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اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: رونــق بخش تولید، 
افزایــش صــادرات، برطــرف کــردن موانــع، توجه به 
زیرســاخت ها و همراهــی دســتگاه های دولتی با بخش 
خصوصــی تنهــا راه برون رفت از وضــع موجود و حل 

مشکالت است.
عابدین خّرم در دیدار هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع 
اســتان، اظهار داشــت: خود را موظف به پیگیری و حل 
مشکالت اساسی صنایع در استان می دانیم و در صورت 
نیاز از طریق دســتگاه های ملی نیز پیگیر مســائل خواهم 
بود. وی از هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع خواست تا 
موانع و مشکالت موجود صنایع استان را شناسایی کنند 
تا اقدامات الزم و عملیاتی برای رفع این موانع انجام شود. 
وی تاکید کرد: به تمامی مدیران دستگاه های دولتی اعالم 

کرده ایم تا رفع مشکالت صنایع و تولیدکنندگان اولویت 
کاری آنان باشــد و در راستای رفع موانع و تسهیل گری 
با بخش خصوصی همکاری کنند. وی با اشــاره به اینکه 
تامین زیرساخت های اساسی آب، برق و گاز برای استان 
بسیار بااهمیت است، گفت: در این راستا پیگیر تامین برق 
چند شهرک صنعتی بزرگ اســتان از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر هســتیم و مذاکراتی هم با چند سرمایه گذار 
انجام شــده است.استاندار آذربایجان شــرقی با اشاره به 
توانمندی هــای بخش خصوصی اســتان، گفــت: باید با 
رفع موانع، رغبت سرمایه گذاران برای فعالیت را افزایش 
دهیم. وی خاطرنشــان کرد: تمرکز دولت ســیزدهم در 
حوزه برنامه و بودجه، رشــد اقتصــادی، افزایش درآمد 

سرانه و پایین آوردن نرخ بیکاری است.

استاندار آذربایجان شرقی:

رونق تولید و صادرات راه برون رفت از مشکالت اقتصادی است



3

فصل تدوین شماره 32. آذرماه  1400

طبق بند »ب« تبصره ۱۴ الیحه بودجه سال آینده وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی باید با همکاری ســازمان 
هدفمندی یارانه ها و با اســتفاده از پایگاه اطالعات رفاه 
ایرانیان حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ قانون بودجه 
ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر 
از طریق شــاخص های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به 
حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام 

کند.
براین اســاس مقرر شــده منابع حاصــل از حذف یارانه 
پردرآمدهــا صــرف پرداخت یارانه جهــت حمایت از 
اقشار آسیب پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و 

پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.

سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه می توانند 
در ســامانه الکترونیکــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها براساس اطالعات 
و داده هــای موجود و میدانی توســط کمیتــه امداد امام 
خمینی )ره( بررســی و در صــورت وارد بودن اعتراض 

یارانه آنها مجددا برقرار شود.
این در حالی اســت کــه در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ 
هیچ گونــه تکلیفی برای دولت جهت حذف یارانه افراد 
پردرآمــد وجود نداشــت آن هم در شــرایطی که طی 
ســال های قبل همواره در قوانیــن بودجه دولت موظف 

می شد تا یارانه سه دهک درآمدی را حذف کند.
منبع خبر : ایسنا

حذف یارانه بگیران، برگشت
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شهردار تبریز گفت: پیگیر اخذ سهم شهردار از محل یک 
درصد عوارض دولت و مالیات بر ارزش افزوده هستیم.

عباس رنجبر اظهار کرد: ساماندهی حوزه مالی و اقتصادی 
شــهرداری تبریز یکــی از برنامه های اساســی ما در دوره 
فعلی است که در ابتدای کار تالش کردیم خزانه متمرکز 
شــهرداری برای توسعه متوازن و یکدست شهر راه اندازی 

شود.
وی افزود: پیگیری پرونده های راکد حوزه شهرســازی و 
ماده صد را که به نوعی درآمد شهرداری است، در دستور 

کار قرار دادیم.
شهردار تبریز با اشاره به اصالح فرایند تخصیص و اجرای 

بودجه نیــز اعالم کرد: طــرح کاهــش هزینه های جاری 
شهرداری را با اصالح فرایند تخصیص بودجه اجرایی کرده 
و در کنار آن مطالعه و امکان سنجی ایجاد ارزش افزوده در 

امالک شهرداری نیز در دست اقدام است.
وی با اشــاره بــه ضرورت اســتفاده از منابــع بانکی برای 
پروژه های زیرســاختی تبریز اضافه کرد: تهیه برنامه الزم 
برای اســتفاده از منابع بانکی در پروژه هــای خاص مانند 
متــرو و حاشیه نشــینی و فروش امالک مــازاد و تبدیل به 
پروژه های زیرســاختی و ایجاد فرصت های جدید شهری 
همانند کشاورزی پارک ها، دیگر برنامه ما در حوزه مالی 

و اقتصادی شهرداری در چهار سال آتی خواهد بود.

شهردار تبریز :

پیگیر سهم شهرداری تبریز از بودجه دولتی هستیم
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مدیرعامل شرکت گاز اســتان آذربایجان شرقی گفت: از 
ابتدای ســال جاری تاکنون 23 هزار و ۴53 مشترک جدید 
گاز در استان جذب شــده است.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز اســتان آذربایجان شرقی، ســیّدرضا رهنمای 
توحیــدی در این خصوص گفت: امســال شــاخص های 
گازرســانی علی رغم محدودیت های برخی منابع از جمله 
منابــع مالی، شــرایط کرونایی و... با شــتاب مطلوبی رو به 

افزایش می باشد.
وی ادامــه داد: بــا جذب 23 هزار و ۴53 مشــترک جدید، 
شــمار مشترکین گاز در اســتان به یک میلیون و 7۰۰ هزار 

افزایش یافته است.

توحیدی توضیح داد: برای تأمین گاز این تعداد از مشترکین 
در سال جاری، 523 کیلومتر شبکه گازرسانی اجرا و 7859 

انشعاب در استان نصب شده است.
این مقام مســؤول در شرکت گاز با اشــاره به گازرسانی و 
جذب مشــترک در بخش صنعتی تصریــح کرد: عالوه بر 
89 واحد صنعتی عمده، 5۴ واحد صنعتی مشــمول مصوبه 
شورای اقتصاد نیز از ابتدای سال تاکنون از گاز طبیعی بهره 

مند گردیده اند.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اظهار داشــت: تاکنون 98 
درصد خانوار روستایی و ۱۰۰ درصد خانوار شهری به مدار 

مصرف گاز کشور متّصل شده اند. 

