4

شهرستان

چهارشنبه  15فروردين 1397
شماره 2186

استاندار آذربایجان شرقی:

اخبار

صید ماهیهای استخوانی در مازندران
تا  25فروردین ماه تمدید شد

سرپرست اداره کل شیالت مازندران از تمدید صید
ماهیهای استخوانی تا  25فروردین ماه در مازندران خبر
داد .به گزارش روابط عمومی شیالت مازندران ،ولیاهلل
محمدزاده اظهار کرد :براساس مصوبه کمیته مدیریت صید
سازمان شیالت ایران بهدلیل شرایط جوی ،کاهش دمای آب
و عدم رسیدگی جنسی کامل ماهی سفید برای مهاجرت
به سواحل ،صید ماهیهای استخوانی توسط شرکتهای
تعاونی پره  10روز دیگر در استان مازندران تمدید شد،لذا
صیادان استان میتوانند تا  10روز دیگر تورهای خود را
در دریا پهن کنند .وی با اشاره به وضعیت صید ماهیهای
استخوانی تا  14فروردین ماه ،افزود :از  20مهرماه  96تا
روز گذشته 2هزار و  400تن ماهی در استان صید و
روانه بازار شد که این میزان صید افزایش  11درصدی را
نشان میداد؛ هرچند تعداد مراحل پرهکشی بهدلیل شرایط
نامساعد جوی  4درصد نسبت به مدت مشابه فصل قبل
کاهش داشته است .سرپرست اداره کل شیالت مازندران،
ارزش اقتصادی این میزان صید را  60میلیارد تومان اعالم
کرد و گفت :این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد
 39درصدی داشته است.

مردم و تولیدکنندگان مخاطبان شعار «حمایت از کاالی ایرانی» هستند

تبریز – فالح :استاندار آذربایجان شرقی با بیان
اینکه مردم بهعنوان مصرفکننده یکی از مخاطبان شعار
«حمایت از کاالی ایرانی» هستند ،گفت :برای تحقق این
شعار ،تولیدکنندگان هم باید کیفیت کاالهای تولیدی خود
را افزایش دهند و استانداردهای بینالمللی را رعایت کنند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،مجید خدابخش با اشاره به
اینکه نامگذاری سال  97به نام «حمایت از کاالی ایرانی» از
هر جهت نامگذاری بابرکتی است ،افزود :اگر تقاضا برای کاالی
تولید داخل افزایش یابد تولیدکننده نیز تالش خواهد کرد تا
کیفیت و تنوع کاالهای تولیدی خود را باال ببرد و این موضوع
برای همه سودبخش است .وی با تأکید بر اینکه باید برای
توسعه تولید در استان تالش کنیم ،افزود :برخی از کاالهای
ایرانی به دلیل کیفیت باالی آن ،از اقبال خوبی برخوردار
هستند ،اما در مورد برخی از کاالها الزم است که نسبت

معاون عمرانی استاندار:

توسعه حملونقل جادهای و ریلی از مهمترین سیاستهای توسعه آذربایجان شرقی است

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد :

