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استاندار آذربایجان شرقی:

اعتبارات جذب  جدی  پیگیر  دستگاه ها 
باشند ملی  دستگاه های  از  مصوب   

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا انتقــاد از 
ــای  ــتگاه ه ــی از دس ــف برخ ــرد ضعی عملک
اســتان در پیگیــری تخصیــص اعتبــارات 
اســت  الزم  گفــت:  پروژه هــا  پیشــرفت  و 
ــارات  ــذب اعتب ــدی ج ــر ج ــتگاه ها پیگی دس

باشــند. از دســتگاه های ملــی  مصــوب 
ــانی وزارت  ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
کشــور، عابدیــن خــّرم در جلســه بررســی 
وضعیــت منابــع اعتبــاری و عملکــرد دســتگاه 
ــت  ــازمان مدیری ــتان در س ــی اس ــای اجرای ه
ــار  ــرقی، اظه ــان ش ــزی آذربایج ــه ری و برنام
ــارات  ــذب اعتب ــری ج ــترین پیگی ــرد: بیش ک
ــع  ــه مناب ــوط ب ــوری مرب ــت جمه ــفر ریاس س
ــتان و  ــور، اس ــه کش ــه و بودج ــی برنام عموم
مــاده ۵۶ بــوده و بانک هــا آن طــور کــه بایــد 

ــد. ــداده ان ــورت ن ــی ص اقدام
وی افــزود: انتظــار مــی رود دســتگاه هایی کــه 
ــود را  ــات خ ــتند مطالب ــا هس ــی پروژه ه متول

بــه هــر نحــو ممکــن دریافــت کننــد.
و  مدیریــت  ســازمان  داد:  ادامــه  خــّرم 
ــا  ــذب ی ــر ج ــد پیگی ــتان بای ــزی اس برنامه ری

ــتان،  ــه اس ــوط ب ــارات مرب ــذب اعتب ــدم ج ع
توســط  هــا  پــروژه  پیشــرفت  همچنیــن 
ــر  ــد و ه ــی باش ــف اجرای ــتگاه های مختل دس
ــرل  ــود و کنت ــتان می ش ــه وارد اس ــی ک مبلغ
پروژه هــا تحــت مســئولیت ایــن ســازمان 

ــد. ــاق افت اتف
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ادامــه با اشــاره 
بــه اهمیــت اجــرای پــروژه هــای مربــوط بــه 
ــروژه  ــن پ ــرد: ای ــح ک ــاب، تصری آب و فاض
هــا بایــد در اولویــت تخصیــص اعتبارات ســفر 
ــه  ــر چ ــد و ه ــرار گیرن ــوری ق ــت جمه ریاس

ــر تکمیــل شــوند. ســریع ت
خــّرم در عیــن حــال بــر لــزوم تکمیــل پــروژه 
ــدها و  ــاب س ــدها، پای ــه س ــوط ب ــای مرب ه
تامیــن آب شــرب از طریــق ایــن ســدها تاکیــد 

کــرد.
وی، وضعیــت تخصیــص اعتبــارات مربــوط به 
پــروژه هــای آب منطقــه ای اســتان را مطلوب 
دانســت و افــزود: آب منطقــه ای بایــد ســرعت 
کار خــود را بــاال بــرده و نســبت به فعال شــدن 

پــروژه هــا اهتمــام بیشــتری داشــته باشــد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا انتقــاد از 
ــای  ــتگاه ه ــی از دس ــف برخ ــرد ضعی عملک
ــارات و  ــص اعتب ــری تخصی ــتان در پیگی اس
ــت  ــتگاه مدیری ــه دس ــا، س ــرفت پروژه ه پیش
و برنامه ریــزی، اقتصــاد و دارایــی و دیــوان 
ــع،  ــت مناب ــرد وضعی ــف ک ــبات را مکل محاس
ــک از  ــر ی ــرد ه ــا و عملک ــرفت پروژه ه پیش
ــرده و  ــری ک ــی را پیگی ــای متول ــتگاه ه دس

ــد. ــه دهن ــات را ارائ ــزارش اقدام گ
ــت و  ــازمان مدیری ــس س ــه رئی ــن جلس در ای
برنامه ریــزی اســتان بــه تشــریح آخریــن 
وضعیــت مصوبــات ســفر رئیــس جمهــور بــه 
اســتان پرداخــت و گفــت: ســفر رئیس جمهــور 
ــه  ــر ب ــاری، منج ــورخ ۳۱ اردیبهشــت ج در م
ــار حــدود ۱۹،۵  ــا اعتب ــه ب تصویــب ۱۷۰مصوب
ــاظ  ــا لح ــه ب ــد ک ــان ش ــارد توم ــزار میلی ه
ــل  ــار از مح ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ۲۰ ه
ــارد  ــزار میلی ــه ۴۰.۵ ه ــی ب ــهیات بانک تس

تومــان می رســد.
 محمــد فرشــکاران افــزود: منابــع تامیــن اعتبار 
ایــن مصوبــات که مقــرر گردیــده طی ۳ ســال 
پرداخــت شــود شــامل »منابــع عمومــی برنامه 
و بودجــه کشــور، اســتان، مــاده ۵۶ و دســتگاه 
اجرایــی« ۵۷ درصــد، »منابــع داخلــی و فروش 
 ۳۰ اجرایــی«  دســتگاه های  مــازاد  امــوال 
درصــد، »تســهیات و مشــارکت« ۱۱درصــد 
و »نهادهــای حمایتــی )ســتاد جرایــی فرمــان 
امــام ، بنیــاد مســتضعفان و صنــدوق کارآفرینی 

امیــد(« و »منابــع وزارت نفــت« اســت.
وی در عیــن حــال خاطرنشــان کــرد: مبلغ۱۶۰ 
میلیــارد تومــان در قالــب مســئولیت اجتماعــی 

و وزارت نفــت اختصــاص می یابــد.
ــا را  ــی پروژه ه ــرفت فیزیک ــن پیش وی میانگی
حــدود ۶۲ درصــد اعــام و اضافــه کــرد: تعــداد 
ــاالی  ــی ب ــرفت فیزیک ــروژه دارای پیش ۲۸ پ
۷۰درصــد و تعــداد ۱۲ پــروژه دارای پیشــرفت 

بــاالی ۹۰ درصــد هســتند.
در ادامــه مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی بــه 
ــارات  ــت اعتب ــت دریاف ــن وضعی ــان آخری بی
ــه  ــای مربوط ــروژه ه ــرفت پ ــت پیش و وضعی

ــد. پرداختن

اقتصادی



نوبــت واریــز یارانــه بهمــن مــاه ســر رســید 
امــا صدوچهل وچهارمیــن مرحلــه ی ایــن 
کمــک معیشــتی نیــز بــدون حاشــیه نبــوده 
می تواننــد  از کجــا  یارانه بگیــران  اســت. 

ــند؟ ــود باش ــراض خ ــر اعت پیگی
نوبــت واریــز یارانــه بهمــن مــاه ســر رســید 
امــا صدوچهل وچهارمیــن مرحلــه ی ایــن 
کمــک معیشــتی نیــز بــدون حاشــیه نبــوده 
اســت؛ گروهــی از سرپرســتان خانــوار یارانــه 
ــان  ــه دستش ــر ب ــی دیگ ــد و گروه نگرفته ان
رســیده امــا نــه بــا رقمــی کــه انتظــارش را 
ــا  ــدی یارانه ه ــازمان هدفمن ــا س ــتند! ام داش
ــه  ــرای پیگــری یاران ــد راه را ب ــد چن می گوی

ــوار قــرار داده ایــم. پیــش روی خان
قــرار شــد ایــن مــاه نیــز بــه روال ماه هــای 
ــاه  ــه در بیســتم بهمــن م ــز یاران دیگــر واری
انجــام شــود. هرچنــد گاهــی یکــی دو روزی 
ــاهده  ــدی مش ــه نق ــت یاران ــه در پرداخ وقف
یارانه هــا  هدفمنــدی  ســازمان  می شــود. 
نیــز خبــر از پرداخــت یارانــه نقــدی در ایــن 
روز داد امــا در ادامــه ســروصدای برخــی 
ــه  ــه ب ــد یاران ــد؛ می گوین ــد ش ــوار بلن خان
ــیده  ــم رس ــر ه ــا اگ ــیده ی ــان نرس دستش
نــه ۴۰۰ هــزار تومــان بلکــه ۳۰۰ هــزار 
ــوز  ــه تجارت نی ــی ک ــا پیگیری های ــان. ب توم
کار  اشــکال  شــد  مشــخص  داد،  انجــام 
کجاســت؛ اختــال ســامانه در دو بانــک. 
ــک  ــود را از دو بان ــه خ ــه یاران ــرادی ک اف

ــاه  ــک رف ــران و بان ــر ای ــنه مه قرض الحس
ــه  ــه ب ــغ یاران ــوز مبل ــد، هن ــت می کنن دریاف
ــامانه  ــال س ــت. اخت ــیده اس ــان نرس دستش
-اشــکالی کــه بــرای ایرانی هــا چنــدان هــم 
تــازه نیســت- علــت ایــن امــر عنــوان شــده 
ــه  ــت ک ــن باب ــوار از ای ــی خان ــه نگران ــا ب ام
ــده  ــذف ش ــران ح ــروه یارانه بگی ــادا از گ مب
باشــند، دامــن زده اســت. ایــن در حالیســت 
کــه پیشــتر، داریــوش ابوحمــزه، معــاون رفاه 
اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
ــه و  ــت برنام ــا دول ــه فع ــود ک ــر داده ب خب
سیاســتی بــرای حــذف یارانه بگیــران تــا 

ــدارد. ــال ن ــان س پای
ــغ  ــه مبل ــران ب ــدی یارانه بگی ــروه بع ــا گ ام
ــاف  ــرا برخ ــد؛ ظاه ــراض دارن ــه اعت یاران
ــان،  ــزار توم ــای ۴۰۰ ه ــل به ج ــای قب ماه ه
ــان  ــه حسابش ــر ب ــان کمت ــزار توم ۱۰۰ ه
واریــز شــده اســت. در ایــن بــاره هــم پیشــتر 
ــرار  ــه ق ــود ک ــح داده ب ــر اقتصــاد توضی وزی
نیســت در رقــم یارانــه نقــدی تغییــری ایجاد 
ــر  ــن تغیی ــه حــاال از االن شــاهد ای شــود ک
باشــیم. الیحــه بودجــه هــم در حالــی تقدیــم 
مجلــس شــد کــه رقــم یارانــه نقــدی ثابــت 
ــئولی  ــچ مس ــاره هی ــن ب ــود. در ای ــده ب مان
اظهــار نظــری نداشــته اســت، فقــط امــروز 
طیبــه حســینی، ســخنگوی ســتاد هدفمنــدی 
یارانه هــا بــه باشــگاه خبرنــگاران جــوان 
اعــام کــرده کــه پرداخــت یارانــه نقــدی تــا 

پایــان ســال تغییــری نــدارد، امــا در بودجــه 
ــه  ــرای یاران ــه ب ــده هــر رقمــی ک ســال آین
ابــاغ شــود، همــان مبلــغ پرداخــت خواهــد 
شــد. بــا اینحــال، سرپرســتان خانــوار از کجــا 
ــند؟ ــود باش ــر اعتراضــات خ ــد پیگی می توانن

ــه  ــرای پیگــری پرداخــت یاران ــد روش ب چن
نقــدی

از  مــردم  مربوطــه می گوینــد  مســئوالن 
دهک بنــدی  بــه  می تواننــد  روش  چنــد 
ــه  ــاره یاران ــود درب ــکات خ ــر مش ــا دیگ ی
ســامانه ای  دو  کننــد.  اعتــراض  نقــدی 
ــت  ــامانه ثب ــی س ــده؛ یک ــی ش ــه معرف ک
ــری  ــی و دیگ ــت بازبین ــراض و درخواس اعت
یارانــه  جامانــدگان  از  ثبت نــام  ســامانه 
ــاه هــم اعــام کــرده کــه  اســت. وزارت رف
ــت  ــت ثب ــد جه ــوار می توانن ــتان خان سرپرس
ــه آدرس                     ــود ب ــت خ ــری درخواس ــا پیگی ی
 https://hemayat.mcls.gov.ir

ــد. ــه کنن مراجع

همچنیــن، یکــی دیگــر از راه هــا پیگیــری بــا 
ــد  ــراد می توانن ــت. اف ــی اس ــد مل ــک ک کم
ــای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹  ــن گوی ــماره تلف ــا ش ب
ــد  ــد ک ــد بای ــه بع ــد. در مرحل ــاس بگیرن تم
ملــی سرپرســت خانــوار را وارد کننــد. بــا وارد 
کــردن کــد ملــی و شــماره تماس سرپرســت 
ــه  ــا یاران ــوار، مشــخص می شــود کــه آی خان

ــه. ــا ن ــرد ی ــق می گی ــوار تعل ــه خان ب

3

یارانه بگیران از کجا پیگیر 
اعتراض خود باشند؟

اجتماعی اقتصادی
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شهری

ــز  ــمالغرب تبری ــز-ورودی ش ــان تبری آرم
ــود. ــاماندهی ش ــال جاری س ــان س ــا پای ت

ــاکریم  ــدا را ش ــت: خ ــز گف ــهردار تبری ش
ــور در  ــدار و حض ــق دی ــروز توفی ــه دی ک
ــدا  ــری را پی ــم رهب ــام معط ــر مق محض
ــاره  ــی درب ــکات مهم ــان ن ــم و ایش کردی
ــان در  ــز و آذربایج ــگاه تبری ــش و جای نق
توســعه کشــور و منطقــه تصریــح کردنــد.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز؛ 
قــرار  ســومین  در  هوشــیار  یعقــوب 
خدمــت از ســومین دور قرارهــای خدمــت 
شــهرداری تبریــز کــه در حــوزه منطقــه ۶ 
ــام معظــم  ــرد: مق ــار ک ــزار شــد، اظه برگ
بــرای  مهمــی  راهبردهــای  رهبــری 
مــردم و مســئوالن داشــتند کــه یکــی از 
ــل  ــتقامت در مقاب ــتادگی و اس ــا ایس آنه

زیــاده خواهی هــای دشــمنان اســت.
ــی از  ــا تاس ــدوارم ب ــرد: امی ــراز ک وی اب
ــاب  ــم انق ــر معظ ــار رهب ــات گهرب بیان
در ایــن مســیر اســتوار و پایــدار قــدم 