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خبر داد:

جذب ۲۳ هزار و 4۵۳ مشترک جدید گاز در استان آذربایجان شرقی
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مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی بــرق تبریز از 
شناســایی و کشف ۱5 دستگاه اســتخراج رمز ارز 
دیجیتال طی هفته ی اخیــر از حوزه ی بهره  برداری 
مدیریت برق آذرشهر توسط همکاران این شرکت 

خبر داد.
به گــزارش خبرنــگار ما در تبریز، عــادل کاظمی 
با بیــان اینکه در کنار کشــف های مراکز غیرمجاز 

بزرگ اســتخراج رمــز ارز، روزانه دســتگاه های 
غیرمجازی در واحدهای مسکونی و تجاری داخل 
شهر شناسایی و کشف می شوند، گفت: در راستای 
کاهش پیک بار شــبکه و جلوگیری از خاموشــی 
به ســایر مشــترکان و همچنین مقابله با انشــعابات 
غیرمجــاز، همــکاران ما موفق شــدند بــا گزارش 
مردمــی و با حضور عوامــل محترم پلیــس امنیت 
اقتصادی یک مرکز اســتخراج غیرمجاز رمز ارز و 

کاالی قاچاق ماینر را شناسایی و کشف کنند.
وی در تشــریح این عملیات گفت: با گزارش های 
مردمــی و هماهنگی بــا عوامل نیــروی انتظامی و 
مراجع قضایی موفق شــدیم ۱5 دســتگاه استخراج 
رمز ارز غیرمجاز را از یک واحد ســنگبری توسط 
همــکاران مدیریت برق آذرشــهر کشــف کنیم. 
توان مصرفی دســتگاه های رمز ارز کشف شده 3۰ 

کیلووات بود.

شناسایی و کشف ۱۵ دستگاه استخراج رمز ارز از
 یک واحد سنگبری در آذرشهر

مشترك گرامي : 
براي حفظ جان ارزشمند خود و عزيزانتان توصيه هاي 

ايمني را جدي بگيريد.

در كليه ساختمانهايي كه داراي لوله كشي گاز مي باشند عالوه بر نصب يك عدد شير اصلي در نزديكي درب 
ورودي،در نزديكي هر دستگاه گاز سوز نيز يك شير مصرف قرار دارد.     

        روابط عمومی شرکت گازآذربايجانشرقی
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بازدید سه روزه مدیران ارشد بانک ملی ایران ازصنایع موفق 
آذربایجان شرقی باهدف توسعه همکاری متقابل انجام شد.

حســن مونســان، عضو  هیــات عامل ومعاون شــعب بانک 
ملــی  در این بازدیــد که به همراه محمد نجــف زاده مدیر 
امــور منطقه یک کشــور ، عادل غالمی رئیــس اداره امور 
شعب استان آذربایجان شرقی و دیگر مسئوالن برگزار شد، 
گفت: این استان ظرفیت های خوبی در زمینه های اقتصادی 
و صنعتــی دارد که با توجه به وجود بســته های حمایتی می 
تواند منجر به ارتقای تولید در این اســتان شود. وی در ادامه 
سخنان خود به توافقات صورت گرفته در استان اشاره کرد 
و افزود: بانــک ملی ایران حمایــت از واحدهای صنعتی و 
تامین اعتبارات الزم از این واحد ها را در دســتور کار خود 
داردو توافقــات خوبی در زمینه تجهیز منابع توســط بانک 
ملی ایران صورت گرفته اســت. در ادامه این بازدید محمد 
نجف زاده مدیر امور منطقه یک کشور با بیان اینکه این سفر 
در راســتای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید 
،پشتیبانی و مانع زدایی انجام شده ، اظهار داشت: آذربایجان 
شــرقی ظرفیت های خاصی دارد که امیدواریم بتوانیم بیش 

از گذشــته از این ظرفیت ها با تکیه بر بانکداری نوین بهره 
ببریم.

نجــف زاده در بازدید از واحدهای صنعتی گفت: کارکنان 
این واحدهای صنعتی با نوآوری، خالقیت ، تالش و پشتکار 
به تولید و کارآفرینی مشــغول هســتند؛ امیدوارم که شاهد 
فصل نوینی از همکاری هــای بانکی با واحدهای صنعتی و 

پیشرفت استان باشیم.
عادل غالمی رئیس اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی 
بازدید از نه واحد صنعتی و اقتصادی موفق در استان و دیدار 
با صنعتگران مطرح استان را نقطه عطفی در تعامالت بانکی 
خواند و گفت: کارکنان بانک ملی ایران دراستان همه تالش 
خود را خواهند کرد تا در زمینه تجهیز منابع را فراهم کنند.

عــادل غالمی در پایان ســخنان خود تســریع در ارائه انواع 
خدمات ، رفع موانع و چابک سازی هرچه بیشتر درارتباط با 
صنایع را به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های کاری این 

اداره امور شعب خواند.
مدیــران واحدهای صنعتی و کارخانه ها نیز از حمایت های 
بانک ملی ایران و توجه مدیران این بانک به امور مشــتریان 

قدردانی کردند.
گفتنی است در این سفر از واحدهای صنعتی از جمله تراکتور 
ســازی ایران ، شرکت شونیز، کارخانه ایدم ، کارخانه پمپ 
ایران، پارا پالســتیک ، گــروه صنعتی نامــی ، لوله و نورد 
سپنتای مرند ، جلفا چوب صنعت ارس و کارخانه سیمکات 

بازدید شد.
دیدار با ســرمایه گــذاران خارجی درمنطقــه آزاد ارس و 
افزایش تعامالت ارزی از دیگر برنامه های کاری این بازدید 

سه روزه بوده است.

عضو  هیات عامل ومعاون شعب بانک ملی  خبرداد:

افزایش همکاری بانک ملی وصنایع آذربایجان شرقی
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مدیر شــعب بانک قرض الحســنه مهر آذربایجان شرقی در 
نشســت خبری که به مناســبت چهاردهمین سالروز تاسیس 
بانک قرض الحســنه مهر ایران برگزار گردید، از تغییر آرم، 
رنگ و شــکل کارت های ایــن بانک خبر داده و گفت: در 
چهارده ســال اخیر تمــام تالش خود را در راســتای ارتقای 
فرهنگ قرض الحســنه و ارائه خدمــات بانکی قابل قبول به 
مردم استان انجام داده ایم و خرسندیم که در این مسیر موفق 

بوده ایم.
ســیدرضا منافی آذر ضمن اشاره به مقاومت مردم به استفاده 
از کارت های بانکی عضو شــتاب و دستگاه های عابر بانک 
در چنــد ســال قبل به دلیل عــدم اعتماد، خاطر نشــان کرد: 
خوشبختانه قدم های خوبی در این مسیر برداشته شد و امروز 
بــه نقطه ای رســیده ایم که کامــال به روز، همتــراز با دنیا و 
هماهنگ با بانکــداری بین المللی به جلو حرکت می کنیم. 
توســعه بانکداری دیجیتال یکی از آرزوهای ماست و تالش 
می کنیم بــا نیروهای جوان، متعهد و تالشــگری که داریم 
زمینه اســتفاده از خدمات مختلف بانکی به صورت دیجیتال 
را یــرای مردم مهیا کنیم تا بتوانند به راحتی و در منزل، اقدام 