افزایش کرایه تا اطالع ثانوی ممنوع

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری
شهرکرد گفت :تا زمان ابالغ نرخ جدید از سوی فرمانداری
شهرکرد ،رانندگان وسایل نقلیه اجازه افزایش کرایه را
ندارند.
مهرداد میرزائیان با اشاره به اینکه هرساله افزایش
قیمت کرایه وسایل نقلیه عمومی روال خاصی دارد ،اظهار
کرد :پیشنهاد افزایش کرایه از سوی سازمان حمل و نقل بار
و مسافر شهرداری شهرکرد به شورای شهر اعالم میشود
و پس از بررسی توسط اعضای شورای شهر این نرخ جهت
اخذ مجوز به فرمانداری اعالم میشود.
وی ادامه داد :اگر نرخ مدنظر مورد تأیید واقع شود،
نامهای جهت اجرا به سازمان حمل و نقل بار و مسافر
شهرداری شهرکرد ابالغ میشود و تاکنون هیچ ابالغیهای
در این خصوص از فرمانداری شهرکرد اعالم نشده است.
تبریز – فالح :معاون سیاسی و امنیتی استاندار
آذربایجان شرقی با بیان اینکه شعار سال ،جهتگیری
اصلی کشور را مشخص میکند ،گفت :شعار «حمایت
از کاالی ایرانی» ،اولویت اساسی نظام خدمترسانی
و خطدهی به جامعه است .به گزارش خبرنگار ما در
تبریز ،رحیم شهرتیفر افزود :فلسفه انتخاب شعار اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اشتغال در سال گذشته ،جلوگیری از
فشارهای اقتصادی دشمنان و رونق دادن به تولید و
رفع معضل بیکاری بود و امسال نیز ،شعار «حمایت از
کاالی ایرانی» نشاندهنده توجه نظام به اقتصاد ملی و
حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است .وی خاطرنشان
کرد :البته مشکالت صرفاً با شعار حل نمیشود ،این
نامگذاریها یک خطدهی کلی و مخاطب آن همه
ملت ایران هستند؛ چه آنهایی که در بدنه حاکمیت و

به ارتقای کیفیت و اصالح تکنولوژی تولید آنها اقدام کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه بر نقش مؤثر اصحاب رسانه
در تحقق شعار سال تأکید کرد و گفت :یکی از شاخصهای

خوب برای استفاده از یک کاالی ایرانی ،صادرات آن است؛
هر واحد تولیدی که بتواند کاالی تولیدی خود را صادر کند
معلوم است که استانداردهای بینالمللی را رعایت کرده و
مطمئناً در بازار داخلی هم فروش خوبی خواهد داشت .وی
تصریح کرد :ما در استان واحدهای خوبی داریم که محصوالت
خود را به کشورهای مختلف دنیا صادر میکنند و بقیه
واحدهای تولیدی نیز باید با رعایت استانداردهای حداقلی
به این سمت حرکت کنند .خدابخش همچنین از آمادگی
کشور ایتالیا برای سرمایهگذاری در صنعت چرم در استان
خبر داد و گفت :خوشبختانه با پیگیریهای مستمر ،بهزودی
شاهد این اتفاق خواهیم بود که میتواند صنعت چرم استان
را متحول کند .وی افزود :این همکاری در دو حوزه آموزش و
تشخیص کیفیت اتفاق خواهد افتاد و طی آن تبریز میتواند
به آزمایشگاه منطقهای کیفیت چرم تبدیل شود.

تبریز – فالح :معاون عمرانی استاندار
آذربایجان شرقی توسعه حملونقل جادهای
و ریلی را از مهمترین سیاستهای توسعه
استان ذکر کرد و گفت :در حال حاضر
پروژههای خوبی در هر دو بخش ریلی و
جادهای در حال اجراست که بهرهبرداری از
آنها میتواند در سهولت رفتوآمدهای مردم
و همچنین رشد صنعت حملونقل و توسعه
صنعت گردشگری تأثیر بسزایی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،محمدصادق
پورمهدی با اشاره به وجود  100کیلومتر
خط آهن در محدوده راهآهن آذربایجان،

گفت :با بهرهبرداری از راهآهن تبریز -میانه،
 140کیلومتر دیگر به این مسیر ریلی اضافه
میشود .پورمهدی با بیان اینکه تقویت
قطارهای حومهای یکی از اولویتهای
حملونقل ریلی در استان است ،گفت:
خوشبختانه استقبال خوبی از این قطارها
در مسیر تبریز به جلفا و تبریز به آذرشهر
شده و راهاندازی قطارهای حومهای تبریز-
مراغه ،تبریز -سهند و بستانآباد -سراب
نیز جزو برنامههای راهآهن آذربایجان است.
وی افزود :با بهرهبرداری از این پروژهها ،تنها
مسیری که از خط آهن بینصیب میماند
محور تبریز -اهر است که با توجه به وجود
معادن مختلف در منطقه اهر و ورزقان،
ایجاد خط آهن در این محور نیز بهصرفه
است .پورمهدی گفت :در سطح دنیا ،معادن
یکی از بهرهبرداران مهم راهآهن هستند و
امیدواریم با راهاندازی خط آهن در محور
تبریز -اهر بتوانیم ضمن سهولت حملونقل