برداشــته و شــرمنده مــردم نشــویم.
ــاماندهی  ــوص س ــز در خص ــهردار تبری ش
افــزود:  تبریــز  شــهر  هــای  ورودی 
ــوع  ــک موض ــهر ی ــاماندهی ورودی ش س
حیاتــی بــرای مناطــق ۶ و ۷ اســت و 
ورودی   در  نظمــی  بــی  شــاهد  وقتــی 

ــه رغــم  شــهر از ســمت مرنــد هســتیم، ب
تمــام زحمــت هــای صــورت گرفتــه، 
ــرد  ــوع عملک ــن موض ــه ای ــی ب کم توجه
ــد. ــرار می ده ــعاع ق ــق را تحت الش مناط

اینکــه ســاماندهی  بیــان  بــا  هوشــیار 
بایــد  مرنــد  ســمت  از  تبریــز  ورودی 
ــزود:  ــود، اف ــی ش ــال اجرای ــان س ــا پای ت
آلودگــی بصــری و زوائــد نازیبــای ورودی 
هــای شــهر یکــی از موضوعاتی اســت که 
بــا صــرف هزینــه اندکــی توســط مناطــق 
قابــل حــل اســت و بی شــک ایــن اقــدام 
ــگران را در  ــهروندان و گردش ــت ش رضای
ــف  ــق مکل ــن رو مناط ــی دارد. از همی پ
ــوص  ــال جاری در خص ــان س ــا پای ــد ت ان
ورودی  در  تــردد  تســهیل  و  آســفالت 

ــد. ــام دهن ــژه ای انج ــدام وی ــهر اق ش

تاکید شهردار تبریز بر ساماندهی ورودی های شهر

ساماندهی ورودی شهر یک 
مناطق  برای  حیاتی  موضوع 
6 و ۷ است و وقتی شاهد 

بی نظمی در ورودی  شهر از 
ســمت مرند هستیم، به رغم 

تمام زحمت های صورت 
این  به  کم توجهی  گرفته، 
را  مناطق  عملکرد  موضوع 
می دهد قرار  تحت الشعاع 

،،،
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دارایـی  و  اقتصـادی  امـور  مدیـرکل 
اولیـن  پرداخـت  از  شـرقی  آذربایجـان 
قسـط از مالیـات وصولـی شـرکت مـس 
داد. خبـر  اسـتان  حسـاب  بـه  سـونگون 

بـه گـزارش خبرنگار مـا در تبریز؛واقف 
امـروز  جلسـه  بـه  اشـاره  بـا  بهـروزی 
رئیـس  بـا  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 
گفـت:  کشـور،  مالیاتـی  امـور  سـازمان 
از  بعـد  و  مکـرر  پیگیری هـای  از  بعـد 

درآمـد  بـار  اولیـن  بـرای  دهـه،  چنـد 
مالیاتـی  رسـیدگی  از  حاصـل  مالیاتـی 
مـس سـونگون بـه حسـاب اسـتان واریز 

شـد.
مـس  مالیاتـی  قسـط  اولیـن  مبلـغ  وی 
سـونگون را یکصـد میلیـارد ریـال اعالم 
نیـز  پرداخت هـا  مابقـی  گفـت:  و  کـرد 
طـی روزهـای آینـده بـه حسـاب اسـتان 

واریـز خواهـد شـد.

واریزی اولین قسط از مالیات وصولی شرکت مس سونگون به
 حساب آذربایجان شرقی

از  شــرقی  آذربایجــان  انتظامــی  فرمانــده   
ــرقت و  ــا س ــه ب ــدید مقابل ــرح تش ــرای ط اج

دســتگیری ســارقان در اســتان خبــر داد.
ســردار” حســین عبــدی” گفــت: در راســتای 
اجــرای تدابیر فرمانــده کل انتظامــی، همزمان 
بــا اســتان هــای سراســر کشــور طــرح تشــدید 
برخــورد و مقابلــه مقتدرانــه بــا جرایم خشــن، 
کنتــرل ســارقان بــه عنــف، ســارقان زورگیر و 
تحــت تعقیــب و همچنیــن در جهــت کنتــرل 
ورودی هــای اســتان و جلوگیــری از ورود 

ســارقان در حرکــت در اســتان شــروع شــده 
اســت.

ــس  ــت پلی ــا محوری ــن طــرح ب ــزود: ای وی اف
ــتیبانی  ــم پش ــب ۳۰ تی ــتان در قال ــی اس آگاه
ــم در  ــی و ه ــوزه اطالعات ــم در ح ــده ه کنن
حــوزه عملیاتــی انشــااهلل در اســتان اجــرا مــی 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــدی” ب شــود. ســردار “عب
طــرح تشــدید مقابلــه بــا ســرقت مطالبــه مردم 
ــان  ــت، خاطرنش ــد داش ــه خواه ــوده و ادام ب
کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی حاکــم 
ــن  ــردم در ای ــه م ــکالتی ک ــور و مش ــر کش ب
حــوزه بــا آن مواجــه هســتند پلیــس آگاهــی 
اســتان مقتدرانــه در جهــت حفظ امــوال مردم 
بــه میــدان آمــده اســت و اجــازه عــرض انــدام 

ــه ســارقان را نخواهــد داد. ب
ــر  ــه ســارقان هشــدار داد هــر چــه زودت وی ب
ــند  ــته باش ــر داش ــد نظ ــود تجدی ــار خ در رفت
در غیــر ایــن صــورت در ســریع تریــن زمانــی 
کــه فکــرش را نمــی کننــد ســایه پلیــس را بــر 

ســرخود خواهنــد دیــد و بــا هماهنگــی خوبی 
کــه بــا دســتگاه قضائــی صــورت گرفتــه 
ــن  ــختگیرانه ای در ای ــای س ــازات ه ــا مج ب

ــد شــد. خصــوص مواجــه خواهن
وی در خصــوص کنتــرل ســارقان غیربومــی 
ــان  ــه آذربایج ــرقت ب ــکاب س ــرای ارت ــه ب ک
شــرقی مــی آینــد تاکیــد کــرد: کلیــه مبــادی 
ورودی و خروجــی اســتان در ایــن طــرح 
تحــت کنتــرل هوشــمندانه پلیــس قــرار دارد.

فرمانــده انتظامــی آذربایجــان شــرقی تصریــح 
ــه  ــه منظــور تعــدی ب کــرد: هــر فــردی کــه ب
حقــوق و امــوال مــردم در اســتان حضــور 
پیــدا کنــد پلیــس بــا تمــام وجــود در جهــت 
ــا آنــان اقــدام خواهــد  شناســایی و برخــورد ب
کــرد و در ایــن راســتا از تمــام ظرفیــت هــای 
موجــود در اســتان هــم اســتفاده خواهیــم 
کــرد تــا در آســتانه نــوروز امنیــت و آرامــش 
ــز  ــرای هــم اســتانی هــای عزی مضاعفــی را ب

ایجــاد کنیــم.

شرقی آذربایجان  در  سرقت  با  مبارزه  تشدید  ح  طر اجرای 
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بــر ۸۰  بالــغ  اعتبــاری  بــا  پــروژه   ۱۰۲
ــا  ــان ب ــرق همزم ــال در حــوزه ب ــارد ری میلی
ــاح شــد. دهــه فجــر در شــهر باســمنج افتت

بــه گــزارش خبرنــگار مــا از تبریــز، علیرضــا 
ــمنج در  ــرق باس ــس اداره ب ــا؛ رئی رضائی نی
ــه  ــام جمع ــور ام ــا حض ــه ب ــم ک ــن مراس ای
اعضــای  و  باســمنج،  بخشــدار  باســمنج، 
ــه  ــد، ب ــزار ش ــمنج برگ ــهر باس ــورای ش ش
ــن  ــه در ای ــورت گرفت ــات ص ــریح اقدام تش
ــام اهلل فجــر پرداخــت. منطقــه به مناســبت ای

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر ۱۴روســتا 
ــا  ــت: ب ــد، گف ــرار دارن ــر نظــر باســمنج ق زی
توجــه بــه وســعت منطقــه، صعب العبــور 
بــودن و صنعتــی بــودن باســمنج، تامیــن زیر 
ســاخت هــای بــرق منطقــه ضــروری اســت.

بــا  پــروژه   ۱۰۲ افتتــاح  از  رضائی نیــا 
اعتبــاری بالــغ بــر ۸۰ میلیــارد ریــال در 

ــر در  ــه فج ــا ده ــان ب ــرق همزم ــوزه ب ح
ــی از  ــزود: یک ــر داد و اف ــمنج خب ــهر باس ش
شــاخص ترین پــروژه هــا، تامیــن بــرق 
متقاضیــان شــهرک مهرانشــهر در فــاز ۲ و ۳ 
بــا اعتبــار ۱۳ میلیــارد و ۳۱۶ میلیــون ریــال 
ــروژه به دلیــل وجــود  ــن پ اســت. اهمیــت ای
ــداری  ــن پای ــی آذر و تامی ــتان مردان بیمارس

ــت. ــبکه اس ش
رئیــس اداره بــرق باســمنج، اصــاح خــط و 
روکشــدار کــردن مســیر جــاده زرنــق- فیــدر 
۲۲ یاغچیــان بــا اعتبــار ســه میلیــارد و ۸۹۱ 
میلیــون ریــال را از دیگــر پــروژه هــای 
ــاح  ــام افتت ــن ای ــه در ای ــت ک ــی دانس مهم

مــی شــود.
شــعاعی  خــط  اصــاح  هم چنیــن  وی 
ــک  ــار ی ــا اعتب ــفیده خوان ب ــه س ــوان ب لیق
میلیــارد و ۳۱۷ میلیــون ریــال، تعویــض 

ــرق باســمنج  ــوب ب تیرهــای شکســته و معی
بــا اعتبــار یــک میلیــارد و ۲۸۷ میلیــون 
ــل  ــتایی از مح ــبکه روس ــاح ش ــال، اص ری
عــوارض بــرق روســتای کنــدرو بعــد از 
دهیاریبــا اعتبــار ۷۷۸ میلیــون ریــال، تامیــن 
ــمنج  ــرق باس ــان ب ــور متقاضی ــل و کنت کاب
میلیــون   ۸۵۹ و  میلیــارد   ۱۷ اعتبــار  بــا 
ــت  ــداث پس ــبکه و اح ــاح ش ــال و اص ری
ــا  هوایــی جنــب میــدان والیــت باســمنج  ب
اعتبــار ۵ میلیــارد و ۳۵۰ میلیــون ریــال را از 
ــده در  ــام ش ــاخص انج ــای ش ــر طرح ه دیگ

ــرد. ــوان ک ــمنج عن باس
لــزوم تامیــن زیــر ســاخت هــای الزم بــرای 

منطقــه در حــال توســعه باســمنج
بخشــدار باســمنج در آئیــن بهره بــرداری 
ــا  ــه ب ــن منطق ــرق در ای ــای ب ــروژه ه از پ
بیــان اینکــه طــی یــک ســال گذشــته 

وژه با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در افتتاح بیش از ۱۰۰ پر
 شهر باسمنج در حوزه برق
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ــه مــردم در شــهر باســمنج  خدمات رســانی ب
به خصــوص در حــوزه بــرق کــم نظیــر بــوده 
ــاهد  ــان ش ــم همچن ــزود: امیدواری ــت، اف اس
تــداوم اصــاح شــبکه و توســعه زیرســاخت 

ــیم. ــه باش ــای منطق ه
صــدق روحــی تاکیــد کــرد: بــا توجــه 
ــرای  ــده ب ــه ش ــر گرفت ــداف در نظ ــه اه ب
توســعه باســمنج چــه از نظــر صنعتــی و 
ــوان منکــر نقــش  چــه گردشــگری، نمــی ت
مهــم و اساســی بــرق در تامیــن زیرســاخت 
هــای ایــن منطقــه شــد. به خصــوص اینکــه 
ــوده  ــعه محــور ب ــهر توس ــک ش ــمنج، ی باس
ــه نوعــی تنفســگاه کانشــهر  ــن ب و هم چنی

ــی رود. ــمار م ــه ش ــز ب تبری
وی ضمــن قدردانــی از مدیــر عامــل شــرکت 
ــذاری  ــح واگ ــت صحی ــوص مدیری در خص
ــوص در  ــمنج به خص ــرق در باس ــعابات ب انش
ــد  ــه و هدفمن ــتفاده بهین ــتاهای آن، اس روس
از انــرژی را یــک ضــرورت دانســت و ابــراز 
ــای  ــتگاه ه ــا نصــب دس ــرد: ب ــدواری ک امی
ــد،  ــای جدی ــوژی ه ــمند و ورود تکنول هوش

ایــن مهــم محقــق شــود.
ــک  ــده نزدی ــت: در آین ــی گف ــدق روح ص
باســمنج بــا طــرح هــای توســعه ای همــراه 
خواهــد بــود کــه از یــک طــرف مــی تــوان 
ــی، از  ــی صنعت ــاد نواح ــت ایج ــه درخواس ب
ــرد  ــوان اشــاره ک ــی لیق ــه صنعت ــه ناحی جمل
ــت.  ــرق اس ــروی ب ــن نی ــد تامی ــه نیازمن ک
ــای  ــود طرح ه ــه وج ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
گردشــگری و نهضــت ملــی مســکن در 
ــن  ــاالی ای ــت ب ــل ظرفی ــه دلی ــمنج )ب باس
منطقــه(، شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز 

ــژه ای دارد. ــالت وی ــش و رس نق
تربیــت نیروهــای متخصــص در حــوزه بــرق 

غــرور آفریــن اســت
امــام جمعــه شــهر باســمنج در ایــن مراســم 

ضمــن تبریــک فرارســیدن چهــل و پنجمیــن 
ســال پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی 
و تاکیــد بــر دســتاوردهای مهــم انقــاب در 
ــی،  ــی، اجتماع ــف سیاس ــای مختل ــه ه الی
فرهنگــی و... گفــت: اینکــه تاثیرگــذاری 
ــوزه  ــا در ح ــران را تنه ــامی ای ــاب اس انق
سیاســی ببینیــم، صحیــح نیســت. چــرا کــه 
عوامــل متعــدد دیگــری نیــز در ایــن زمینــه 

اثرگــذار هســتند.