به دریافت تسهیالت از این بانک نمایند.
وی بانک مهر ایران را پیشرو در زمینه توجه به محیط زیست 
معرفی نموده و اظهار داشــت:بانک مهر ایران را پیشــرو در 
زمینه توجه به محیط زیســت معرفی نموده و اظهار داشــت: 
اســتفاده از کاغذ در بانک مهر ایران حذف شده است و تنها 
مــدارک کاغذی که ما از مشــتریان اخذ مــی کنیم مربوط 
به ضامن تســهیالت بانکی اســت. بنابراین از هموطنان عزیز 
خواهشــمندم در هنگام مراجعه به شعب بانک مهر ایران در 
سراســر اســتان، از تحویل کپی مدارک به شعب خودداری 
نمایند تا با کمک هم در راستای حفظ محیط زیست تالش 
کنیم. امروز بانک مهر ایران دیگر بایگانی ســنتی ندارد و با 
سامانه های الکترونیکی که دارد، حتی قراردادها و امضا برای 

دریافت تسهیالت نیز به صورت دیجیتالی اخذ می شود.
منافی آذر یکی از اهداف بانک مهر ایران را خدمت رسانی 
به مردم در کمترین زمان معرفی نموده و تاخیرهای احتمالی 
بــه وجود آمده را ناشــی از قطعی موردی شــبکه اینترنت و 

اختالالت سامانه برخط برخی ادارات دولتی دانست.
وی با اشاره به شروع پرداخت تسهیالت بدون ضامن در این 
بانک از ســال گذشته، تصریح کرد: مردم عزیز می توانند با 
مراجعه به شــعب بانک مهر ایران و پرداخــت تنها ۱۰ هزار 
تومان اعتبار ســنجی نموده و در صورت کســب رتبه بندی 
مناسب از تســهیالت 5۰۰میلیون ریالی بدون ضامن استفاده 

نمایند.
 در این تســهیالت اگر مشتری رتبه الزم را کسب نماید، می 
تواند تنها با پرداخت یک چک، تســهیالت درخواســتی را 
دریافت نماید. این طرح برای کارمندان که مشکلی از جهت 
اعتبار سنجی ندارند یک فرصت فوق العاده است. منافی آذر 
افزود: در مدت شروع این طرح، در استان آذربایجان شرقی

بانک قرض الحسنه مهر ایران چهارده ساله شد/ 
بانک مهر ایران را پیشرو در زمینه توجه به محیط زیست
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7397 فقره تســهیالت بدون ضامن پرداخت کرده ایم که از 
این حیث دومین استان کشور هستیم.

وی با اشــاره به رشــد ۴۶ درصدی منابع بانکی مهر ایران در 
اســتان آذربایجان شــرقی، گفت: در حال حاضر منابع ما در 
استان بیش از 2۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که این مساله 
نشــان دهنده افزایش اعتماد مردم به ماســت. البته این میزان 
منابع بانکی در مقایســه با اســتانهایی که ظرفیت و جمعیت 
کمتری از اســتان آذربایجان شرقی مناســب نیست و باید با 
اعتالی فرهنگ قرض الحسنه در استان و جلب اعتماد مردم، 

این منابع را بیش از پیش افزایش دهیم.
منافــی آذر ادامه داد: از ابتدای ســال جــاری به 3۶ هزار نفر 
تســهیالت پرداخت نموده ایم. این آمار نشــان می دهد که 
ماهانه به ۴ هزار نفر پرداخت تســهیالت داشــته ایم که نشان 
دهنده تالش ویژه مجموعه مهر ایران در پرداخت تسهیالت 
به مردم عزیز اســتان اســت و می توان این تعداد را با بانک 
های تجاری و بزرگ مقایســه کرد. مــا ۶ هزار میلیارد ریال 
وصول تسهیالت داشته ایم و 5 هزار میلیارد ریال نیز پرداخت 
نموده ایم که قدر مطلق تســهیالت قرض الحسنه ما را به ۱۱ 
هزار میلیارد ریال می رســاند. شــاید این میزان در مقایسه با 
بانکهای تجاری قابل توجه نباشد اما در بانکداری خرد یک 

رقم تحسین برانگیز است.
وی با اشــاره به اینکه سرمایه اولیه این بانک ۱5 هزار میلیارد 
ریال بوده اســت و در حال حاضر به 5۰ هــزار میلیارد ریال 
رسیده اســت، خاطر نشان کرد: در کشور ما کمیته بانک ها 
کفایت ســرمایه برای هر بانک را حداقــل 8 درصد در نظر 
گرفته اســت کــه برخی بانک هــا زیر این عدد هســتند اما 
خوشبختانه کفایت سرمایه بانک مهر ایران در حال حاضر ۱۱ 
درصد اســت که یک عدد فوق العاده است. امسال در استان 
آذربایجان شــرقی 7۴۰۰میلیارد ریال منابع جذب کرده ایم و 
۱۱ هزار میلیارد تسهیالت پرداخت نموده ایم. او در خصوص 
تســهیالت ازدواج گفت:در این زمینه نیز ما مشــکلی برای 
پرداخت تســهیالت نداریم و از مردم تقاضا داریم اگر شعبه 
ای که از پرداخت تســهیالت ازدواج سر باز زد، به ما اطالع 
بدهند تا با خاطیان برخورد الزم انجام شود. البته لیست افراد 

در انتظار ما نیز با آنچه باید باشد، فاصله دارد و تالش میکنیم 
پرداخت تســهیالت ازدواج را سرعت ببخشــیم. البته شایان 
ذکر است که دولت منابعی بابت پرداخت این تسهیالت در 
اختیــار ما قرار نمی دهد و ما از منابع خود بانک برای اعطای 

تسهیالت ازدواج استفاده می کنیم.
او ادامــه داد: تســهیالت ما تنها با صفر تــا ۴ درصد کارمزد 
پرداخت می شــود که این میزان نیز صرف هزینه های بانک 
می شــود. عملکرد ما در همه حوزه ها کامال شفاف است و 
شما می توانید پس از اعتبار سنجی با استفاده از موبایل بانک، 
میزان تسهیالت، مدت بازپرداخت و میزان کارمزد تهسیالت 