مسافری ،شاهد توسعه حملونقل باری و در
نتیجه توسعه صنایع معدنی در این منطقه
باشیم .معاون استاندار آذربایجان شرقی در
خصوص آزادراه تبریز -مرند -بازرگان نیز
گفت :این پروژه در محور تبریز تا صوفیان
کام ً
ال فعال است و با اتمام این محور ،ادامه
آن تا مرند اجرا خواهد شد و برای محور
مرند تا بازرگان نیز با سرمایهگذار بخش
خصوصی مذاکرات انجام شده و امیدواریم
سریعاً به نتیجه برسیم .وی از آغاز تملک
اراضی برای اجرای کمربندی جنوبی تبریز
به موازات بزرگراه شهید کسایی نیز خبر داد
و گفت :این پروژه به طول  24کیلومتر در
شش باند ،آزادراه تبریز -زنجان را به بزرگراه
تبریز -مرند متصل میکند و برای اجرای
آن در مدت سه سال ،بالغ بر  300میلیارد
تومان اعتبار پیشبینی شده است .پورمهدی
افزود :آزادراه مراغه -هشترود نیز به طول
 105کیلومتر توسط چهار پیمانکار به

شدت در حال اجراست و امیدواریم در سال
جاری یک قطعه از آن را به زیر بار ترافیک
ببریم .وی خاطرنشان کرد :خوشبختانه
کارهای خوبی در بخش آزادراهی استان
در حال انجام است که بهرهبرداری از آنها
میتواند در سهولت رفتوآمدهای مردم و
همچنین رشد صنعت حملونقل و توسعه
صنعت گردشگری تأثیر بسزایی داشته
باشد .پورمهدی ادامه داد :صنعت گردشگری
استان رفتهرفته مسیر خود را پیدا میکند
و آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت
است معرفی ظرفیتهای گردشگری استان
به گردشگران داخلی و خارجی است .وی
افزود :رسانهها نقش مهمی در این زمینه
برعهده دارند و یکی از مواردی که بنده
بارها بر آن تأکید کردهام تهیه کلیپهای
یکدقیقهای از ظرفیتهای گردشگری و
نقاط دیدنی استان و اطالعرسانی آن در
رسانهها و فضای مجازی است.

خبر كوتاه

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان
رضوی اعالم کرد

ورود بیش از  14میلیون نفر زائر و مسافر به خراسان
رضوی در  19روز گذشته
سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی از ورود
 14میلیون و  215هزار و  100نفر به استان از روز 25
اسفند سال گذشته تا چهاردهم فروردینماه سال جاری
خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان
رضوی ،مهدی فروزان از ورود  14میلیون و  215هزار
و  100نفر به استان از روز  25اسفند سال گذشته تا
چهاردهم فروردینماه سال جاری خبر داد.
وی ادامه داد :این میزان ورود زائر و گردشگر در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11 ،درصد رشد دارد.
سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی افزود:
یک میلیون و  123هزار و  74نفر از این تعداد ،از طریق
حمل و نقل جادهای و عمومی به استان وارد شدهاند که در
مقایسه با سال قبل 3.5 ،درصد کاهش داشته است.
مدیرکل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی
اظهار داشت 388 :هزار و  361نفر از این افراد نیز با قطار
به استان سفر کردهاند که با رشد  3.2درصدی همراه بوده
است .فروزان ،آمار زائران و مسافرانی که از طریق فرودگاهها
به استان وارد شده اند را نیز  250هزار و  169نفر اعالم
کرد و افزود :این آمار در مقایسه با سال گذشته  8درصد
کاهش دارد .وی گفت :زائران و مسافرانی که با وسائل نقلیه
شخصی خود از روز  25اسفند سال گذشته تا  14فروردین
ماه سال جاری به استان وارد شدهاند هم  12میلیون و
 453هزار و  496نفر میباشند که این میزان در مقایسه
با سال گذشته ،با رشد  13.3درصدی مواجه بوده است.
سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی در خصوص
آمار ورود زائران و مسافران در این مدت به مشهد مقدس
هم گفت :از روز  25اسفند سال گذشته تا  14فروردین ماه
سال جاری ماه  8میلیون و  441هزار و  418نفر به این
کالنشهر وارد شدهاند که در مقایسه با سال گذشته12 ،
درصد رشد دارد .فروزان افزود 834 :هزار و  447نفر از این
تعداد ،از طریق حمل و نقل جادهای و عمومی به مشهد
مقدس وارد شدهاند که در مقایسه با سال قبل 4 ،درصد
رشد داشته است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی:

