اتاق بازرگانی تبریز مراجعه 
می کنند، معرفی کرده و اطالعات الزم را با این اتاق 

رد و بدل کرد.

نمایش��گاه »ن��ذر و رزم حق« به مناس��بت ایام 
محرم و س��الگرد انقالب مشروطیت در محل خانه 

موزه مشروطه تبریز گشایش یافت.
به گزارش ایرنا، این نمایشگاه تا ۲۶ شهریور ماه 
س��ال جاری در طبقه همکف خانه موزه مشروطه 
ب��رای بازدی��د عم��وم دای��ر اس��ت و عالقه مندان 
می توانن��د با مراجع��ه به این خان��ه- موزه، ضمن 
بازدید از موزه فاخر مشروطه، از این نمایشگاه نیز 

بازدید کنند.
مدی��رکل میراث  فرهنگی، گردش��گری و صنایع  
دستی آذربایجان  شرقی در مراسم افتتاح نمایشگاه 
فوق با بیان اینکه آیین های س��وگواری ایام محرم 
در اس��تان دارای پیشینه ای طوالنی است که طی 
سال ها به  صورت سینه  به  سینه به نسل های بعدی 
انتقال یافته اس��ت، گف��ت: آثار به  ج��ای مانده از 
مراسم های مختلف س��وگواری ایام محرم از جمله 
مواریث ارزش��مند و حفظ و نمایش آن ها به نسل 
جوان اقدامی مهم اس��ت که این اداره  کل در این 
راس��تای برگزاری نمایش��گاه »نذر و رزم حق« در 

خانه موزه مشروطه تبریز اقدام کرده است.
احم��د حمزه زاده ادامه داد: در نمایش��گاه »نذر 
و رزم حق تبریز«،  آثاری از آیین  های س��وگواری 
مح��رم در اقص��ی نق��اط آذربایجان ش��رقی و به 
خص��وص تبریز از دوره قاجار، به نمایش گذاش��ته  

شده است.
وی نق��ش میراق فرهنگ��ی در حفظ و نگهداری 
از آثار عزاداری و س��وگواری محرم اس��تان را مهم 
خوان��د و اظهار داش��ت: ب��ا حفظ و نمای��ش آثار 
تاریخی تعزیه ها و آیین های سوگواری ایام محرم، 

نس��ل جدید با میراث تاریخی و دینی بیشتر آشنا 
می ش��وند. به گزارش ایرنا، خانه مش��روطه یکی از 
خانه های قدیمی مه��م در زمان مبارزه مجاهدان 
مش��روطه خ��واه در آذربایج��ان ، متعلق به »حاج 
مهدی کوزه کنانی« یکی از مبارزان قیام مشروطه 
و اصل��ی ترین حامی مالی آن اس��ت که در س��ال 

۱۲۴۷ شمسی ساخته شده است.
خان��ه - م��وزه مش��روطه پس از به توپ بس��ته 
شدن مجلس ش��ورای ملی توسط محمدعلی شاه 
قاجار، محل تجمع و همفکری بزرگان آذربایجان، 
و همچنی��ن مرکز فرمانده��ی مجاهدان در دوران 
۱۱ ماه��ه محاصره تبریز بوده اس��ت؛ از مبارزان و 
مجاه��دان مهمی ک��ه در این مکان ب��ه فعالیت و 
مب��ارزه پرداخته اند، می توان س��تارخان، باقرخان، 
ثقةاالسالم تبریزی، حاجی میرزا آقا فرشی و حاج 

مهدی کوزه کنانی را نام برد.
۱۴ مرداد، س��الروز صدور فرمان مشروطه است؛ 
جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و 
تأثیرگذار در تاریخ تحوالت سیاسی ایران محسوب 

می شود.

مدیرکل بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران آذربایجان 
شرقی گفت: این اس��تان در طول دوران هشت سال 
دفاع مقدس تعداد ۱۴ شهید خبرنگار تقدیم اسالم و 

انقالب کرده است.
جاب��ر ابوالفتح زاده در گفت وگو ب��ا خبرنگار ایرنا، 
ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هدای رس��انه و 
خبرنگار و بزرگداش��ت یاد و خاطره ش��هید صارمی، 
رس��الت تبیین فرهن��گ ایثار و ش��هادت را همگانی 

خواند و بر ادامه راه شهدا و ایثارگران تاکید کرد.
وی رس��الت آگاه سازی عمومی را بسیار سنگین و 
مهم توصیف و اضافه کرد: پاسداری از میهن اسالمی 
و دستاوردهای انقالب اسالمی با خون هزاران شهید 
گلگون کفن محقق شده و در زمان حاضر باید قدردان 

این تالش ها و جان فشانی ها باشیم.
ابوالفت��ح زاده روز خبرن��گار را در تاری��خ فرهنگی 
کشور مهم خواند و با بیان اینکه رسالت اطالع رسانی 
و آگاه س��ازی دشوار و سنگین اس��ت، اظهار داشت: 
بخش��ی از رس��الت آموزش و تربیت جامعه بر عهده 
خبرنگاران و اصحاب رس��انه اس��ت ت��ا ضمن اطالع 
رسانی، با چشمان تیزبین خود موانع، مشکالت و گره 

ها را شناس��ایی و نس��بت به رفع آنها اطالع رسانی و 
ارایه طریق نمایند.