خود را انتخاب کنید.
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر آذربایجان شرقی ضمن 
اشــاره به اینکه کاال کارت یک معامله کامال اســالمی و در 
راســتای ســایر خدمات این بانک در حوزه بانکداری بدون 
رباست، خاطر نشان کرد: کاال کارت با افزایش قدرت خرید 
مردم به فروش اجناس داخلی و رونق تولید کمک می کند. 
مردم برای می توانند تنها با تشکیل پرونده بدون داشتن سپرده 
و یا معدل خاص برای دریافت کاال کارت اقدام نمایند. حتی 
به شــعب اعالم کرده ایم که در مواردی که مبلغ درخواستی 
برای کاال کارت پایین اســت، به دریافت تنها یک چک از 
ضامن اکتفا نمایند تا مردمی که به دریفات این خدمات نیاز 

دارند با مشکل مواجه نشوند.
وی افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران انواع مختلفی کاال 
کارت دارد که مردم می توانند بر حسب توان مالی خود در 
بازپرداخت، کاال کارت مناسب خود را انتخاب نمایند. حتی 
با استفاده از امتیاز کارکرد حساب یا قراردادن ودیعه می توان 

مدت بازپرداخت کاال کارت را طوالنی تر نیز نمود.
او در پاســخ به ســوال خبرنگاران در خصوص دریافت مبلغ 
اضافه توسط برخی واحدهای صنفی و فروشگاه های زنجیره 
ای از مشــتریانی که با کاال کارت خرید می کنند، گفت: ما 
نیز گزارشــاتی در این خصوص دریافت کرده ایم و از مردم 
خواهشمندیم تا در صورت مشاهده چنین مواردی، حتما به ما 
اطالع دهند تا به نمایندگان شرکت های متخلف تذکر داده 

و جلو قبیل این اقدامات را بگیریم.
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عضو شورای اسالمی شهر تبریز از تحقق ۶9 درصدی 
بودجه شهرداری مرکز و مناطق شهرداری تبریز خبر 
داد و گفت: در مجموع شــاهد دو هزار 78۰ میلیارد 

تحقق بودجه بوده ایم.
به گزارش شــهریار، شــهرام دبیری در جلســه امروز 
شــورای اسالمی شــهر تبریز با بیان این مطلب اظهار 
کــرد: از حیث عملکرد هزینه ای شــهرداری مرکز و 
مناطق در بودجه جاری، 89 درصد عملکرد هزینه های 
جاری دارند و در مجموع 35 درصد عملکرد عمرانی 

داریــم که قســمت عمده آن مربوط بــه حمل و نقل 
است.  

وی افزود: در ارتباط با بودجه شــهرداری اگر از نظر 
درآمدی بودجه ســال ۱۴۰۰ را بررسی کنیم، متوجه 
می شویم که قسمت عمده آن از طریق عوارض تأمین 
می شــود و به عبارتی دو هــزار و ۱۰۰ میلیارد از این 
محــل درآمد داریم. ۴5۰ میلیــارد درآمدهای پایدار 
داریم و در کنار آن 2۰۰ میلیارد نیز از محل اعتبارات 

دولتی دریافتی داریم که در مجموع می توان گفت

در جلسه شورای شهر تبریز مطرح شد؛

تعیین تکلیف چهار پروژه راکد سرمایه گذاری در تبریز
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شهرداری تبریز ۶۰۰ میلیارد درآمد پایدار دارد.
وی بــا بیان اینکه در وصول منابع پایدار نیز مشــکل 
داریــم، تصریح کرد: برنامه ریزی بــرای وصول منابع 
پایدار وجود ندارد و قســمت عمده هزینه ما مربوط به 
ترافیک اســت و پس از آن خدمات شهری، کاربری 
شــهری و فرهنگی و اجتماعی در رده های بعدی قرار 

دارند.  
عضو شــورای اســالمی شــهر تبریز افزود: از محل 
عوارض عمومی نیز مبلغی که ما در نطر گرفته ایم، دو 
هزار و 2۰۰ میلیارد بود کــه یک هزار و ۶۰۰ میلیارد 

تحقق یافته است.  
دبیری در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: 
در ارتباط با چشــم انداز ۱2 ساله که برای شهر تدوین 
کرده بودند، بایــد دورنمای آن را بگوییم که به کجا 
می خواهیم برویم. در این چشم انداز آمده است تبریز 
شهری انســان محور، پاک، توسعه یافته، ایمن، متوازن 

و متعادل با گنجینه ای از تمدن بشــری خواهد بود.
وی ادامــه داد: بیانیــه ماموریــت ما نیز ایــن بود که 
شــهرداری نهادی عمومی اســت و وظیفــه خدمت به 
مردم را بر عهده دارد. این نهاد در راستای ایجاد شهری 
پاک، سرزنده، روان و با اســتفاده از تجارب موجود 

در راستای اهداف ملی و فراملی گام برمی دارد.  
عضــو شــورای اســالمی شــهر تبریــز همچنیــن با 

ارائــه پیشــنهادهایی در خصــوص نامگــذاری ســال 
۱۴۰۱، گفــت: پیشــنهاد می کنم این ســال را با عنوان 
ایــن راســتا  محله محــوری نامگــذاری کنیــم و در 
بودجه محالت شــهر را افزایش دهیــم. اقداماتی مثل 
آسفالت ریزی، جدول کشی، ایجاد بازارچه های محلی 
و ... که زیاد هزینه بر نیســتند امــا موجب رضایتمندی 

عمومی می شود.

دبیــری افــزود: تعییــن سیاســت های تشــویقی در 
مسیرگشــایی در مناطــق محروم، تعیین سیاســت های 
اجرایی در کانال کشــی برای دفع آب های ســطحی، 
برنامه ریــزی برای افزایش مشــارکت مــردم در امور 
شــهری به ویژه فرهنگی و ورزشــی، افزایش بودجه 
فرهنگی و ورزشــی، تامین امکانات رفاهی برای همه 
کارکنان شــهرداری را در دفترچه بودجه آورده ایم و 
برنامه زمانبندی پروژه ها نیز باید در دفترچه مشــخص 

باشد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود با یادآوری 
دومین ســالگرد درگذشت عضو ســابق شورای شهر 
تبریز خاطرنشان کرد: دیروز دومین سالگرد درگذشت 
آقای اشرف نیا دوست و همکار عزیزمان بود که تسلیت 
عــرض کرده و یاد و خاطــره وی را گرامی می داریم. 
ایشان ســال ها به عنوان شــهردار، عضو شورا و معاون 

استاندار به شهر خدمت کرده  بود.
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معاون خدمات شــهری و اجرایی شــهردار تبریز از 
رصد و معرفی افراد کارتن خواب و بی خانمان در سطح 
معابر و پارک ها به گرمخانه های شــهرداری خبر داد.