حجت االســام قهرمــان احمــدی ادامــه 
داد: وقــوع انقــاب مــی توانــد بــه دو دلیــل 
ــردم  ــی م ــت نارضایت ــه نخس ــد؛ مرحل باش
ــوب از لحــاظ  و خواســتار ایجــاد وضــع مطل
خدمات رســانی در حــوزه هــای مختلــف 
و دوم خواســت مــردم بــرای بــه دســت 
ــع  ــتفاده از مناب ــا اس ــور ب ــام ام ــن تم گرفت
انقــاب  کــه  داخلــی!  مالــی  و  انســانی 
ــه  ــش ب ــن بین ــاس ای ــر اس ــًا ب ــران دقیق ای
ــوس  ــام منح ــن نظ ــا جایگزی ــد ت ــود آم وج

شاهنشــاهی شــود.

ــاب  ــات انق ــه خدم ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
اســامی در عرصــه بــرق گســترده و وســیع 
بــوده و هســت، افــزود: قبــل از انقــاب 
تنهــا ۵۰ هــزار دانشــجو در کشــور داشــتیم 
و بــه نــدرت کســی در گرایــش هــای 
ــگاهی  ــدرک دانش ــی دارای م ــی مهندس فن
ــاهد  ــاب ش ــوع انق ــس از وق ــا پ ــود، ام ب
تربیــت نیــروی انســانی در مقاطــع مختلــف 

ــتیم. ــی هس تحصیل
ــا  ــرد: ت ــه ک ــدی اضاف ــام احم حجت االس
قبــل از انقــاب در حــوزه بــرق متخصصــی 
ــس ادارات  ــت و رئی ــود نداش ــور وج در کش
ــوق  ــدرک ف ــا دارای م ــتان ه ــرق شهرس ب
دیپلــم و پایین تــر بودنــد، امــا اکنــون در 
ــف  ــای مختل ــع و الیه ه ــد، توزی ــوزه تولی ح
ــا  ــانی ب ــروی انس ــت نی ــاهد فعالی ــرق، ش ب

ــتیم. ــی هس ــات تکمیل تحصی
ــزام  ــاب را اع ــارات انق وی یکــی از افتخ
نیــروی کار متخصــص در حــوزه بــرق، 
مخابــرات و الکترونیــک بــه کشــورهای 
کشــورهای  بــه  به خصــوص  همســایه، 
عــراق، آســیای میانــه، جنــوب شــرقی آســیا، 
ســوریه و … دانســت و گفــت: کشــور ایــران 
پــس از روســیه در منطقــه و خاورمیانــه 
دارای رتبــه دوم قــدرت از نظــر گاز رســانی و 

ــت. ــانی اس آبرس
ــا  ــرد: م ــح ک ــمنج تصری ــه باس ــام جمع ام
ــی  ــم و نم ــی دانی ــته هایمان را نم ــدر داش ق
ــروز  ــه ام ــم. اینک ــان کنی ــا را بی ــم آنه توانی
بــدون کمــک حتــی یــک نیــروی خارجــی، 
در حــوزه بــرق فعالیــت داریــم، غــرور آفریــن 
ــراد اساســی  ــا دو ای ــال ب ــن ح ــا ای اســت، ب
ــه  ــتیم؛ از جمل ــه هس ــوزه مواج ــن ح در ای
ــرق  ــات ب ــرژی و تلف ــرف ان ــراف در مص اس
ــم  ــه امیدواری ــع ک ــا توزی ــد ت ــه تولی از مرحل

ــع شــود. ــه زودی رف ب

رئیس اداره برق باسمنج، 
اصالح خط و روکشدار کردن 
مسیر جاده زرنق- فیدر ۲۲ 

یاغچیان با اعتبار سه میلیارد 
و ۸۹1 میلیون ریال را از دیگر 

پروژه های مهمی دانست که در 
این ایام افتتاح می شود.

،،،
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ــتایی  ــران روس ــاون عم ــز: مع ــان تبری آرم
ــامی  ــاب اس ــکن انق ــاد مس اداره کل بنی
آذربایجــان شــرقی از اجــرای طــرح هــادی 
ــر  ــتان خب ــتاهای اس ــد از روس در ۵۱ درص
داد و گفــت: در یــک هــزار و ۵۰ روســتای 
ــا ســه فــاز  اســتان طــرح هــادی از یــک ت

اجــرا شــده اســت.
بــه گــزارش آرمــان تبریــز، حســین اکرمــی 
ــزار و ۲۰  ــه دو ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وش ب
ــوار در آذربایجــان  ــاالی ۲۰ خان روســتای ب
ــتاهای  ــزود: در روس ــود دارد اف ــرقی وج ش
اســتان در قالــب طــرح هــادی و ســایر 
طــرح هــای بنیــاد مســکن، جــدول کشــی، 
رو  پیــاده  زیرســازی،  ریــزی،  آســفالت 
ســازی، پــل، ســیل بند، ســاماندهی چشــمه 
ــر  هــا، نوســازی مســاجد و ســاماندهی معاب

ــود. ــی ش ــام م ــی انج عموم
وی بــا بیــان اینکــه مطالعــه طــرح هــادی 
در همــه روســتاهای بــاالی ۲۰ خانــوار 
ــح کــرد:  اســتان انجــام شــده اســت تصری
ــاله  ــق ۱۰ س ــادی اف ــرح ه ــه ط در مطالع
مــد نظــر قــرار گرفتــه و توســعه روســتا از 
نظــر جمعیــت و گســترش ســاختمان هــا در 
ــرار مــی  ــی مــورد توجــه ق ــازه زمان ــن ب ای

ــرد. گی
ــاد  ــتایی اداره کل بنی ــران روس ــاون عم مع
برنامــه  از  شــرقی  آذربایجــان  مســکن 
بازنگــری  اداره کل بــرای  ایــن  ریــزی 
طــرح هــادی ۲۳۰ روســتای اســتان خبر داد 
و افــزود: طــرح هــادی بیشــتر روســتاهایی 
ــرت  ــا مهاج ــت ی ــد جمعی ــاهد رش ــه ش ک
معکــوس بــوده انــد، مــورد بازنگــری قــرار 

گرفتــه و نســبت بــه تســهیل توســعه 
ــود. ــی ش ــدام م ــتاها اق روس

اکرمــی وش بــا اشــاره بــه همــکاری 
ــورای  ــا و ش ــاری ه ــکن و دهی ــاد مس بنی
اســامی روســتاها در اجــرای طــرح هــادی 
گفــت: در ســال ۱۴۰۱ یــک میلیــون و 
ــزی در  ــع آســفالت ری ــر مرب ۳۰۰ هــزار مت
۲۴۱ روســتای اســتان انجــام شــده و بــرای 
ــان هزینــه  ــارد توم ــرای آن ۱۳۶ میلی اج

ــت. ــده اس ش
ــرای ۸۵  ــون ب ــت: تاکن ــن گف وی همچنی
ــداد ۲۳۴  ــه تع ــتایی ب ــن روس ــد اماک درص
ــده و  ــادر ش ــند ص ــد س ــزار و ۳۲۴ جل ه
ــر ۲۵ هــزار نفــر جمعیــت  در شــهرهای زی
هــم ۳۲ هــزار و ۵۰۰ ملــک ســند دریافــت 

ــد. کــرده ان

۵۱ درصد از  ح هادی در باالی  اجرای طر
شرقی آذربایجان  وستاهای  ر
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وژه کمربندی شرقی اهر ورت تکمیل پر وژه کمربندی شرقی اهرضر ورت تکمیل پر ضر

 مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای 
آذربایجان شــرقی بابیــان اینکــه درصــد 
برخــورداری روســتاهای ارســباران از راه 
آســفالت پایین تــر از میانگیــن اســتان اســت 
کمربنــدی  پــروژه  تکمیــل  برضــرورت 

ــرد. ــر تاکیدک ــرقی اه ش

بــه گــزارش مهــر تبریــز، اروجعلــی علیــزاده 
ــاده  ــل ج ــل ونق ــداری وحم ــرکل راه مدی
ای اســتان در بررســی مشــکات راه هــای 
ــس  ــر و هری ــتان های اه ــتایی شهرس روس
از صــدور موافقت نامــه آســفالت ریزی راه 
ارتباطــی ۴ روســتای هریــس در ســال 
موافقت نامــه  گفــت:  و  داد  آینــده خبــر 
روســتایی  راه هــای  آســفالت ریزی 
شهرســتان هریــس بــه طــول ۳۰ کیلومتــر 
در ســال آینــده را اخــذ کرده ایــم و در 
ــای  ــر از راه ه ــر ۴۰ کیلومت ــتان اه شهرس

آمــاده  و  شــده  زیرســازی  روســتایی 
آســفالت ریزی در ســال آینــده اســت.

حمل ونقــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
همچنیــن  آذربایجان شــرقی  جــاده ای 
روســتایی  راه هــای  آســفالت ریزی  از 
در  اهــر  شهرســتان  قشــاقات  و 
و  داد  خبــر  آینــده  ســال  فصــل کاری 
ــن،   ــر،  خداآفری ــزود: شهرســتان های اه اف
هورانــد،  کلیبــر، ورزقــان، هشــترود و 
چاراویمــاق از نظــر برخورداری راه آســفالته 
اســت،  پایین تــر  اســتانی  میانگیــن  از 
ــل حــل نمی شــود  مشــکات به طــور کام
ــزی  ــا برنامه ری ــا ب ــم ت ــعی می کنی ــا س ام
ــتایی،  ــای روس ــفالت ریزی راه ه ــرای آس ب
بخشــی از مشــکات را مرتفــع کنیــم.

وی، احــداث کمربنــدی شــرقی بــرای 
اهــر  شــهر  ترافیکــی  بــار  مدیریــت 
کــرد:  اظهــار  و  دانســت  ضــروری  را 

بایــد  اهــر  احــداث کمربنــدی شــرقی 
بــه هــر طریقــی در اولویــت وزارت راه 
ــود  ــه نب ــرد، چراک ــرار گی ــازی ق و شهرس
کمربنــدی و تــردد بــه شهرســتان های 
کلیبــر،  خداآفریــن و هورانــد از داخــل 
ــار  ــن رو ب ــرد از ای شــهر اهــر انجــام می گی
ــر  ــای اه ــه خیابان ه ــی ب ترافیکــی مضاعف

می کنــد. وارد 
علیــزاده از آمادگــی یــک خّیــر بــرای 
راهــداری  اداره کل  بــا  مشــارکت 
ُپــل  احــداث  جهــت  آذربایجان شــرقی 
ــان  ــر داد و خاطرنش ــی خب ــتای ویجن روس
ــارکت  ــرای مش ــن ب ــی از خّیری ــرد: یک ک
ــام  ــی اع ــتای ویجن ــل روس ــداث ُپ در اح
آمادگــی کــرده و قــرار اســت تــا ۱۵ میلیارد 
ــرده و  ــروژه مشــارکت ک ــن پ ــان در ای توم
مابقــی اعتبــار مــورد نیــاز از ســوی اداره کل 
ــود. ــن ش ــرقی تأمی ــداری آذربایجان ش راه
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ــرای  ــرد: ب ــان ک ــه ۱ خاطرنش ــهردار منطق ش
نیمه تمــام  مسیرگشــایی های  تملک هــای 
ــهید  ــی، ش ــل کابل ــر پ ــه در معاب ــطح منطق س
ــام زاده  ــان ام ــور، خیاب ــان پ ــاف زاده، نجفی من
نیــز در بودجــه ســال آینــده ۷۰ میلیــارد تومــان 

ــت. ــد گرف ــص خواه ــه تخصی بودج
ــرارگاه  ــای ق ــه ه ــریح برنام ــاهوردی در تش ش
مســکن منطقــه ۱ تبریــز در ســال آینــده، 
ــع در  ــد مســکونی واق ــرد: ۱۵۰ واح ــح ک تصری
ــا  ــر ب ــکار در مســاحت ســه هــزار و ۳۰۰ مت گل
ــود. ــداث می ش ــان اح ــارد توم ــار ۷۰ میلی اعتب

ــارد  ــی ۲۰ میلی ــک مال ــه کم ــاره ب ــا اش وی ب
ــل  ــرای تکمی ــی ب ــه در ســال آت ــی منطق تومان
ــه  ــقف صف ــش س ــکلت پوش ــیون، اس فونداس
ــداث  ــرای اح ــت: ب ــعرا، گف ــی مقبره الش جنوب
ــر  ــاحت ۵۰۰ مت ــا مس ــد ب ــرای جدی فرهنگس
تخصیــص  تومانــی  میلیــارد   ۱۰ بودجــه 
ــرای  ــک و اج ــرای تمل ــن ب ــود و همچنی می ش
یــک فرهنگســرای دیگــر در مازینــال اعتبــار 
۷ میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ــک  ــرای تمل ــه داد: ب ــه ۱ ادام ــهردار منطق ش
باغــات ۳۲ هــزار مترمربعــی چایکنــار اعتبــار ۳۰ 
میلیــارد تومانــی در بودجــه ســال آینــده در نظــر 
ــرای  ــز ب ــارد تومــان نی ــه شــده و ۱۹ میلی گرفت
احــداث و تجهیــز ایــن مــکان تخصیــص مــی 

یابــد.

شهردار منطقه 1 تبریز خبر داد:

پیش بینی ۱۴۰ میلیارد تومان جهت توانمندسازی محالت حاشیه نشین 
تی در بودجه سال آ

ــه  ــت: در بودج ــز گف ــه ۱ تبری ــهردار منطق ش
ــان  ــارد توم ــه، ۱۴۰ میلی ــده منطق ــال آین س
بــرای توانمندســازی و خدمــات دهــی بــه 
محــات حاشــیه نشــین گنجانــده شــده اســت.

ــد  ــز، حمی ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــومین  ــه از دور س ــن جلس ــاهوردی در دومی ش
دور قرارهــای خدمــت شــهرداری تبریــز اظهــار 
ــده دو  ــال آین ــه ۱ در س ــه منطق ــرد: بودج ک
ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــارد توم ــزار و ۱۰۰ میلی ه

شــده اســت.
ــده  ــه داد: در بودجــه ســال آین شــاهوردی ادام
ــرای خریــد تجهیــزات و ماشــین آالت آتــش   ب
نشــانی ۱۵ میلیــارد تومــان در نظر گرفته شــده 
و بــرای تملــک اماکــن تاریخــی دوکمــال نیــز 
ــان تخصیــص داده می شــود. ــارد توم ۲۰ میلی

وی بــا اشــاره بــه تــداوم برنامــه هــای 
مسیرگشــایی در ســال آینــده ابــراز کــرد: بــرای 
احــداث خیابــان ۴۵ متــری انقــاب بــه طــول 
۱۶۰۰ متــر، ۵۰ میلیــارد تومــان بودجــه در نظــر 

ــه شــده اســت. گرفت

 در بودجه سال آینده برای خرید 
تجهیزات و ماشین آالت آتش  

نشانی 1۵ میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده و برای تملک اماکن 
تاریخی دوکمال نیز ۲0 میلیارد 
تومان تخصیص داده می شود.