شعار سال نشاندهنده جهتگیری اصلی کشور است

نظام خدمترسانی قرار گرفتهاند و چه آنهایی که در
بخش خصوصی فعالیت میکنند .شهرتیفر دامه داد:
تولیدکننده باید با تولید کاالیی باکیفیت و قیمتی
منطقی و قابل قبول بتواند نیاز مشتری را تامین کرده
و رضایت او را جلب کند ،همه این موضوعات در کنار
هم در تحقق شعار سال میتواند موثر باشد .وی با
بیان اینکه وقتی مشتری به دنبال کاالی تولید داخل
می رود ،تولید داخل هم باید جوابگوی نیاز و خواسته
مشتری باشد ،تاکید کرد :برای تحقق شعار سال همه
باید تالش کنند و مراقب باشیم که در محدوده شعار
باقی نمانیم .معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان

شرقی با تاکید بر حمایت ازتولیدکننده داخلی ز طریق
استفاده از کاالی تولید داخل و در نتیجه کمک به رونق
بازار ،گفت :در کنار تشویق مردم به خرید کاالی ایرانی،
دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند و با راهکارهایی
همچون ارائه تسهیالت کمبهره مشکالت آنها را رفع
کند .شهرتیفر افزود :کاالی تولید داخل نباید تنها برای
مصرف داخلی طراحی شود بلکه باید جنبه صادراتی نیز
در نظر گرفته شود که در این راستا نیز دولت با توسعه
ارتباطات و مراودات منطقی با دیگر کشورها می تواند
کمک کند .وی ادامه داد :یکی دیگر از موضوعت مهم
در مسأله حمایت از کاالی ایرانی موضوع مبارزه با قاچاق

کاال است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد؛
هرچند که در دولت تدبیر و امید در خصوص مبارزه با
قاچاق کاال پیشرفت های اساسی به دست آمده اما تا
وقتی قاچاق کاال وجود دارد تولید داخلی صدمه پذیر
بوده و بر همین اساس باید قاچاق کاال را تا مرز صفر
پیش ببریم .معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان
شرقی با اشاره به فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی
متنوع در استان ،انتخاب شعار «حمایت از کاالی
ایرانی» را فرصتی مناسب برای بخش صنعت و تولید
آذربایجان شرقی دانست و گفت :این امر مستلزم داشتن
دانش بازرگانی و تخصص تجارت است ،خوشبختانه در

این زمینه دانشگاه های استان آمادگی داشته و بازرگانان
و تجار باتجربه ای داریم ،البته هموطنان خارج از کشور

که عمدتا در عرصه تجارت و اقتصاد فعال هستند
می تواند کمک کنند تا ضمن ارتباط با تجار دیگر
کشورها از تجربیات دنیا برای رونق تولید داخلی و
عرضه تولیدات داخلی در خارج از کشور بهره مند
شویم .شهرتیفر در ادامه در خصوص ارتباط
حمایت از کاالی ایرانی و کاهش معضالت اجتماعی
بیان کرد :ابرچالش نظام اسالمی در شرایط کنونی
معضل بیکاری جوانان است ،هر چند بیکاری خود
معلول بوده ،اما به نوبه خود دلیل معضالت اجتماعی
بسیاری همچون افسردگی و طالق و اعتیاد می تواند
باشد؛ بنابراین هر چقدر به رونق تولید کمک کنیم
همان مقدار بیکاری را کاهش داده ایم و به همان
میزان در کاهش آسیبهای اجتماعی تاثیرگذار
بوده ایم که این معادله ای کام ً
ال مشخص است.