 محمدرضا قربانیان تبریزی با اعالم این مطلب اظهار 
کــرد: با توجه به برودت هوا و آغاز فصل زمســتان و 
حضور افــراد کارتن خواب در ســطح برخی معابر و 
پارک ها، نیروهای خدمات شهری مناطق دهگانه این 
افراد را جهت اســکان به گرمخانه ها معرفی می کنند.

وی با اشاره به تماس های شهروندان با سامانه ۱37 و 
تقاضا از شــهرداری در خصوص افراد کارتن خواب، 
افــزود: نیروهــای خدمات شــهری مســتقر در اداره 

ســاماندهی آســیب دیدگان اجتماعی و معاونت های 
خدمــات شــهری مناطق دهگانــه عالوه بــر توجه به 
گزارش هــا و تماس هــای مردمی با ســامانه ۱37 در 
خصوص افراد کارتن خواب، بر اســاس برنامه کاری 
خود با شناسایی افراد بی خانمان و کارتن خواب نسبت 
به انتقال آنــان به گرمخانه های موجود اقدام می کنند.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز گفت: 
بــا توجه به برودت هوا، ضروری اســت معاونت های 
خدمات شــهری در مناطق دهگانه شهرداری تبریز در 
صورت مشاهده افراد کارتن خواب و بی خانمان، این 
افراد را جهت اسکان به دو مرکز مورد اشاره تحویل دهند.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز:

شهرداریتبریزافرادبیخانمانرادرگرمخانهاسکانمیدهدشهرداریتبریزافرادبیخانمانرادرگرمخانهاسکانمیدهد
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در  توليـد  رونـد  از  صنعتـی  شـهركهای  شـركت  مديرعامـل 
شـهركهای صنعتـی شهرسـتان مرنـد خبـر داد گفـت : ۲۶٫۲ 
هكتـار زميـن صنعتی در زون هـای مختلف به سـرمايه گذاران 

واگـذار شـده اسـت.
به گزارش خبرنگار ما در تبريز؛ سيد مرتضی نيرومند اسكويی 
عصـر ديـروز در بازديـد از رونـد اجرای طرح صنعتی سـن ايچ 
در شـهرک صنعتـی مرنـد ۲ در جمـع خبرنـگاران گفـت : اين 
شـهرک صنعتی در سـال ۹۴ به بهره برداری رسـيد و واگذاری 
قطعـات صنعتـی آغـاز و تـا كنـون ۲۶٫۲ هكتـار زميـن صنعتی 
برای سـرمايه گذاران و صنعتگران اسـتان واگذار شـده اسـت.

وی افـزود : اراضـی واگذار شـده دارای زيرسـاخت و امكانات 
زيربنايـی از جملـه بـرق،گاز و مخابـرات بـه منظـور سـاخت و 

سـاز و اسـتقرار واحد هـای صنعتـی می باشـد .
نيرومنـد اسـكويی زون هـای صنعتی قابـل واگـذاری را در اين 
شـهرک صنعتـی ۷ زون بيان كرد و گفت: بـرق و الكترونيك، 
نسـاجی، سـلولزی، كانـی غيرفلزی، فلـزی، شـيميايی و صنايع 
غذايـی جـزو زون هـای شـهرک صنعتـی مرنـد ۲ می باشـد كه 
از ايـن زون هـا، ۹ قطعـه زميـن صنعتـی در زون فلـزی، ۷ قطعه 
زميـن صنعتـی در زون شـيميايی، ۵ قطعه زمين صنعتـی در زون 
غذايـی و در زون هـای سـلولزی و كانـی غيـر فلـزی هركـدام 

يـك قطعه واگذار شـده اسـت.
وی در خصـوص طرح صنعتی سـن ايچ عنـوان كرد : اين طرح 
صنعتی در زمينی به مسـاحت ۱۳٫۲ هكتار در سـه فاز با سـرمايه 
گـذاری بالـغ بـر ۱۵ هزار ميليارد ريـال در فاز اول بـرای ۵۰ نفر 
و تـا پايـان پـروژه بـرای ۱۵۰۰ نفـر بطور مسـتقيم اشـتغال ايجاد 
خواهد كرد.مديرعامل شـركت شـهركهای صنعتی در ادامه از 
رونـد اجـرای پـروژه هـای عمرانی اين شـهرک بازديـد كرد و 

گفـت : در سـال جـاری به منظـور اجرا و تكميل زيرسـاخت ها 
در شـهرک صنعتـی مرنـد ۲، بـا اعتبـار بالـغ بـر ۱۲۰٫۳ ميليـارد 

ريـال اقدام نموده اسـت.
وی گفـت: عمليـات زيرسـازی در خيابـان های شـهرک و ۱۲ 
هـزار مترمربـع آسـفالت ريـزی در معابر شـهرک صنعتـی و در 

حـدود ۴۵۰ متـر طـول جـدول گذاری اجرا شـده اسـت.
مديرعامل شـركت شـهرک های صنعتـی آذربايجان شـرقی در 
خصـوص انتخـاب پيمانـكار بـرای اجرای سـاير معابر شـهرک 
صنعتـی مرنـد ۲ تصريـح كـرد: بعـد از انجـام تشـريفات قانونی 
خيابان سـازی بـا اعتبار بالـغ بر ۸۰ميليارد ريال اجرا خواهد شـد.

وی در خصـوص تكميـل ايسـتگاه گاز و شـبكه گاز شـهرک 
صنعتـی مرنـد دو توضيـح داد: اجـرای ايسـتگاه گاز شـهرک 
صنعتـی بـه اتمام رسـيده و اجرای پروژه شـبكه گاز نيز در طول 

۸۵۰ متـر طـول كامـل به بهـره برداری رسـيده اسـت.
نيرومنداسـكويی بـا اشـاره به اجرای شـبكه توزيـع آب گفت : 
تجهيـز چاه و اجرای قسـمتی از شـبكه توزيع آب بـا اعتبار بالغ 

بـر ۲۰ ميليـارد به بهره برداری رسـيده اسـت.