وی با قدردانی از تالش های بی وقفه خبرنگاران و 
اصحاب رس��انه آذربایجان شرقی که در جهت ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت تالش می کنند، گفت: شهدا 
و ایثارگ��ران برای دف��اع از مرز و بوم این کش��ور از 
بهترین س��رمایه زندگی که همانا جان ش��یرین خود 
بود، گذش��تند و امنیت را به ارمغان آوردند و اکنون 
وظیفه قدردانی از این جانفش��انی ه��ا بر عهده تمام 
مردم و اقش��ار مختلف مردم به خصوص فرهیختگان 

و اصحاب قلم است.
به گزارش ایرنا، "علی نبی پور انگجی"  متولد س��ال 
۱۳۳۹ شهر تبریز به عنوان نخستین خبرنگار شهید 
دوران دفاع مقدس به ش��مار می رود که روز ۷ مرداد 
م��اه س��ال ۱۳۶۱ در عملی��ات  رمض��ان   در جنوب 
ش��لمچه مورد اصابت تیر دژخیمان بعثی قرار گرفت 

و شهید شد.
او به س��ال ۱۳۵۹ حرفه خبرنگاری را در س��ازمان 
خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( آغاز کرد و با آغاز 
جنگ تحمیلی در زمره اولین داوطلبان برای دفاع از 
سرزمین همیشه سربلند ایران قرار گرفت و در مدت 
فعالیت خود در س��ازمان به دلیل حضور مس��تمر در 
جبهه  بارها از سوی مسئولین تشویق و قدردانی شد.

آخرین س��مت ای��ن خبرن��گار پیش از ش��هادت، 
سرپرستی دفتر ایرنا در یاسوج بود.

۱۷ مرداد ماه س��ال ۱۳۷۷سالروز شهادت محمود 
صارمی خبرنگار ایرنا در مزارش��ریف افغانس��تان در 
تقویم ایران اسالمی به عنوان روز خبرنگار نام گذاری 

شده است.  

نمایشگاه »نذر و رزم حق« در تبریز گشایش یافت آذربایجان شرقی ۱۴ شهید خبرنگار تقدیم کشور کرده است

سرپرس�ت ش�رکت عمران ش�هر جدید س�هند گف�ت: تمامی 
پروژه ه�ای در حال اجرای این ش�هر به تابلوی روزش�مار مجهز 

می شوند.
ب��ه گزارش ایرنا، غالمرض��ا اقبالی در یک گفت و گ��وی خبری افزود: 
ب��ا توجه به اینکه اط��الع از آخرین وضعیت پروژه ه��ا از مطالبات به حق 
شهروندان است و همچنین ش��فافیت در اجرای پروژه ها از سیاست های 
کاری ش��رکت عمران شهر جدید سهند به ش��مار می آید، نصب تابلوی 

روزشمار معکوس در همه پروژه ها انجام می شود.
وی اظهار داش��ت: بر این اس��اس ش��هروندان و اهالی رس��انه خواهند 
توانس��ت در محل پروژه ها از جمله پروژه های نهضت ملی مسکن حضور 

یافته و از زمان اتمام آن باخبر شوند.
اقبالی، با بیان اینکه تمام تالش نیروهای ش��رکت عمران ش��هر جدید 

سهند، اتمام هرچه  زودتر و تحویل به هنگام پروژه ها به شهروندان است، 
ادامه داد: هم اکنون به طور میانگین پیشرفت فیزیکی چهار پروژه بزرگ 

نهضت ملی مسکن در این شهر بیش از ۲۰ درصد است.
وی با اشاره به اینکه سهم شرکت عمران سهند در گام اول نهضت ملی 
مسکن، ساخت ۹ هزار و ۲۵۱ واحد  مسکونی است، یادآوری کرد: پروژه  
۳۹۹ واحدی شمس با پیشرفت فیزیکی ۲۴ درصد، ۹۶ واحدی نیلوفر با 
پیشرفت فیزیکی ۲۲ درصد، ۴۶۸ واحدی فخر ۱ با پیشرفت ۲۰ درصد و 
۷۶۸ واحدی چشمه با پیشرفت ۳۴ درصد از جمله پروژه هایی هستند که 

از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و با سرعت در حال اجرا هستند.
اقبالی، افزود: ۱۱ پروژه نیز پیش��رفت فیزیکی باالی ۱۰ درصدی دارند 
که از جمله شامل پروژه های کمال، نگارستان، بهارستان، آذر و یلدای ۱ 

هستند. شهر جدید سهند در ۲۵ کیلومتری جنوب تبریز واقع است.
ش��هرهای جدید سهند و شهریار کانون اصلی اجرای طرح نهضت ملی 

مسکن در آذربایجان شرقی هستند.

طرحهایعمرانیشهرجدیدسهندبهتابلویروزشمارمجهزمیشوند

توسعه شهری تبریز مستلزم سرمایه گذاری بخش خصوصی