،،،

شهری
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اقتصادی

ــی  ــور مالیات ــر کل ام ــز- مدی ــان تبری آرم
ــن  ــات مهم تری ــروزه مالی ــت: ام ــتان گف اس
ــود  ــوب می ش ــت محس ــدی دول ــع درآم منب
ــای آن  ــر مبن ــادی ب ــت های اقتص و سیاس
تعییــن می شــود در ایــن راســتا مبــارزه 
جــدی بــا فــرار مالیاتــی جــزو برنامــه هــای 
ــت. ــی اس ــور مالیات ــت دار اداره کل ام اولوی

ــی  ــا در تبریز؛عیس ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــتان  ــی اس ــور مالیات ــر کل ام اورج زاده، مدی
ــه ســمت  ــی ب ــور مالیات ــازمان ام ــزود: س اف
و  اســت  کــرده  حرکــت  هوشمندســازی 
صــورت  بــه  آن  فعالیت هــای  تمامــی 
ــال  ــود و در ح ــی ش ــام م ــی انج الکترونیک
اجــرای یــک ابــر پــروژه اقتصــادی بــه نــام 
ــه  ــت ک ــگاهی” اس ــه فروش ــامانه پایان “س
ــه  ــامانه و پایان ــن س ــان در ای ــی مودی تمام
ــه  ــوند و ب ــی ش ــام م ــت ن ــگاهی ثب فروش

ــد. ــد ش ــل خواهن ــی متص ــازمان مالیات س
اروج زاده در ارتبــاط بــا افزایــش درآمدهــای 
ــه اداره  ــزود: روی ــده اف ــی در ســال آین مالیات
کل امــور مالیاتــی مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی 
ــان  ــر روی مودی ــی ب ــار مالیات ــش ب و کاه
ــز  ــده نی ــال آین ــد و در س ــی باش ــود م موج
ایــن رویــه بــا جدیــت پیگیــری خواهــد شــد.

ــبت  ــوص نس ــن خص ــه داد: در ای وی ادام
بــه تشــکیل کارگــروه فــرار مالیاتــی در 
اســتان اقــدام گردیــده و بــا همــکاری 
اطاعــات  کل  اداره  مجــرب  نیروهــای 
نســبت بــه شناســایی ۶۴ شــرکت کــه دارای 
ــده و  ــدام گردی ــد اق ــوده ان ــی ب ــرار مالیات ف
ــه شناســایی  ــروه توانســته نســبت ب ــن گ ای
ــارد  ــزار و شــش صــد میلی ــج ه ــک پن نزدی

کشــور  کل  در  مالیاتــی  فــرار  تومــان 
ــکام  ــتفاده از اح ــا اس ــه ب ــد ک ــدام نمای اق
قانــون مالیاتهــای مســتقیم نســبت بــه 
ــدام  ــرم اق ــن ج ــه مرتکبی ــوا علی ــه دع اقام
ــده هــای مطروحــه در اداره  ــده و پرون گردی
ــه  ــند ک ــی باش ــرح م ــتری مط کل دادگس
ــای  ــده ه ــری پرون ــت پیگی ــت باب الزم اس
مطروحــه از اداره کل دادگســتری اســتان 

ــود. ــل ش ــه عم ــی ب قدردان
امــور  کل  اداره  رویــه  گفــت  زاده  اروج 
ــک  ــوع و کم ــاب رج ــم ارب ــی تکری مالیات
بــه واحدهــای تولیــدی و شــرکتهای دانــش 
ــم  ــه بخشــودگی جرای ــد ک ــی باش ــان م بنی
ــوارد مــی باشــد و  ــن م ــی یکــی از ای مالیات
ــه مناســبت گرامــی داشــت دهــه مبــارک  ب
فجــر نیــز بخشــودگی جرایــم مالیاتــی 
ــازده  ــا در ی ــه و جمع ــورت گرفت ــی ص خوب
ماهــه ۱۴۰۱ نزدیــک هــزار و چهارصــد 
میلیــارد تومــان بخشــودگی در اســتان انجام 
ــر در راســتای تســهیل  ــن ام ــه ای ــه ک گرفت

و کارگشــایی امــور مودیــان خصوصــا واحــد 
ــده  ــع گردی ــر واق ــر ثم ــدی مثم ــای تولی ه

ــت. اس
خصــوص  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــن  ــورداری فعالی ــی و برخ ــای مالیات معافیته
ــش  ــی، افزای ــای مالیات اقتصــادی از معافیته
شــش برابــری در مقایســه بــا ســنوات قبــل 
انجــام یافتــه اســت و اقدامــات بهینــه ای در 
ایــن راســتا انجــام گرفتــه کــه امیدواریــم در 

ــد. ــر باش ــتان موث ــد اقتصــادی اس رش

ویه اداره کل در  ویه اداره کل در مبارزه با فرار مالیاتی، مهم ترین ر مبارزه با فرار مالیاتی، مهم ترین ر
تامین درآمدهای مالیاتی استتامین درآمدهای مالیاتی است

رویه اداره کل امور مالیاتی مبارزه با 
فرار مالیاتی و کاهش بار مالیاتی بر 
روی مودیان موجود می باشد و در 
سال آینده نیز این رویه با جدیت 

پیگیری خواهد شد.
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ــک  ــب نخســتین واحــد تمل ــا تخری تبریز:ب
ــری  ــایی ۲۴مت ــات مسیرگش ــده، عملی ش
ــه کرکــج توســط شــهرداری  قومــار محل

ــاز شــد. ــه ۵ آغ منطق
ــه ۵  ــهردار منطق ــی ش ــح الله ــیاوش فت س
در خصــوص ایــن پــروژه گفــت: عملیــات 
مسیرگشــایی محلــه کرکــج بــه طــول 
ــاده  ــر، ج ــرض ۲۴ مت ــر و ع ــک کیلومت ی
شــمالی  انتهــای ضلــع  بــه  را  تهــران 

ــد. ــی کن ــل م ــج متص کرک
اللهــی بــا اشــاره بــه اقدامــات  فتــح 
تســهیل  بــرای   ۵ منطقــه  شــهرداری 
هــای  دسترســی  و  مــرور  و  عبــور 
ــرای  ــس از اج ــت: پ ــج گف ــی کرک ترافیک
۱۸ متــری کرکــج در ســال هــای گذشــته 

و نیــز دوربرگــردان جــاده تهــران در مــاه 
ــری  ــروژه ۲۴ مت ــداث پ ــر، اح ــای اخی ه
“قومــار” موجــب توســعه ایــن بخــش از 

ــد. ــد ش ــز خواه ــهر تبری کانش
ــدوده  ــج و مح ــه کرک ــان اینک ــا بی وی ب
ــژه  ــرایط وی ــل ش ــه دلی ــراف ب ــای اط ه
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــن بس ــی در ب جغرافیای
انــد تصریــح کــرد: ۲۴ متــری کرکــج 
ــی  ــب م ــی، موج ــهیل ترافیک ــن تس ضم
ــازه  ــای ت ــه و شــهرک ه ــن محل شــود ای
ــارج  ــت خ ــن بس ــوار از ب ــیس همج تاس

ــود. ش
از  را  شــهری  توســعه  اللهــی  فتــح 
ــن  ــادی ای ــتاوردهای اقتص ــن دس مهمتری
ــت و  ــج دانس ــی کرک ــرای اهال ــروژه ب پ

ــرای  اظهــار کــرد: شــهرداری منطقــه ۵ ب
ــک  ــه تمل ــبت ب ــروژه نس ــن پ ــرای ای اج
ــزل مســکونی و تجــاری در  ــاب من ۱۵۰ ب

ــد. ــی کن ــدام م ــیر اق ــول مس ط
ــکان  ــه مال ــاب ب ــه ۵ خط ــهردار منطق ش
ــری  ــیر ۲۴ مت ــده در مس ــاک باقیمان ام
تشــویقی  هــای  آیتــم  گفــت:  کرکــج 
امــاک  بــرای  ای  ویــژه  امتیــازات  و 
باقیمانــده در مســیر در نظــر گرفتــه شــده 
ــد  ــی خواه ــق اجرای ــورت تواف ــه در ص ک

ــد. ش
بــر  بالــغ  ای  بودجــه  وی،  گفتــه  بــه 
و  تملــک  بــرای  تومــان  میلیــارد   ۱۰۰
ــال  ــج در س ــری کرک ــایی ۲۴ مت مسیرگش

اســت. یافتــه  اختصــاص   ۱۴۰۲

ج می شوند شهرک های جاده تهران از بن بست خار
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ــزی  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
آذربایجــان شــرقی گفــت: نــرخ مشــارکت 
پاییــز ســال جــاری  اقتصــادی فصــل 
اســتان ۴۰.۸ درصــد و نســبت بــه فصــول 
گذشــته ســال دارای رونــد صعــودی بــوده 

اســت.
ــان  ــا در آذربایج ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــروز  ــح ام ــکاران صب ــد فرش ــرقی، محم ش
ــاه  ــاون، کار و رف ــرکل تع ــدار مدی در دی
ــم  ــرورت تنظی ــر ض ــتان ب ــی اس اجتماع
روابــط کار، بــازار و قیمــت هــا تاکیــد 
بخــش  نقــش  بایــد  کــرد:  اظهــار  و 
خصوصــی در فعالیــت هــای اقتصــادی 

ــود. ــت ش ــم تقوی ــاز ه ب
وی افــزود: رونــد افزایشــی نــرخ مشــارکت 
ــرایط  ــن ش ــم در ای ــتان آنه ــادی اس اقتص
ــال  ــک س ــد در ی ــان می ده ــی نش تحریم

ــرد  ــی عملک ــای اجرای ــتگاه ه ــته دس گذش
ــر  ــای تقدی ــه ج ــد ک ــته ان ــبی داش مناس

دارد.
فرشــکاران مدعــی شــد: تفکــر تجــاری و 
صنعتــی از دیربــاز در مردمــان آذربایجــان 
ــوده و بخــش خصوصــی اینجــا  ــه ب نهادین

همــواره فعــال اســت.
ــزی  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
ــت: الزم  ــان داش ــرقی اذع ــان ش آذربایج
ــر  ــت پ ــادی در جه ــاالن اقتص ــت فع اس
ــش  ــی و افزای ــای خال ــت ه ــردن ظرفی ک
راندمــان تولیــد در صنعــت اســتان تــاش 
کــرده و ســرمایه گــذاری هــا نیــز در ایــن 

ــت شــود. جهــت هدای
ــزار و  ــار ه ــر چه ــغ ب ــه داد: بال وی ادام
ــت  ــتان فعالی ــدی در اس ــد تولی ۴۰۰ واح
ایــن  عمــده  بخــش  کــه  می کننــد 

واحدهــا، یعنــی حــدود ۹۵ درصــد کوچــک 
امــا  می شــوند؛  محســوب  متوســط  و 
ــد  ــی ده ــان م ــدات نش ــاد تولی ــوی زی دپ
ارزش تمــام شــده تولیــد کاال بــاال بــوده و 
از طــرف دیگــر بــازار فــروش محصــوالت 

ــت. ــال نیس ــد فع ــه بای ــان ک آنچن
فرشــکاران در بخــش دیگــری از صحبــت 
مــورد  در  کــرد:  تصریــح  خــود  هــای 
و  ای  ســرمایه  هــای  دارایــی  تملــک 
ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــز دس ــن و تجهی تامی
ــت  ــرده و حمای ــاش ک ــکان ت ــد ام در ح
ــم آورد. ــل خواهی ــه عم ــای الزم را ب ه

ــرکل  ــین فتحــی، مدی ــدار حس ــن دی در ای
ــاه اجتماعــی آذربایجــان  ــاون، کار و رف تع
ــت  ــی از وضعی ــه گزارش ــه ارائ ــرقی ب ش
ــائل  ــان مس ــتان و بی ــد اس ــتغال و تولی اش

ــت. ــود پرداخ موج

خ مشارکت اقتصادی آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۱ وند افزایشی نر ر

اقتصادی
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کشاورزی

 معــاون باغبانــی وزارت جهادکشــاورزی از موافقــت 
مجلــس شــورای اســامی بــا برداشــت ۱.۸ میلیارد 
یــورو از صندوق توســعه ملی برای توســعه شــتابان 

بخش کشــاورزی خبــر داد.
ملــی  همایــش  در  برومنــدی  محمدمهــدی 
تخصصــی ســازه، تجهیــزات و تاسیســات جانبــی 
گلخانــه هــای مــدرن شیشــه ای در تبریــز با اشــاره 
ــعه  ــرای توس ــه ب ــن وزارتخان ــداز ای ــم ان ــه چش ب
گلخانــه هــای کشــور بــه ۱۵۰ هــزار هکتــار، گفت: 
در حــال حاضــر ۲۵ میلیــارد مترمکعــب آب بــرای 
تولیــد ســبزیجات و صیفــی جات مصرف می شــود 
کــه بــا انتقــال ایــن اقــام بــه گلخانــه هــا، بایــد 
ایــن میــزان را بــه ۳ میلیــارد مترمکعب کاهــش داد.