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي آذربایجان شرقي خبرداد: 

واگذاری ۲۶٫۲ هکتار زمین صنعتی در شهرک صنعتی مرند
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مدیــر شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتی اســتان 
آذربایجان شرقی گفت: درحال حاضر ۱3۰ جایگاه 
ســوخت در اســتان آذربایجان شــرقی فعال هستند.  
علــی روح الهی در یک گفت و گوی خبری افزود: 
۱73 جایگاه سوخت در اســتان آذربایجان شرقی به 
دلیل ایجاد اختالل در سیستم هوشمند جایگاه عرضه 
سوخت استان دچار مشــکل شده بودند که در حال 
حاضر ۱3۰ جایگاه، فعالیت خود را از سر گرفته اند. 
مدیــر شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتی اســتان 
آذربایجان شــرقی با توجه به عرضه ســوخت بنزین 

سهمیه ای در 2۰ جایگاه ادامه داد: در حال حاضر در 
جایگاه های عرضه ســوخت فعال استان، بنزین آزاد 
به قیمت لیتری 3 هزار تومان و هم چنین نفت گاز به 

قیمت لیتری ۶۰۰ تومان عرضه می گردد.
وی گفــت: اکنون هیــچ گونه مشــکلی در تأمین و 
ارسال سوخت نداریم و مردم نباید به شایعات توجه 

کنند.
روح الهی بیان کرد: با اســتفاده از امکانات ســخت 
افزاری و نرم افزاری، جایگاه های ســوخت در استان 

به صورت دستی به چرخه فعالیت خود بازگشته اند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی خبر داد :

فعال شدن ۱۳۰ جایگاه سوخت در آذربایجان شرقی
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رئیس ســازمان جهاد کشــاورزي آذربایجان شرقي بر لزوم 
همکاري کشاورزان در اصالح الگوي کشت در حوضه آبریز 

دریاچه ارومیه تاکید کرد.
مهندس اکبر فتحی اظهار کرد: اصالح الگوی کشت، اجرای 
شــبکه های آبیاری، بهسازی کانال ها و تشــویق کشاورزان به 
استفاده از سیستم های قطر ه ای و بارانی از مهمترین برنامه های 

این سازمان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.
وی با اشــاره به مشــارکت کشــاورزان در اجرای طرح های 
سازمان جهاد کشــاورزی افزود: برای برون رفت از مشکالت 
ناشی از خشکسالی کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه باید 

محصوالت کم آب بر را کشت کنند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان از اجرای طرح مشارکت 
بهره برداران در توسعه پایدار کشاورزی استان با همکاری ژاپن 
خبر داد و گفت: این طرح در ۱2 شهرستان و 7۰ روستای استان 
با مشــارکت خود بهره برداران در حال اجرا است که به احیای 

دریاچه ارومیه کمک خواهد کرد.
وی افــزود: در این طــرح اقدامات به زراعــی )مصرف آب 
کمتر برای تولید محصول بیشــتر(، دقت بیشتر در انتقال آب و 

جلوگیری از هدر رفت آب مــزارع و در نهایت صرفه جویی 
انجام می شود.

فتحی با بیان این که امیدواریم این طرح به ســایر روســتاهای 
آذربایجان شرقی نیز تســری یابد، گفت: این طرح در راستای 
توجه به معیشت و درآمد بهره برداران برنامه ریزی شده است و 
بر این اساس می خواهیم با استفاده از تجارب بین المللی بدانیم 
که چگونه می توان با مصرف آب کم، محصول بیشتری تولید 
کرد.رییس جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان این که در 
این راستا برخی اقدام زیرساختی چون احداث شبکه های آبیاری 
انجام شده اســت، افزود: از تمامی کشاورزان خواهشمندیم تا 
هر چه ســریع تر به تجهیز مزارع خود به این نوع شبکه ها اقدام 
کننــد و 85 درصــد منابع مالی این اقــدام از محل منابع دولتی 

تامین می شود.
وی با اشــاره به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه، اظهار کرد: 
در کنــار این حوضــه، 2 حوضه آبریز دیگر اســتان نیز درگیر 

خشکسالی و کم آب هستند.
مهندس فتحی با بیــان این که اقدامات جهادکشــاورزی در 
حوزه خشکســالی دریاچه ارومیه در دو بحث ارتقای راندمان 
آبیاری و عملکرد در واحد ســطح انجــام می گیرد، گفت: در 
بحث راندمان آبیاری، اجرای شــبکه های آبیاری و بهســازی 
کانال های آبیاری و سیســتم های نوین آبیاری چون قطره ای و 

بارانی مطرح هستند.
رئیس ســازمان جهادکشاورزی اســتان آذربایجان شرقی با 
اشــاره به طرح حذف محصوالت پرمصــرف آبی در اراضی 
حوضــه دریاچه ارومیه و جایگزینی آن با محصوالت کم آب 
بر، افزود: این اقدام مورد اقبال کشــاورزان نیز قرار گرفته است 

و با مشارکت خود آن ها انجام می شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی:

حذف محصوالت پرمصرف آبی و جایگزینی آن با محصوالت کم آب بر در 
اراضی حوضه دریاچه ارومیه
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اورنگی ناظر گمرکات آذربایجان شرقی با بیان رشد 
تجارت خارجی در هفت ماهه سالجاری گفت: میزان 
مبادالت کاال با کشورهای خارجی از طریق گمرکات 
اســتان   نسبت به مدت مشابه ســال قبل از لحاظ  وزن 
۱۴ درصــد و از حیث ارزش دالری 32 درصد رشــد 

داشته است. 
وی افــزود: از مجموع یک میلیــون و ۴۶9 هزار تن 
کاالهای وارداتی و صادراتی در مدت یاد شده ، یک 
میلیــون و253 هزار تن کاال به ارزش 8۰5 میلیون دالر  
به صادرات اختصاص داشــته اســت و بیــش از نیمی 
از صــادرات گمرکات اســتان از طریق گمرک تبریز 

صورت گرفته است.
ناظر گمرکات آذربایجان شرقی و مدیر کل گمرک 
تبریز اظهار داشــت: طی هفت ماهه سال ۱۴۰۰ بالغ بر 
یک میلیون و 2۰۰ هزار تن کاال به ارزش بیش از 8۰5  
میلیون دالر  از گمرکات اســتان آذربایجان شــرقی به 
خارج از کشور صادر شــده است که از لحاظ ارزش 
دالری  53 درصــد و از حیــث وزن 22 درصد رشــد 
داشته اســت که عمده مقاصد مهم کاالهای صادراتی 
از گمــرکات اســتان در مــدت مذکور بــه ترتیب به 
کشــورهای ترکیه با 3۴۱ هزار تن کاال به ارزش 28۶ 
میلیــون دالر ، عراق 279 هزار تن کاال به ارزش  ۱88 
میلیون دالر، افغانستان با 73 هزار تن کاال به ارزش 5۰ 
میلیون دالر ، ارمنســتان با 27۴ هزار تن کاال به ارزش 
۴9  میلیون دالر و جمهوری آذربایجان با 39 هزار تن 

کاال به ارزش 32 میلیون دالر بودند.
اورنگی در ادامه عمده اقالم صادراتی  از گمرکات 
اســتان در این مدت را مواد پالستیکی و اشیای ساخته 

شــده از این مواد، محصــوالت فــوالدی ، میوه های 
خوراکــی ، فرآورده های غالت ،مــس و مصنوعات 
مســی ، شــیرینی و شکالت ، ماشــین آالت و وسایل 
مکانیکی وقطعــات آنها و مصالح ســاختمانی  عنوان 
کرد. ناظر گمرکات اســتان آذربایجان شــرقی اظهار 
داشــت:  در هفت ماهه ســالجاری بیــش از 2۱۶ هزار 
تــن کاال بــه ارزش بالغ بر 587 میلیــون دالر از طریق 
گمرکات استان وارد کشور شده است  که در مقایسه 
با مدت مشابه سال 99  از نظر وزن ۱7 درصد کاهش و 
از لحاظ ارزش دالری ۱۱ درصد افزایش داشته است.