وی بــا گرامیداشــت شــهدای آذربایجــان، خصوصــا 
شــهدای قیــام ۲۹ بهمــن تبریــز، آذربایجان شــرقی 
را مرکــز تحــوالت تاریخــی، سیاســی و اجتماعــی 
کشــور و پرچمــدار آزادی ایــران اســامی دانســت و 
اکبــر فتحــی رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی این 
اســتان را از مدیــران ارزشــمند و تاثیرگذار کشــور در 

حــوزه امنیــت غذایــی قلمــداد کــرد.
ــد و  ــاورزی، تولی ــی وزارت جهادکش ــاون باغبان مع

ــم  ــای مه ــالت ه ــی را از رس ــت غذای ــن امنی تامی
ــناد  ــرد: اس ــه ک ــوزه کشــاورزی دانســت و اضاف ح
باالدســتی نظــام، دســتورات ریاســت جمهــوری و 
برنامــه هــای تحــول، بــر تامیــن امنیــت غذایــی 

ــد. کشــور تاکیــد کــرده ان
ــه  ــاورزی ب ــوزه کش ــد در ح ــزود: بای ــدی اف برومن
نحــوی عمــل کنیــم کــه غــذای ۸۵ میلیــون نفــر 
جمعیــت کشــور تامیــن شــود و مــازاد تولیــد نیــز 
داشــته باشــیم تــا در حــوزه صــادرات نیــز فعالیــت 
داشــته و نیــاز بخــش صنایع تبدیلــی را نیز بــرآورده 

. کنیم
وی بــا اشــاره بــه تولیــد بیــش از ۱۳۲ میلیــون تــن 
محصوالت کشــاورزی در کشــور، گفــت: در ابتدای 
انقــاب میــزان محصــوالت ۲۶ میلیــون تــن بــود 
امــا مــا توانســتیم علیرغــم ثابــت بــودن منابــع، بــه 
رشــد قابــل توجهــی در تولیــد دســت پیــدا کنیــم و 
در کنــار آن بــا حفــظ منابــع و نــگاه دانش بنیــان به 
کشــاورزی، زمینــه پایــداری تولیــد و اســتمرار آن را 

نیــز فراهــم کنیم.
معــاون باغبانــی وزارت جهادکشــاورزی بیــان کــرد: 
در حــوزه کشــاورزی در دولــت ســیزدهم اقدامــات 

بســیار خوبــی انجــام شــده اســت و ایــن در حالــی 
اســت کــه کشــور بــا شــدیدترین تحریم هــا مواجه 
ــت  ــادی اس ــگ اقتص ــک جن ــر ی ــت و درگی اس
کــه کوچــک کــردن ســفره مــردم را هــدف قــرار 
گرفتــه اســت و دولــت نیــز بــا نــگاه جدیــد خــود 
بــه جراحــی اقتصــادی دســت زده اســت کــه تاثیــر 

زیــادی بــر بخــش کشــاورزی دارد.
ــدازی  ــار راه ان ــن ب ــرای اولی برومنــدی ادامــه داد: ب
ــی  ــال م ــور دنب ــام را کش ــداد و ارق ــه اع رصدخان
کنیــم و الگــوی کشــت نیــز توســط وزیــر محتــرم 
ــدام  ــک اق ــه ی ــت ک ــده اس ــاغ ش ــاورزی اب کش

ــه فــرد اســت. منحصــر ب
وی موفقیــت در کشــت قــراردادی و اصــاح 
ــد همــکاری همــه ارگان  الگــوی کشــت را نیازمن
هــا و دســتگاهها و تخصیــص ردیــف بودجــه مجزا 
دانســت و افــزود: اگــر ایــن همــکاری شــکل بگیرد 
قــادر خواهیــم بــود بــه امنیــت غذایی کامل دســت 
پیــدا کنیــم و حوزه کشــاورزی را نیز بیشــتر توســعه 
دهیــم و در حــال حاضــر خوشــبختانه ایــن وفــاق و 

همدلــی در دولــت وجــود دارد.
معــاون باغبانــی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره 

همایش ملی تخصصی سازه، تجهیزات و تاسیسات جانبی 
گلخانه های مدرن شیشه ای در تبریزبرگزار شد
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بــه تولیــد ۲۵ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تــن محصوالت 
باغبانــی در ســال جــاری در کشــور، علیرغــم 
ســرمازدگی، ســیل و...گفــت: ۵۰ درصد درآمــد ارزی 
بخــش کشــاورزی کشــور متعلق بــه حــوزه باغبانی 
بــوده اســت و ایــن وضعیــت رو بــه رشــد همچنــان 

نیــز ادامــه دارد.
برومنــدی بــا اشــاره بــه عــزم ایــن وزارتخانــه بــه 
توســعه پایــدار باغبانــی کشــور بــر پایــه یــک نگاه 
ــه  ــات موسس ــه تحقیق ــکا ب ــا ات ــور ب ــش مح دان
علــوم تحقیقــات باغبانــی کشــور و ســازمان تــات، 
گفــت: مــا بایــد سیاســتگذاری هــای جدیــدی را در 
ایــن حــوزه دنبــال کنیــم و احیــای باغــات، تجاری 
ســازی تولیــد و ایجــاد مگاپــروژه هــا توجــه ویــژه 

داشــته باشــیم.
وی در خصــوص اهمیــت توســعه گیاهــان دارویــی 
ــرای  در کشــور گفــت: در ســاختار جدیــدی کــه ب
ــت،  ــده اس ــف ش ــاورزی تعری ــاد کش وزارت جه
بخــش گیاهــان دارویی بــه اداره کل تبدیــل خواهد 
ــاد کشــاورزی از  ــی وزارت جه ــاون باغبان ــد. مع ش
عــزم ایــن وزارت خانــه بــرای ارتقــا ســطح کشــت 
گیاهــان دارویــی از ۲۶۰ هــزار هکتــار بــه ۵۰۰ هزار 

هکتــار تحــت برنامــه هفتــم توســعه خبــر داد.
برومنــدی بــا اشــاره بــه اینکــه ۷۶ درصــد اراضــی 
آذربایجــان شــرقی بــه صــورت دیــم، کشــت مــی 
شــود، گفــت: ایــن اســتان می توانــد یکــی از قطب 
هــای بســیار مهــم گیاهــان دارویــی کشــور باشــد 
ــن بخــش  ــه توســعه ای ــژه ای ب ــد توجــه وی و بای

داشــت.
وی تولیــد بــذر و نهــال را یکــی از مهمتریــن 
معضــات کشــور دانســت کــه باعــث مــی شــود 
ســاالنه میــزان زیــادی ارز از کشــور خــارج شــود و 
ادامــه داد: شــرکت هــای داخلــی، خارجی و ســرمایه 
گــذاران بــه ایــن موضــوع ورود کــرده انــد و در حال 

پیگیــری آن هســتند.
ــی وزارت جهــاد کشــاورزی توســعه  ــاون باغبان مع
باغــات میــوه هــای گرمســیری را از دیگــر برنامــه 
هــای ایــن معاونــت معرفــی کــرد و گفــت: در تولید 
همــه میوه هــا تقریبــا خودکفا هســتیم امــا در میوه 
هــای گرمســیری تنهــا در خصــوص مــوز ســاالنه 
۶۰۰ هــزار تــن از ایــن محصــول وارد کشــور مــی 
شــود و نزدیــک بــه ۳۰ هــزار میلیــارد تومــان بــرای 

ایــن واردات هزینــه مــی شــود.
ــوز  ــت م ــرداری از کش ــره ب ــاز به ــدی از آغ برومن
در مگاپــروژه هــای عظیــم در جنــوب کشــور خبــر 
داد کــه مــی توانــد نیــاز کشــور بــه واردات مــوز را 

کاهــش دهــد.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت توســعه کشــت گلخانه 
ای در کشــور، اظهــار کــرد: در کشــور حــدود 
هشــت هــزار هکتــار گلخانــه بــه صــورت ســنتی 
و غیراقتصــادی وجــود داشــت کــه اکنــون ســطح 
گلخانــه هــا بــه ۲۵ هــزار هکتــار افزایــش یافتــه 
ــش  ــای بخ ــت ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ــت و ب اس
ــت تــاش مــی شــود سیاســت  خصوصــی و دول
گــذاری هــا در ایــن حــوزه به ســمت ایجــاد گلخانه 

ــاس هدایــت شــود. ــزرگ مقی هــای ب
برومنــد، بــا بیــان اینکــه کشــور مــا در ایجــاد ســازه 
هــا و ایجــاد گلخانــه هــا وابســته بــود، ادامــه داد: در 
زمــان کنونــی ایــن دانــش و تکنیــک را مــی توانیم 

در اختیــار کشــورهای دیگــر قــرار مــی دهیم.
ــع اقلیــم و ارزان  ــه هــای تاب ــر ایجــاد گلخان وی ب
قیمــت تاکیــد کــرد و افــزود: بــا نــگاه بــه آمایــش 
ــعه  ــرای توس ــور ب ــب در کش ــد قط ــرزمین چن س
ــا حاشــیه ارس  ــا از ســواحل مکــران ت ــه ه گلخان
ــد  ــا چن ــا ت ــه ه ــعه گلخان ــده و توس ــن ش تعیی
۱۰ هــزار را در چنــد نقطــه کشــور عملیاتــی مــی 
شــود رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجان 
شــرقی توســعه گلخانه هــا در آذربایجــان شــرقی را 
نــه یــک انتخــاب، بلکــه یــک ضــرورت دانســت و 
ــی در  ــر اقلیم ــه از نظ ــی ک ــزود: محدودیت های اف
اســتان داریــم، توجــه ویژه بــه توســعه گلخانه ها در 

ــد. ــی می کن ــا حیات ــرای م ــتان را ب اس
اکبــر فتحــی در همایــش ملــی تخصصــی ســازه، 
تجهیــزات و تأسیســات جانبــی گلخانه هــای 
مــدرن شیشــه ای کــه بــا حضــور معــاون باغبانــی 
ــراب  ــردم س ــده م ــاورزی، نماین ــاد کش ــر جه وزی
ــر از  ــی دیگ ــامی و برخ ــورای اس ــس ش در مجل
مقامــات و مســئولین برگــزار شــد، ضمــن تســلیت 
ــه  ــاره ب ــم)ع( و اش ــی کاظ ــام موس ــهادت ام ش
حماســه آفرینی مــردم کشــور و اســتان در ۲۲ 
ــی را از  ــع تبدیل ــه و صنای ــاه، حــوزه گلخان بهمن م
ــر  ــرمایه گذاران دیگ ــرای س ــذاب ب ــای ج بخش ه
بخش هــا معرفــی کــرد. وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت 

برگــزاری ایــن همایــش، از نیاز اســتان بــه ۸۰ هزار 
میلیــارد تســهیات در ســال جــاری بــرای توســعه 

ــر داد. ــا خب گلخانه ه
ــان  ــاورزی آذربایج ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
شــرقی انتقــال کشــت برخــی از محصــوالت بــه 
ســازنده  اقدامــی  را  کنترل شــده  محیط هــای 
در مدیریــت و برنامه ریــزی بــرای تولیــد ایــن 
محصــوالت توصیــف کــرد و اضافــه کــرد: امــکان 
ــوالت،  ــد محص ــت در تولی ــزی و مدیری برنامه ری
ــل  ــا تبدی ــت اول م ــه اولوی توســعه گلخانه هــا را ب

می کنــد.
فتحــی از همدلــی و وفــاق بخــش دولتــی و 
خصوصــی بــرای توســعه گلخانه هــا در اســتان خبر 
داد و گفــت: درگذشــته گلخانه هــای ۱۰ هکتــاری 
ــد  ــروژه ای قابل توجــه در بخــش کشــاورزی بودن پ
امــا امــروزه ســرمایه گذاران بــدون اســتفاده از 
تســهیات اقــدام بــه ســرمایه گذاری بــرای احــداث 

ــد. ــاس می کنن ــزرگ  مقی ــای ب گلخانه ه
ــای  ــوز گلخانه ه ــت مج ــه دریاف ــاره ب ــا اش وی ب
کوچــک  مقیــاس توســط برخــی ســودجویان برای 
ــاون  ــازی، از مع ــی و ویاس ــری اراض ــر کارب تغیی
باغبانــی وزیــر جهــاد کشــاورزی خواســت بــا توجه 
بــه حرکــت کشــور بــه ســمت احــداث مگاپروژه ها 
ــا و  ــر آیین نامه ه ــه تغیی ــه، زمین ــه گلخان در عرص

ضوابــط در ایــن زمینــه را فراهــم کنــد.
ــان  ــاورزی آذربایج ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــد از  ــا ۲۰ درص ــه تنه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرقی ب ش
اراضــی زراعــی اســتان، آبــی هســتند، بــر ضــرورت 

ــع آبــی تأکیــد کــرد. اســتفاده بهینــه از مناب
فتحــی با اشــاره بــه عملکــرد ۴۵۰ تن در هکتــار در 
گلخانه هــای شــاخص اســتان، گفــت: باید مــواردی 
از قبیــل نــوع ســازه، جهت گیــری و مــوارد دیگــری 
کــه در بهــره وری و کاهــش مصرف انــرژی گلخانه 
ــره وری  ــزان به ــا می ــرد ت ــه ک ــت دارد، توج اهمی

گلخانه هــا افزایــش پیــدا کنــد.
وی ازتخصیــص اعتبــار ۵هزارمیلیاردتومــان بــرای 
تأمیــن آب درمناطــق مــرزی و در حوزه هــای 
کشــاورزی از محــل ســفر ریاســت جمهــوری بــه 
اســتان خبــر داد وگفــت: طرحهــای خوبــی در زمینه 
ــی و فرعــی در اســتان  ــاری اصل شــبکه هــای آبی

اجــرا شــده اســت.
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وژه آب وفاضالب آذربایجان شرقی همزمان با بیش از ۵۰ پر
وز از دهه مبارک فجر به صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح شد  هشتمین ر

ــش از ۵۰  ــی بی ــگ زن ــاح و کلن ــن افتت -آیی
ــان  ــاب آذربایج ــرکت آب و فاض ــروژه ش پ
ــی  ــی امنیت ــاون سیاس ــا حضورمع ــرقی ب ش
اســتاندار،  عمرانــی  معــاون  اســتاندار، 
شــوراهای  و  روســتایی  امــور  مدیــرکل 
ــز و  ــتان تبری ــدار شهرس ــتانداری و فرمان اس
معاونــان و مدیــران شــرکت آب و فاضــاب 
اســتان بــه صــورت ویدئــو کنفرانســی افتتاح 

شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز؛در آییــن 
ــو کنفرانســی  ــه صــورت ویدئ ــه ب ــاح ک افتت
ــزار  ــتانی  برگ ــه اس ــار نقط ــان در چه همزم
گردیــد معــاون بهــره بــرداری و توســعه 
شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور در 
ایــن مراســم گفــت: امــروزه شــاهد اقدامــات 
ــاب  ــوزه آب و فاض ــی در ح ــم و اساس مه
ــه  ــتیم ک ــز هس ــتان تبری ــتان و شهرس اس
مــی توانــد در بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم 