اورنگی ناظر گمرکات آذربایجان شرقی ، پنج کشور 
مبدأ واردات کاال به ایران از طریق گمرکات استان را 
بــه ترتیب ترکیه ۱5۴ هزار تــن کاال به ارزش بیش از 
3۰2 میلیــون دالر ، آلمان 8 هزار تن کاال به ارزش 8۴ 
میلیون دالر ، امارات متحده عربی ۱9 هزار تن کاال به 
ارزش 79 میلیون دالر، چین ۱۰ هزار تن کاال به ارزش 
۴7 میلیــون دالر ، ژاپن 2 هزار تــن کاال به ارزش ۱5 
میلیون دالر برشــمرد و گفت: اغلب کاالهای وارداتی 
به گمرکات اســتان را مواد اولیه و کاالهای واسطه ای 
تولید تشــکیل مــی دهد که عمده کاالهــای وارداتی 
به ترتیب راکتورهای هســته ای دیــگ بخار و آبگرم 
ماشــین آالت ماشین آالت و وســایل مکانیکی اجزاء 
و قطعــات آنها ، چوب و اشــیاء چوبی و زغال چوب 
، چــدن آهن و فــوالد، کاکائو و فــرآورده های آن، 
محصوالت شــیمیائی آلی ، مواد پالســتیکی و اشیای 
ســاخته شده از این مواد، الیاف ســنتتیک یا مصنوعی 
غیر یکسره ، گوشت و احشای خوراکی و وسایل نقلیه 

زمینی عمده کاالهای وارداتی در این مدت بودند.

رشد ۳۲ درصدی مبادالت تجاری از گمرکات آذربایجان شرقی در
 ۷ ماهه سالجاری
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طی مراســمی با حضــور رئیس کل دادگســتری 
آذربایجان شــرقی به مناسبت گرامی داشت هفته 
بســیج 35 زندانــی جرایم غیر عمــد و محکومین 

مالی آزاد شدند.
  طی مراســمی بــا حضور رئیس کل دادگســتری 
استان، دادستان مرکز استان،  خانواده های شهدا، 
معاون هماهنگ کننده ســپاه عاشــورا، مدیر کل 
زندانهای اســتان، مدیر ســتاد دیه استان و مسئول 
بسیج حقوقدانان ســپاه عاشورا به مناسبت گرامی 
داشــت هفته بســیج 35 زندانی جرایم غیر عمد و 

آزاد شدند. مالی  محکومان 
مبلغ کل بدهی این تعداد از زندانیان آزاد شده 85 
میلیــارد ریال بود و برای این تعداد مبلغ 9 میلیارد 
و 5۰۰ میلیــون ریــال کمــک ویــژه ) بالعوض( 
پرداخــت شــده که از ایــن میزان از ایــن مبلغ 2 
میلیارد ریال توســط سازمان بســیج حقوقدانان و 

مابقی مبلغ کمک خیرین تامین شــده است.
از این تعداد زندانیان آزاد شــده 2۰ نفر از زندان 
تبریــز و ۱5 نفر از زندان های شهرســتان ها آزاد 

شدند.

آزادی ۳۵ زندانی جرایم غیر عمد از زندان های آذربایجان شرقی
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مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: اقدامات پیشگیری 
از معلولیت از جمله برنامه های اصلی و اولویت دار این ســازمان 
است که طی  یک سال گذشته برای ۶ هزار و 32۱ نفرغربالگری 
و مشــاوره ارایه شده و همچنین به منظور جلوگیری از نابینایی و 
کــم بینایی غربالگری بینایی برای 9۶ هــزار و 9۶۰ نفر در برنامه 
های این مجموعه قرار گرفته است .فرگل صحاف با خبرنگاران 
افزود: هفته جاری باعنوان پیش به سوی دنیایی فراگیر، دسترس 
پذیرو پایداربعد ازبیماری کرونا با راهبری و مشارکت افراد دارای 

معلولیت می باشد . 
وی تصریــح کرد: برنامه هــای این هفته با عناویــن رفع موانع 
ودســترس پذیری، تکریم افراد دارای معلولیت درجامعه اخالق 
مدار، مشــارکت فراگیر و پایدارافراد دارای معلولیت، خانواده و 
جامعه، مطالبه گری واجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن، خود 
شکوفایی، ســازمان های مردم نهاد و بیمه و سالمت فراگیرافراد 
دارای معلولیت مطرح است. صحاف با بیان این که طبق آمار79 
هزار و۶۶۰ نفر معلول تحت پوشــش بهزیستی آذربایجان شرقی 
قرار دارند، گفت: با توجه به طبقه بندی معلوالن، میزان معلوالن 
جسمی و حرکتی اســتان 37.9۴ درصد، معلولیت بینایی ۱۱.82 
درصد، معلوالن صوت و گفتار۶.3۱ درصد، معلولین شــنوایی 

۱2.۶7درصد، بیماران روانی مزمن 8.5 درصد و معلولیت ذهنی 
22.37 درصد اســت.دکترصحاف با اشــاره بــه برنامه های دفتر 
مرکــزی امورتوانبخشــی و مراکز نگهداری جســمی حرکتی، 
سالمندی، بیماران روانی مزمن، خاطر نشان شد: در این مراکز تنها 
نگهــداری معلوالن مد نظر نبوده بلکه هدف از ایجاد این مراکز 
تقویت توانمندی و جلوگیری از پیشرفت  و عدم رسوب معلولیت 
و دسترسی به استقالل بیشتر افراد دارای معلولیت است.مدیرکل 
بهزیستی آذربایجان شرقی همچنین اشاره ای به تامین هزینه های 
ایاب و ذهاب وســایر تسهیالت جامعه هدف پرداخت و گفت؛ 
برای 2 هزار و 95 نفر در سال گذشته هزینه ایاب و ذهاب و برای 
۱39 کودک دارای بیماری فنیل کتونوری ) یک بیماری نقص 
متابولیکی مادرزادی ( تســهیالت رایگان خرید تغذیه مناســب 
پرداخت شده است.دکتر صحاف در طبقه بندی معلوالن گفت 
؛معلولیت افــراد از لحاظ رده به معلولیت خیلی شدید،شــدید، 
متوســط، خفیف و نامشخص  شامل می گردد و میزان معلولیت 
خیلی شدید ۱۱٫85 درصد و معلولیت شدید افراد در آذربایجان 
شــرقی 3۶ .۴3 درصد، معلولیت متوســط 29 درصد و معلولیت 

خفیف افراد ۱9.۱۱ درصد است.
وی همچنین خبر از تســهیالت بانکی به این اقشار داد و اضافه 
کرد:پرداخت تســهیالت 2۴ میلیــارد و 55۰ میلیون ریالی برای 
خرید محصوالت حمایتی به مددجویان تحت پوشش استان در 9 

ماهه  از جمله این تسهیالت ها می باشد.
صحاف  اشاره ای هم به ارایه خدمات حمایتی برای مددجویان، 
کرد و افزود: ۱5 میلیارد ریال برای 22۰ قلم کاال از جمله ویلچر، 
ســمعک، باطری سمعک پرداخت شده است و ۴ میلیارد و 8۰۰ 
میلیون ریال برای خدمات دندانپزشکی و ۴ میلیارد و 75۰ میلیون 
ریال نیز برای خدمات پروتز مددجویان در سال جاری پرداخت 

گردیده است.