ــد . ــته باش ــزایی داش ــهم بس ــز س عزی
ــل  ــزود: مدیرعام ــی اف ــازاده حبش ــر آق دکت
شــرکت آب وفاضــاب اســتان کار جهــادی 
و  وفاضــاب  آب  حــوزه  در  ای  نمونــه  و 
ــد کــه  ــن آب شــرب مــردم انجــام دادن تامی
ــاهد  ــم ش ــت . امیدواری ــر اس ــته تقدی شایس
اجــرای ایــن دســت اقدامــات در ارگان هــای 

ــیم . ــز باش ــر نی دیگ
ــزرگ  ــرح ب ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
ــب  ــت: در قال ــاد آبرســانی در کشــور گف جه
ــر از  ــون نف ــه ۵ میلی ــک ب ــرح نزدی ــن ط ای
آب آشــامیدنی ســالم و بهداشــتی بهــره منــد 

می شــوند.
ــرکت  ــعه ش ــرداری و توس ــره ب ــاون به مع
ــا اشــاره  مهندســی آب و فاضــاب کشــور ب
ــرکت آب و  ــازی ش ــات فرهنگ س ــه اقدام ب
ــوی  ــاح الگ ــرای اص ــاش ب فاضــاب و ت
مصــرف اظهــار داشــت: امــروز بایــد در 

ــت  ــرای مدیری ــار توســعه زیرســاخت ها ب کن
ــاح  ــرف را اص ــگ مص ــرف آب، فرهن مص

ــم. کنی
ــه در  ــان اینک ــا بی ــی ب ــازاده حبش ــر آق دکت
ــام  ــوی مصــرف آب، تم ــه اصــاح الگ زمین
ــک  ــای فرهنگــی و تک ت ــازمان ها، نهاده س
ــت:  ــد گف ــئولیت دارن ــهروندان مس ــاد ش آح
اینکــه شــرکت آب و فاضــاب در ایــن 
ــر دارد  ــای تقدی ــده ج ــدم ش ــه پیش ق زمین
ــد ایــن فعالیت هــا ادامــه و توســعه  البتــه بای

ــد. ــدا کن پی
معــاون هماهنگــی امورعمرانــی اســتاندار 
ــاح  ــن افتت ــم در آیی ــرقی ه ــان ش آذربایج
ایــن طــرح هــا گفــت : ارائــه خدمــات زیــر 
بنایــی بــه جمعیــت روســتایی بــا توجــه بــه 
ــد  ــت مول ــوان جمعی ــه عن نقــش روســتاها ب
ــوده و  ــت ب ــز اهمی ــواره حائ ــور، هم در کش
یکــی از مهمتریــن رســالت های شــرکت 
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آب وفاضــاب بــه عنــوان متولــی تامیــن آب 
شــرب شــهرها و روســتاها نیــز بــوده اســت.

شــرکت آب و فاضــاب اســتان در راســتای 
محرومیــت زدایــی و تامیــن آب روســتایی و 
شــهری خــوب عمــل کــرده کــه نمــود آن را 

ــن طــرح هــا شــاهد هســتیم. در ای
ــای  ــرح ه ــرای ط ــا اج ــزود: ب ــری اف ذاک
ــکوفایی و  ــاهد ش ــتاها ش ــه روس ــانی ب آبرس
افزایــش امیــد بــه زندگــی و رفــاه حــال ایــن 
ــود و جــا دارد از تــاش  عزیــزان خواهیــم ب
ــرکت آب  ــئولین ش ــبانه روزی مس ــای ش ه
وفاضــاب اســتانن بــه ویــژه مهنــدس 

ــم . ــر نمائی ــان تقدی ــی و همکارانش خان
معــاون سیاســی، امنیتــی اســتاندار آذربایجان 
شــرقی هــم در مراســم افتتــاح پــروژه هــای 
ــان  ــتان آذربایج ــت: اس ــاب گف آب و فاض
ــور  ــرب کش ــن آب ش ــت تری ــرقی باکیفی ش

را دارد
ــر  ــه خاط ــار داشــت: ب ــدی اظه ــر محم دکت
ــور  ــی در کش ــی در پ ــای پ ــالی ه خشکس
در آینــده مشــکل آب از اساســی تریــن 
ــاز  ــه نی ــود ک ــد ب ــور خواه ــکات کش مش
اســت بــا برنامــه ریــزی هــای بلنــد و کوتــاه 
مــدت بــه فکــر آینــده باشــیم امــا امــروز بــه 
برکــت اقداماتــی کــه در جمهــوری اســامی 
ایــران توســط دولتمــردان نظــام انجــام شــده 
ــرقی و  ــبختانه در آذربایجــان ش اســت خوش
ــرب  ــکل آب ش ــا مش ــه تنه ــز ن ــهر تبری ش
نداریــم بلکــه دارای یکــی از بهتریــن و 
بــا کیفیت تریــن آب هــای شــرب کشــور 

ــتیم. هس
وی بــا بیــان اینکــه خدمــات دولــت مردمــی 
در اســتان بی نظیــر اســت خاطرنشــان کــرد: 
ــنگری،  ــی، روش ــد قدردان ــم نیازمن ــن مه ای
ــروز  ــه ام ــی اســت ک ــدواری و امیدآفرین امی
ــان  ــان و خادم ــوان مهندس ــتان پرت ــا دس ب
مــا  فاضــاب  و  آب  شــرکت  در  مــردم 
ــم. ــش آب داری ــکل را در بخ ــن مش کمتری

معــاون سیاســی، امنیتــی اســتاندار آذربایجان 
و  مدیریــت  از  قدردانــی  ضمــن  شــرقی 
کارکنــان شــرکت آب و فاضــاب ابــراز 
ــم و  ــارش ک ــود ب ــا وج ــال ب ــت: امس داش
ــتان آذربایجــان  ــور و اس ــالی در کش خشکس
ــه انجــام  ــی کــه ب ــا اقدامــات خوب شــرقی ب
رســیده اســت تابســتان را بــا کمتریــن 
مشــکل و بــه خوبــی پشــت ســر مــی 

ــم گذاری
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــاح  ــن افتت ــم در آیی ــرقی ه ــان ش آذربایج
ــارک  ــه مب ــت: در ده ــا گف ــروژه ه ــن پ ای
ــش آب و  ــروژه در بخ ــش از ۵۰ پ ــر، بی فج
فاضــاب بــا اعتباریــک هــزار و  ۵۷ میلیــارد 

ــد. ــاح ش ــرقی افتت ــان ش ــال در آذربایج ری
مهنــدس خانــی ادامــه داد: در خصــوص 
ــاح  ــن افتت ــزود: ای ــا، اف ــداد کل پروژه ه تع
هــا در حــوزه هــای آبرســانی شــهری، 
ــد  ــی باش ــهری م ــاب ش ــتایی و فاض روس
کــه بــه مناســبت  چهــل و چهارمیــن 
ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی آبرســانی 
بــه ۴۴ روســتای محــروم اســتان انجــام شــد

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
آذربایجــان شــرقی خاطرنشــان کــرد: در 
حــوزه آبرســانی شــهری حفــر ۳ حلقــه 
ــه در  ــه خان ــت تصفی ــش ظرفی ــاه و افزای چ
دوزدوزان،  و  هریــس  ســهند،  شــهرهای 
مــورد   ۱۷ شــهری  فاضــاب  حــوزه  در 
در شــهرهای تبریــز و مرنــد و در بخــش 
آبرســانی روســتایی ۲۶ پــروژه در شــهرهای 
ســراب،  خداآفریــن،  چاراویمــاق،  تبریــز، 
ــه و  ــکان، میان ــد، مل ــر، مرن ــتر، کلیب شبس
هشــترود و ۲ مجتمــع آبرســانی در هشــترود 

ــود. ــی ش ــاح م ــاق افتت و چاراویم
ــای  ــروژه ه ــه داد: پ ــی ادام ــدس خان مهن
۱۲۱روســتاهای  در  آبرســانی  جهــاد 
آذربایجــان شــرقی بــا پیشــرفت ۴۵ درصدی 
و  هشــترود  ورزقــان،  شهرســتان   ۳ در  و 

ــت در  ــا جدی ــتان ب ــن(، اس ــر) خداآفری کلیب
ــت. ــام اس ــال انج ح

ــاب  ــرکت آب و فاض ــرد: ش ــد ک وی تاکی
ــم  ــت کار ه ــه کیفی ــت ب ــر کمی ــاوه ب ع
ــم  ــی رغ ــد و عل ــی ده ــت بســیاری م اهمی
ایــن کــه در رونــد اجرایــی پــروژه هــا 
ــوده  ــاهد ب ــه ش ــطح منطق ــکاتی در س مش
ــان حرکــت اجــرای ســایر  ــی همچن ــم ول ای

ــت. ــده اس ــف نش ــا متوق ــروژه ه پ

 این افتتاح ها در حوزه های 
آبرسانی شهری، روستایی و 

فاضالب شهری می باشد که به 
مناسبت  چهل و چهارمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی آبرسانی 
به 44 روستای محروم استان 

انجام شد
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ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــز س ــهردار تبری ش
مســکن را یکــی از برنامــه هــای مدیریــت 

ــده دانســت. ــرای ســال آین شــهری ب
تبریــز،  در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــروز بررســی  یعقــوب هوشــیار در جلســه ام
بودجــه ســال آینــده شــهرداری تبریــز 
در صحــن شــورای اســامی شــهر، بــا 
ــی  ــش بین الملل ــزاری همای ــه برگ ــاره ب اش
ــی  ــه میزبان ــی ب ســرمایه گذاری در ســال آت
تبریــز، مناطــق دهگانــه شــهرداری را ملــزم 
ســرمایه گذاری  ظرفیت هــای  ارائــه  بــه 
ســاخت  بــر  عــاوه  گفــت:  و  دانســت 
مســکن، تــاش داریــم در چنــد حــوزه 

دیگــر نیــز ســرمایه گذار جــذب کنیــم.
شــهردار تبریــز تولیــد امــاک و امــوال 
شــهرداری در ســال جــاری را مناســب 
توصیــف کــرد و بــا اشــاره بــه اینکــه عــاوه 
ــان ۱۵۰۰  ــر ۷۰۰ واحــد، در شــهرک جوان ب
واحــد مســکونی احــداث مــی شــود، نتیجــه 
احــداث ایــن مســکن هــا را ایجــاد ســرمایه 
۱۰ هــزار میلیــاردی بــرای شــهرداری تبریــز 

دانســت.
وی بــا بیــان اینکــه بدهــی بانکــی امســال 
شــهرداری تبریــز بــه نســبت  بودجــه، تنهــا 

یــک درصــد اســت، افــزود: بــه دنبــال 
ــود و در  ــم ب ــا خواهی ــی پروژه ه ــن مال تامی
عیــن حــال تــاش مــی کنیــم کــه اســناد 

ــود. ــت ش ــتی رعای باالدس
ــاری  ــال ج ــرد س ــیار عملک ــهردار هوش ش
ــل  ــل و نق ــوزه حم ــهری در ح ــت ش مدیری
ــا همراهــی شــورای اســامی  ــی را ب عموم
شــهر موفقیــت آمیــز عنــوان کــرد و از 
نهایــی شــدن خریــد ۴۵۰ دســتگاه تاکســی 
جهــت نوســازی نــاوگان تــا بــه امــروز خبــر 
داد و گفــت: هزینــه خریــد یکهــزار دســتگاه 

ــن شــده اســت. ــو تامی تاکســی ن
وی بــا اشــاره بــه ارزیابــی عملکــرد مناطــق 
شــهرداری در ۲۸ محــور، گــزارش ایــن 
شــهر  اســامی  شــورای  بــه  عملکــرد 
را در ســال آینــده بصــورت ســه ماهــه 
اعــام کــرد و در عیــن حــال ایــن ارزیابــی 
ــت  ــر اســتعداد و ظرفی ــی ب عملکــرد را مبتن

ــرد. ــداد ک ــق قلم مناط
پیگیــری  از  همچنیــن  تبریــز  شــهردار 
پرونــده هــای مــاده صــد خبــر داد و گفــت: 
اردیبهشــت ســال جــاری، ۹۰۰ میلیــارد 
ــت  ــود داش ــد وج ــاده ص ــه م ــان جریم توم
ــال  ــه دنب ــه ب ــود ک ــده ب ــول نش ــه وص ک

ــتیم. ــام هس ــداد و ارق ــن اع ــول ای وص
بــه گفتــه هوشــیار، در ســال ۱۴۰۲ بــا 
ارتقــای سیســتم شهرســازی و سیســتم 
ــهر  ــم ش ــاز در حری ــاخت و س ــادی، س پهب
تحــت کنتــرل و پایــش قــرار مــی گیــرد تــا 
ســاخت و ســاز غیرمجــاز بــه حداقــل برســد.

وی هــدف از ایــن اقــدام را مقابلــه بــا 
ــگیری از  ــاز و پیش ــاز غیرمج ــاخت و س س
گســترش حاشــیه نشــینی و بدمســکنی 
ــزوم  ــه ل ــا توجــه ب عنــوان کــرد و افــزود: ب
توجــه بــه اســتانداردهای ســاختمان، مقابلــه 
بــا ســاخت و ســاز غیرمجــاز در دســتور کار 
مدیریــت شــهری تبریــز قــرار گرفتــه اســت.

شهردار تبریز خبر داد: 

کنترل ساخت و ساز غیرمجاز با استقرار پهپاد

شهردار تبریز تولید امالک و اموال 
شهرداری در سال جاری را مناسب 

توصیف کرد و با اشاره به اینکه 
عالوه بر ۷00 واحد، در شهرک 
جوانان 1۵00 واحد مسکونی 
احداث می شود، نتیجه احداث 
این مسکن ها را ایجاد سرمایه 

10 هزار میلیاردی برای شهرداری 
تبریز دانست.

شهری
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قطار گازرسانی در استان آذربایجان شرقی به
 آخرین ایستگاه بهره مندی می رسد

بــا بــه ثمــر رســیدن پــروژه هــای در 
ــتان  ــانی در اس ــار گازرس ــرا، قط ــت اج دس
ــتگاه  ــن ایس ــه آخری ــرقی ب ــان ش آذربایج
بهــره منــدی مــی رســد.به گــزارش روابــط 
عمومــی شــرکت گاز اســتان آذربایجــان 
شــرقی، مدیرعامــل ایــن شــرکت بــا اعــام 
ــر گفــت: علــی رغــم ناتــرازی  ایــن خب
ــدات گازرســانی  ــد و مصــرف گاز،  تعه تولی
ــه  ــی وقف ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج در اس
ــر  ــارک فج ــه مب ــده و در ده ــی ش عملیات
شــاهد افتتــاح پــروژه گازرســانی در ۲۷ 
ــادر  ــم. ن ــوده ای ــوار ب ــا ۶۷۰ خان ــتا ب روس
کمالــی افــزود: امســال از روســتاهای مــورد 
تعهــد بــرای گازرســانی، ۶۴  روســتا، محقــق 
ــانی در شــده اســت.  وی تصریــح کــرد: دهــه فجــر  ــای گازرس ــن گام ه ــال، آخری امس

ــره  ــاز و به ــا آغ ــده و ب ــته ش ــتان برداش اس
بــرداری از پــروژه هــای گازرســانی در ســال 
ــش  ــدی بخ ــره من ــام به ــاهد اتم ــی ش آت
خانگــی از نعمــت گاز طبیعــی و تحقــق 
ــیر  ــبز در مس ــتان س ــه اس ــتان ب ــعار اس ش
ــم  ــی خواهی ــت مردم ــوی در دول ــران ق ای
بــود. کمالــی درخصــوص پــروژه هــای 
در دســت اجــرای شــرکت توضیــح داد: 
ــتا  ــه ۱۱۷ روس ــانی ب ــون گازرس ــم اکن ه
ــاب  ــاده انتخ ــتا آم ــرا، ۹ روس ــت اج در دس
ــی  ــت طراح ــتا در دس ــکار و ۳۵ روس پیمان
پــروژه مــی باشــد. مدیرعامــل شــرکت 
ــون  ــم اکن ــرد: ه ــتان خاطرنشــان ک گاز اس
۹۸.۶ خانــوار روســتایی اســتان از نعمــت گاز 

ــند.   ــی باش ــد م ــره من ــی به طبیع

مشترك گرامي : براي حفظ جان ارزشمند خود و عزيزانتان توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد. 
در کلیه ساختمانهایي که داراي لوله کشي گاز مي باشند عالوه بر نصب یك عدد شیر اصلي در نزدیکي درب ورودي،در نزدیکي هر دستگاه گاز سوز نیز یك 

روابط عمومی شرکت گازآذربايجانشرقی
شیر مصرف قرار دارد.                                                                                                                                          

هم اکنون گازرسانی به 11۷ رو
ستا در دست اجرا، ۹ روستا 
آماده انتخاب پیمانکار و 3۵ 

روستا در دست طراحی پروژه 
می باشد. /  مدیرعامل شرکت 
گاز استان خاطرنشان کرد: هم 
اکنون ۹۸.6 خانوار روستایی 

استان از نعمت گاز طبیعی
 بهره مند می باشند.  
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رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان ایــن کــه اصناف 
بــه تدیــن،  تاکنــون  از گذشــته  اســتان 
خوشــنام بــودن و امانتــداری معروف هســتند، 
ــق  ــد از ح ــی توان ــوی م ــه ق ــت: اتحادی گف
ــان  ــت و ش ــار، منزل ــی، اعتب ــوق قانون و حق

ــد. ــاع کن اعضــا دف
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در آذربایجــان 
شــرقی؛ صابــر پرنیــان ظهــر امــروز در دیــدار 
ــاوران  ــه مش ــای اتحادی ــی از اعض ــا جمع ب
ــه  ــای اتحادی ــت اعض ــز فعالی ــاک تبری ام
ارزشــمند  بســیار  را  امــاک  مشــاوران 
مشــاوران  اتحادیــه  افــزود:  و  دانســت 
ــت و  ــر زحم ــاده پ ــی فوق الع ــاک، صنف ام

ــت. ــترس اس ــر اس پ
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر اتحادیــه 

مشــاوران امــاک شــش هــزار و ۷۹ عضــو 
دارد.

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــر و تشــکر  ــن تقدی ــرقی ضم آذربایجــان ش
از زحمــات و فعالیــت هــای اعضــای هیــات 
مدیــره مشــاوران امــاک تبریــز گفــت: 
ــاک  ــاوران ام ــره مش ــات مدی ــای هی اعض
عــاوه بــر اداره کســب و کار خــود بایــد بــه 
کارهــای اتحادیــه نیــز رســیدگی کننــد کــه 

ــر زحمــت اســت. ــن کار بســیار پ ای
پرنیــان بــا اشــاره بــه اهمیــت ایجــاد فضایی 
ــه داد:  ــرای ســرمایه گــذاری ادام ــوب ب مطل
بایــد بــا تمــام تــوان از فعــاالن اقتصــادی و 
صاحبــان کســب و کارهــا حمایــت کنیــم تــا 
مــردم از آثــار و مواهــب ســرمایه گــذاری هــا 

در اســتان بهــره منــد شــوند.

ــادی و  ــای اقتص ــت ه ــاره ظرفی ــا اش وی ب
صنعتــی بــاالی اســتان گفــت: تمــام مــا در 
بهبــود شــرایط اقتصــادی تاثیرگــذار هســتیم 
بنــا بــر ایــن بایــد اقتصــاد را قدرتمنــد کنیــم 
چــرا کــه بــا رشــد اقتصــادی و رونــق کســب 
ــد. ــود مــی یاب و کارهــا معیشــت مــردم بهب

پرنیــان ادامــه داد: تمــام اجــزای اقتصــاد بــه 
ــه یکدیگــر وصــل اســت  ــر ب صــورت زنجی
بنــا بــر ایــن بــا بهبــود وضعیــت هــر یــک از 
حلقــه هــا، حلقــه بعــدی بــه ســمت رشــد و 

توســعه حرکــت خواهــد کــرد.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــا کمــک  ــد ب ــزود: بای آذربایجــان شــرقی اف
ــم  ــد کنی یکدیگــر اقتصــاد اســتان را قدرتمن
تــا مــردم بــه ســرمایه گــذاری امیــدوار 

ــوند. ش

ارتقای منزلت اجتماعی با 
تشکیل اتحادیه های صنفی قدرتمند

اقتصادی
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ــی)ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
آذربایجــان شــرقی اهــم خدمــات ۱۰ ماهــه 
ــت  ــان تح ــه مددجوی ــی ب ــاد حمایت ــن نه ای

ــرد. ــریح ک ــت را تش حمای
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز، غامعلی 
مامهــدی در گفتگــو بــا خبرنــگاران ضمــن 
انقــاب  پیــروزی  ســالگرد  گرامیداشــت 
اســامی اظهــار داشــت: از ابتــدای ســالجاری 
ــزار  ــامل ۱۵۱ ه ــوار ش ــزار و ۱۵۰ خان ۸۰ ه
نفــر از خدمــات کمیتــه امــداد در ســطح 

ــد. ــد شــده ان اســتان بهــره من
ــغ  ــال ۱۴۰۱ بال ــه س ــزود: در ۱۰ ماه وی اف
بــر ۴۷۷ میلیــارد تومــان مســتمری بــه 
ــده  ــت ش ــت پرداخ ــت حمای ــان تح مددجوی
کــه بطــور میانگیــن ماهانــه شــامل بیــش از 

ــود. ــی ش ــان م ــارد توم ۴۷ میلی
ــرقی  ــان ش ــداد آذربایج ــه ام ــرکل کمیت مدی

اشــاره  مددجویــی  مســکن  تامیــن  بــه 
ــه ۶۶  ــن ماهان ــت: بطــور میانگی ــرده و گف ک
ــرای  ــتایی ب ــهری و روس ــکن ش ــد مس واح
نیازمنــدان تحــت حمایــت خریــد یــا احــداث 

ــت. ــده اس ش
ــور  ــن بط ــرد: همچنی ــان ک ــر نش وی خاط
میانگیــن ماهانــه ۱۲ واحــد  فضــای جانبــی 
اعــم از ســرویس بهداشــتی و حمــام در 

ــت. ــده اس ــداث ش ــان اح ــازل مددجوی من
ــه  ــی ب ــات حقوق ــه خدم ــه ارای ــدی ب مامه
ــدای  ــدان اشــاره کــرده و گفــت: از ابت نیازمن
نفــر   ۴۱۰ و  هــزار   ۳ بــرای  ســالجاری 
ــه مشــاوره، تنظیــم  خدمــات حقوقــی از جمل
دادخواســت و الیحــه و... ارایــه شــده اســت.

ــد  ــزار و ۴۵۸ فرزن ــرد:  ۱۴ ه ــه ک وی اضاف
یتیــم و محســنین دارای حامــی معنــوی بوده 
و ماهانــه مبالغــی بــرای آنهــا توســط حامیــان 

آنهــا واریــز مــی شــود.
ــداد آذربایجــان شــرقی،  ــه ام ــرکل کمیت مدی
تامیــن شــغل را از رســالت هــای اصلــی ایــن 
نهــاد عنــوان کــرده و گفــت: کمیتــه امــداد در 
۱۰ ماهــه ســالجاری ۲۲ هــزار و ۷۳۳ شــغل 
ــهمیه  ــف س ــامل نص ــه ش ــرده ک ــاد ک ایج

ــوده اســت. اســتان در اشــتغالزایی ب
ــا همــکاری  وی ادامــه داد: در ســال ۱۴۰۱ ب
خیریــن بــرای ۱۴۰۰ نوعــروس نیازمنــد 
خانــه  راهــی  و  شــده  تامیــن  جهیزیــه 
ــه  ــن ب ــد. مامهــدی همچنی بخــت شــده ان
ــوزان  ــش آم ــی از دان ــای تحصیل ــت ه حمای
ــم  ــزود: ه ــرده و اف ــاره ک ــجویان اش و دانش
ــوز و ۳  ــش آم ــزار و ۵۰۰ دان ــون ۲۰ ه اکن
ــی  ــات آموزش ــجو از خدم ــزار و ۴۲۰ دانش ه
ــداد در ســطح اســتان  ــه ام و فرهنگــی کمیت

ــوند. ــی ش ــد م ــره من به

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی تشریح کرد؛ 

اهم خدمات ۱۰ ماهه به ولی نعمتان
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پایان انتظار ۱۷ ساله 
بیمه شدگان 

صندوق بیمه اجتماعی 
وستاییان کشاورزان و ر

معــاون بیمــه ای و امــور هماهنگــی امــور 
اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  اســتان های 
کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر کشــور از 
ــن  ــدگان ای ــاله بیمه ش ــار ۱۷ س ــان انتظ پای
ــی  ــدی از بیمــه تکمیل ــرای بهره من ــدوق ب صن

خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا؛ دکتر ســجاد طاهری 
ــدوق  ــزاران صن ــه در نشســت ســاالنه کارگ ک
بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و 
ــدرای  ــاالر ص ــرقی در ت ــایر آذربایجان ش عش
ــه نقــش  ــا اشــاره ب ــز ســخن می گفــت ب تبری
کلیــدی مــردم آذربایجــان در پیــروزی انقــاب 
ــروز در  ــه ام ــت: از اینک ــار داش اســامی، اظه
ــور  ــد و غی ــدار، غیرتمن ــردم والیتم ــت م خدم

آذربایجان شــرقی هســتم، خوشــحالم.
ــرار دادن  ــتور کار ق ــر در دس ــد ب ــا تاکی وی ب
ــن، دغدغــه  ــزود: جهــاد تبیی ــن، اف جهــاد تبیی
رهبــری اســت و شــاید یکــی از عوامــل بــروز 
اغتشاشــات اخیــر، ناتوانــی در انتقــال صحیــح 
حقیقــت انقــاب و دســتاوردهای آن بــه  نســل 
جــوان و تشــریح و تبییــن خدمــات نظــام بــه 

مــردم باشــد.
عدالــت  گســترش  و  تحول گرایــی  وی، 
ــتر الزم  ــم آوردن بس ــی فراه ــی، یعن اجتماع
ــژه اقشــار  ــردم بوی ــدی آحــاد م ــرای بهره من ب
ــات را از ویژگی هــای  ــه از امکان محــروم جامع

خاطرنشــان  و  دانســت  ســیزدهم  دولــت 
ــن  ــی تامی ــت های کل ــاغ سیاس ــا اب ــرد: ب ک
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــی از س اجتماع
تکلیــف بــرای مــا تمــام شــد و بایســتی ایــن 
سیاســت ها را در ســرلوحه امــورات خــود قــرار 

ــم. دهی
- تحول گرایــی و گســترش عدالــت اجتماعــی؛ 

محورهــای مهــم برنامــه عملیاتــی صندوق
طاهــری، صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، 
روســتاییان و عشــایر را مولــود نظــام برشــمرد 
و گفــت: مهم تریــن مشــکل در تشــکیل ایــن 
ــا در جامعــه روســتایی  ــود کارفرم ــدوق، نب صن
ــم از  ــن مه ــن ای ــده گرفت ــا برعه ــه ب ــود ک ب
 ۱۳۸۴ ســال  در  صنــدوق  دولــت،  ســوی 

تشــکیل شــد.
ــه  ــدوق بیم ــطه صن ــه واس ــه داد: ب وی ادام
و  روســتاییان،  و  کشــاورزان  اجتماعــی 
کارگزاری هــای صنــدوق، آینــده اقتصــادی 
ــع آن  ــه تب ــن و ب ــایر تضمی ــتاییان وعش روس
مشــکات و معضــات در ایــن دو کانــون  

می یابــد. کاهــش  تولیــد، 
معــاون بیمــه ای و امــور هماهنگــی امــور 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدوق، ب ــتان های صن اس
ــتاییان  ــه روس ــده ب ــه ش ــات ارائ ــه خدم کلی
توجــه  بایســتی  گفــت:  اســت،  ارزشــمند 
ــورت  ــات بص ــن خدم ــه ای ــر هم ــت اگ داش

غیرمســتقیم در اقتصــاد و معیشــت جوامــع 
روســتایی و عشــایری تاثیــر می گذارنــد در 
عــوض صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، 
مســتقیم  بصــورت  عشــایر  و  روســتاییان 
تاثیرگــذار اســت و ایــن اهمیــت خدمــات ایــن 

می رســاند. را  صنــدوق 
ــت  ــدن دول ــا روی کار آم ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــاده  ــاق افت ــی اتف ــرات مدیریت ســیزدهم و تغیی
کشــاورزان،  اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  در 
اتفاقــات  شــاهد  عشــایر،  و  روســتاییان 
بی نظیــری در ایــن صنــدوق هســتیم کــه 
تدویــن برنامــه عملیاتــی صنــدوق بــا رویکــرد 
ــت اجتماعــی  تحول محــوری و گســترش عدال

ــت. ــه اس از آن جمل
طاهــری بــا بیــان اینکــه از آغــاز دولــت 
ــر  ــد ب ــه شــده جدی ــزار بیم ســیزدهم، ۴۴۰ ه
خانــواده بــزرگ صنــدوق بیمــه اجتماعــی 
شــده،  افــزوده  روســتاییان  و  کشــاورزان 
حقــوق  درصــدی   ۴۳ افزایــش  گفــت: 
مســتمری بگیران و تخصیــص ۲۲ هــزار فقــره 
 ۹۶۰ ارزش  بــه  قرص الحســنه  تســهیات 
ــه ۱۲  ــتمری بگیران ک ــه مس ــال ب ــارد ری میلی
ــرقی  ــهم آذربایجان ش ــان آن س ــارد توم میلی
ــه در  ــام گرفت ــات انج ــر اقدام ــت، از دیگ اس

ایــن صنــدوق می باشــد.
ــار ۱۷  ــان انتظ ــخنانش از پای ــه س وی در ادام
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ســاله بیمه شــدگان صنــدوق بــرای بهره منــدی 
ــد از  ــزود: بع ــر داد و اف ــی خب ــه تکمیل از بیم
ــه  ــدوق بیم ــا صن ــی ب ــال کار کارشناس یکس
ــا ۴۰  ــه توافــق رســیدیم ت آینده ســاز حافــظ ب
ــدوق را در  ــر از مســتمری بگیران صن هــزار نف
ســه اســتان بصــورت پایلــوت تحــت پوشــش 
بیمــه تکمیلــی قــرار دهــد. اگــر نتیجــه 
ــتمری بگیران  ــه مس ــاز دوم، کلی ــم در ف بگیری
ــدوق  ــاز ســوم، همــه بیمه شــدگان صن و در ف

ــد. ــرار می گیرن ــش ق ــت پوش تح
معــاون بیمــه ای و امــور هماهنگــی امــور 
مجموعــه  وجــود  صنــدوق،  اســتان های 
در  فعــال  کارگــزاران  و  قــوی  مدیریتــی 
ــل انتخــاب  آذربایجان شــرقی را یکــی از دالی
ــه عنــوان یکــی از اســتان های  ایــن اســتان ب
ــوت در بیمــه تکمیلــی صنــدوق برشــمرد  پایل
و گفــت: اســتفاده از ظرفیت هــای تعــاون 
ــی  ــدار، یک ــتغال پای ــعه اش ــاد و توس در ایج
ــه  ــود ک ــدوق ب ــوده در صن ــای مفق از حلقه ه
ــاهد  ــد ش ــده، منبع ــا ش ــه امض ــا تفاهم نام ب
حــوزه  ایــن  ظرفیت هــای  از  بهره منــدی 

ــود. ــم ب خواهی
وی بــا بیــان اینکــه ســال آینــده اتفــاق 
صنــدوق  درآمــدی  ســطوح  در  مهمــی 
ــا تصمیمــات اتخــاذ شــده،  می افتــد، گفــت: ب
ــدوق، حداقــل  ــه تنهــا مســتمری بگیران صن ن
ــن  ــتمری بگیران تامی ــتمزد مس ــوق و دس حق
ــی  ــت بلکــه دریافت ــد گرف اجتماعــی را خواهن
و  حقــوق  بــا  صنــدوق  مســتمری بگیران 

ــد. ــد ش ــم خواه ــر ه ــا براب ــتمزد آنه دس
طاهــری در خاتمــه ســخنانش، امــکان تغییــر 
در ســن بازنشســتگی صنــدوق را منتفــی 
دانســت و گفــت: مجلــس و دولــت بــا کاهــش 
ســن بازنشســتگی در صنــدوق بیمــه اجتماعی 
کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر مخالــف 
هســتند چــرا کــه نمی خواهنــد مشــکات 
اجتماعــی،  بیمــه  صندوق هــای  دیگــر 
گریبانگیــر ایــن صنــدوق شــود. امــا در برنامــه 
ــی  ــژه جوانان ــه شــدگان بوی ــرای بیم ــم ب هفت
کــه از ۱۸ ســالگی شــروع بــه بیمه پــردازی در 

صنــدوق کرده انــد، برنامه هایــی اندیشــیده 
شــده اســت.

- راهــکار رفــع حاشیه نشــینی شــهرها، در 
ــت ــینی اس ــد و روستانش ــت از تولی حمای

شــوراهای  و  روســتایی  امــور  مدیــرکل 
اســتانداری آدربایجان شــرقی دیگــر ســخنران 
ایــن نشســت، روســتا را منشــا تولیــد و محــل 
زایــش و ســرزندگی برشــمرد و اظهــار داشــت: 
روســتا مرکــز رشــد و بالندگــی و هویــت 
واقعــی مســلمانی ماســت. هــر آنچــه فضیلــت 
و عشــق و صلــح و صفاســت همــه در روســتا 

ــده اســت. گــرد آم
ــود ۲۷۲۷  ــه وج ــاره ب ــا اش ــکندر ب ــد اس محم
 ۲۰۲۰ گفــت:  آذربایجان شــرقی  در  روســتا 
ــت  ــوار اس ــاالی ۲۰ خان ــتان ب ــتای اس روس
نهــاد  فعالیــت  شــاهد  روســتا  در ۱۹۴۲  و 
ــر  ــزار نف ــدود ۶ ه ــتیم و ح ــا هس دهیاری ه
ــک  ــوان ی ــه عن ــامی ب ــورای اس ــو ش عض
ــتاها  ــورات روس ــری ام شــبکه منســجم، راهب

ــد. ــده دارن را برعه
وی بــا بیــان اینکــه دولــت ســیزدهم اهتمــام 
جــدی نســبت بــه رفــع محرومیــت از مناطــق 
روســتایی دارد، افــزود: هــم اکنــون ۹۹ درصــد 
ــت گاز  ــتان از نعم ــتایی اس ــای روس خانواره
بهره منــد و قریــب بــه اتفــاق روســتاهای 

ــتند. ــرار هس ــوار برق ــاالی ۲۰ خان ب
شــوراهای  و  روســتایی  امــور  مدیــرکل 
ــه  ــئولین ب ــدی مس ــزم ج ــه ع ــتانداری ب اس
ــان  ــاره و خاطرنش ــتاها اش ــه روس ــانی ب آبرس
ــه  ــانی ب ــرارگاه آبرس ــتا ق ــن راس ــرد: در ای ک
کــه  تشــکیل شــده  اســتان  در  روســتاها 
ــن آب  ــاهد تامی ــده ش ــال آین ــم س امیدواری
ــیم. ــدف باش ــتاهای ه ــه روس ــدار در کلی پای

بــرای  آگاه ســازی  و  بسترســازی  بــر  وی 
نقش آفرینــی خــود مــردم تاکیــد کــرد و 
ــان  ــاد و جمعیت ش ــتاها آب ــر روس ــزود: اگ اف
پایــداری الزم را داشــته باشــند، اگــر روســتایی 
در روســتا ارزش افــزوده تولیــد کنــد، محصول 
تولیــدی اش خریــداری شــود، طــرح کاداســتر 
ســنددار  روســتاییان  زمین هــای  و  اجــرا 

ــش  ــا بحــث محــات ۲۰۲۰ پی شــود، مطمئن
ــهرها  ــینی در ش ــاهد حاشیه نش ــد و ش نمی آی

ــود. ــم ب نخواهی
ــهرها  ــینی ش ــکندری، دوای درد حاشیه نش اس
و  روستانشــینی  و  تولیــد  از  حمایــت  در  را 
گســتراندن چتــر حمایتــی بــر ســر روســتاییان 
و در کل امیدآفرینــی در ایــن جامعــه تولیــدی 
ــی  ــه اجتماع ــدوق بیم ــت: صن ــت و گف دانس
کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر در ایــن 

می کنــد. نقش آفرینــی  حــوزه 

ــت  ــت دول ــتاییان؛ اولوی ــازی روس -  توانمندس
ــیزدهم س

معــاون توســعه و مدیریــت منابــع بیمــه 
آتیه ســازان حافــظ نیــز بیمــه تکمیلــی را 
ــت:  ــت و گف ــامت دانس ــام س ــی از نظ بخش
ــا و  ــد احصــا و مبن شــاخصه های ســامت بای
تعریــف کار از رویــه تعــارض بــه تفاهــم تغییــر 

ــد. یاب
ــات  ــه خدم ــهیل ارائ ــر تس ــی ب ــر علیجان امی
ــرد  ــد ک ــررات تاکی ــن و مق ــت قوانی ــا رعای ب
و افــزود: در طــرح بیمــه تکمیلــی نیــازی بــه 
ــردم نیســت  ــتقیم و حضــوری م ــه مس مراجع
ــرای  ــر را ب ــن دردس ــا کمتری ــیم ت و در تاش
داشــته  مســتمری بگیران  و  شــهروندان 

ــیم. باش
ــاون اشــتغال  ــن، یونــس طاهــری؛ مع همچنی
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  اداره 
ــتاییان  ــازی روس ــرقی، توانمندس آذربایجان ش
اساســی  اولویت هــای  از  را  کشــاورزان  و 
ــای  ــت: اعط ــمرد و گف ــیزدهم برش ــت س دول
تســهیات کم بهــره بانکــی در قالب هــای 
بــه  و ۸ ســاله  بازپرداخــت ۷  بــا  متعــدد 
بیمــه  پرداخــت  امــکان  و  روســتاییان 
در  فعــال  پرســنل  و  کارگــران  اجتماعــی 
ــتایی  از  ــدی روس ــای تولی ــا و کارگاه ه واحده
طریــق صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، 
روســتاییان و عشــایر از جملــه اقدامــات انجــام 

ــت. ــن راستاس ــه در ای گرفت
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ــازی  ــی تراکتورس ــروه صنعت ــل گ مدیرعام
ــاوه  ــر زیمب ــد وزی ــیه بازدی ــران در حاش ای
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــه در گفتگ ــن مجموع از ای
کنیــم  مــی  اعــام  رســمًا  گفــت:  مــا 
ــدازی  ــی راه ان ــران آمادگ ــازی ای تراکتورس
در  ایرانــی  تراکتورهــای  تولیــد  خــط 

دارد. را  زیمبــاوه 
بــه گــزارش مهــر تبریز،مصطفــی وحیــدزاده 
ــادرات  ــاله ص ــابقه ۱۵ س ــه س ــاره ب ــا اش ب
بــه  ایــران  تراکتورســازی  تراکتورهــای 
ــاس  ــل براس ــال قب ــزود: ۱۵ س ــاوه اف زیمب
تفاهمنامــه فــی مابیــن دولــت ایــران و 
ــذاری در  ــرمایه گ ــادرات و س ــاوه، ص زیمب
ــه  ــک ب ــده و نزدی ــروع ش ــور ش ــن کش ای
ــن  ــی در همی ــور ایران ــتگاه تراکت ۴۰۰ دس
ــال  ــادر و در ح ــور ص ــن کش ــه ای ــتا ب راس
حاضــر زمینهــای کشــاورزی زیمبــاوه را 

ــد. ــی زنن ــخم م ش
ــتهای  ــه سیاس ــه ب ــرد: باتوج ــد ک وی تاکی

کان نظــام بــه منظــور توســعه روابــط 
ــز  ــازی نی ــا کشــورهای دوســت تراکتورس ب
ــه  ــاوه ب ــاز زیمب ــا نی ــل دارد ت ــی کام آمادگ
توســعه  تامیــن و در جهــت  را  تراکتــور 
کشــور  ایــن  کشــاورزی  مکانیزاســیون 

ــد. ــارکت نمای مش
ــدی  ــا حضــور ج ــر را ب ــن ام ــد زاده ای وحی
ــا  ــی و ی ــش خصوص ــذاران بخ ــرمایه گ س
ــار  ــت و اظه ــن دانس ــاوه ممک ــت زیمب دول
داشــت: جدیــت و همیــت در هیــات اعزامــی 
از زیمبــاوه بــرای راه انــدازی خــط تولیــد و 
ــم  ــه امیدواری ــود دارد ک ــط وج ــعه رواب توس
بــا مشــارکت بخــش خصوصــی یــا ســرمایه 
گــذاران زیمبــاوه ای ایــن امــر بــه واقعیــت 

ــل شــود. تبدی
صنعتــی  گــروه  مدیــره  هیــات  عضــو 
یــادآوری  ضمــن  ایــران  تراکتورســازی 
پیــش بینــی تولیــد ۳۵ هــزار دســتگاه انــواع 
تراکتــور از ۳۵ تــا ۱۵۰ اســب بخــار در 

مجموعــه تحــت مدیریتــش اظهــار داشــت: 
ــه و  ــزی صــورت گرفت ــه ری براســاس برنام
همچنیــن بــه جهــت مشــارکت در ارزآوری 
بــرای کشــور، تراکتورســازی ۱۰ درصــد 
ــه صــادرات اختصــاص داده  ــش را ب تولیدات
ــش از ۲۵ کشــور  ــه بی ــال حاضــر ب و در ح
ــات  ــواع قطع ــور ان ــر تراکت ــاوه ب ــا ع دنی
 … و  یدکــی  قطعــات  موتــور،  ریختــه، 
صــادرات دارد کــه پیــش بینــی مــی شــود 
رقــم ارز آوری حاصــل از ایــن محــل بــرای 
کشــور تــا پایــان ســال بــه ۴۱ میلیــون دالر 

ــد. برس
وی خطــوط تولیــد تراکتورســازی در خارج از 
کشــور را یکــی از مزیتهــای ایــن مجموعــه 
عنــوان و اضافــه کــرد: تراکتورســازی اخیــراً 
موفــق بــه کســب اســتاندارد کشــور روســیه 
ــور در  ــکان حض ــر ام ــن ام ــه ای ــده ک ش
منطقــه اوراســیا بــرای تراکتورهــای ایرانــی 

را فراهــم آورده اســت.

تراکتورسازی آمادگی راه اندازی خط تولید در زیمباوه را دارد
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