مدیرکلبهزیستیآذربایجانشرقی:مدیرکلبهزیستیآذربایجانشرقی:
اقداماتپیشگیریازمعلولیتازبرنامههایاصلیواولویتداراینسازماناستاقداماتپیشگیریازمعلولیتازبرنامههایاصلیواولویتداراینسازماناست
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سرپرســت کمیته امــداد امام خمینــی)ره( آذربایجان 
شــرقی گفــت: به منظــور تســریع در ارائــه خدمات 
مطلــوب به مددجویــان تحت حمایت، ســامانه امداد 

راه اندازی  شد. هوشمند 
به گزارش خبرنگار مــا در تبریز؛، غالمعلی مالمهدی 
در گفتگــو بــا خبرنــگاران اظهــار داشــت: ســامانه 
امداد هوشــمند بــا هدف بهبود خدمات و تســریع در 
پاســخگویی به ولــی نعمتان در این اســتان راه اندازی 

شده است.
وی خاطر نشــان کرد: صحت ســنجی و به روزرســانی 
اطالعــات فــردی، پاالیــش اطالعــات مددجویــان، 

کاهــش مراجعه حضوری بــه امداد و رایــگان بودن 
ثبت درخواست خدمات، بخشی از مزایای این سامانه 

است.
سرپرست کمیته امداد آذربایجان شرقی با درخواست 
از همه خانوار های تحت حمایت برای همراه داشــتن 
شــماره تلفن و کد پســتی به نام خود هنــگام مراجعه 
مــددکاران بیــان داشــت: مددجویانی که دسترســی 
بــه اینترنــت دارنــد می توانند بــا مراجعه بــه آدرس                   
اطالعــات  تکمیــل  بــه  نســبت   soha.emdad.ir

کنند. اقدام  خواسته شده 
مالمهدی افــزود: فرآیندهای مختلفی در این ســامانه 
پیش بینی شــده که اکنون ســه مورد شــامل پرداخت 
کمک، شناسایی نیازمندان و نیازسنجی انجام می شود 
و در سال آینده فرآیندهای دیگری نیز قابل پیاده سازی 
خواهد بود. وی بیان داشــت: کلیه مددکاران پرونده 
های مددجویــی را بصورت میدانــی پاالیش کرده و 
بعــد از اصالحات مورد نیــاز، اطالعات مددجویان را 
به ســامانه جدید منتقل می کنند و از مددجویان عزیز 
مــی خواهیم در این برهــه نیز در کــوچ اطالعات به 

سامانه امداد هوشــمند و کارآمد همکاری کنند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی)ره( آذربایجان شرقی خبرداد:

سامانه امداد هوشمند در آذربایجان شرقی کلید خورد
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فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی آذربایجان شرقی از دستگیری باند حفاری 

غیرمجاز در شهرستان میانه خبر داد.
 ســرهنگ کاظم داداشی ضمن اعالم این خبر گفت: 
»به دنبال گزارشــات اخذ شــده مبنی بر انجام حفاری 
غیر مجاز در دره ســیدلر در نزدیکی روستای عاقل از 
توابع بخش مرکزی شهرستان میانه، طی عملیاتی جامع 
نیــروی یگان حفاظت میــراث فرهنگی محل موردنظر 
شناسایی شــد.« فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، 
ادامه  گردشــگری و صنایع دســتی آذربایجان شــرقی 
داد: »طــی این عملیات که با همــکاری نیروی انتظامی 
شهرســتان انجام شــد، افراد خاطی حین انجام عملیات 

حفاری غیر مجاز دســتگیر و ابزارآالت حفاری ضبط 
شــدند.« او اظهار داشــت: »در انجام این عملیات 8 نفر 
حضور داشــتند کــه یک تن از آن ها حیــن حفاری به 
دلیل عدم رعایت ایمنی جان خود را از دست داده بود 
و باقی افــراد به همراه ابزارآالت ضبط شــده به عنوان 
متهم بــه مراجع قضایــی ارجاع داده شــدند و مراحل 
قانونی برابر مقررات انجام خواهد شد.« داداشی گفت: 
»هم اســتانی های محترم می توانند در صورت مشاهده 
هرگونــه تخلف در حوزه میراث فرهنگی، مراتب را با 
تماس شماره ۰9۶۶2، مرکز پیام یگان حفاظت وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی کشور، 

اطالع دهند.«

دستگیری باند حفاری غیرمجاز در شهرستان میانه
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معاون امور صنایع ســازمان صمت آذربایجان شرقی 
با اشــاره به اهمیت جایگاه اســتان در صنایع نساجی و 
پوشــاک، از فعالیت 3۰ واحد صنعتــی و ۱۰۰۰ واحد 

کارگاهی تولید پوشاک در استان خبر داد.
به گزارش آرمان تبریز ، آرش نگاهبانی در گفت وگو 
با خبرنــگاران، با بیان اینکه صنایع به کاربر و ســرمایه 
بر طبقه بندی می شــوند و صنعت پوشــاک و نســاجی 
جزو صنایع کاربر محســوب می شــود، اظهار داشت: 
فعالیت حدود 3۰ واحد صنعتی پوشــاک که به شــکل 
کارخانــه ای در اســتان فعالیت می کنند زمینه اشــتغال 
مســتقیم ۶۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم حدود ۱8۰۰ نفر 

را فراهم کرده است.
وی با اشــاره به اینکه بیشــتر فرآیند تولید در صنایع 
نساجی و پوشاک، توسط نیروی انسانی انجام می گیرد، 
افزود: این صنعت موجب اشتغالزایی فراوانی بوده و از 
این لحاظ از اهمیت ویژه ای در ســطح کشور و استان 

برخوردار است.
معاون امور صنایع ســازمان صمت اســتان ادامه داد: 
حدود یک هزار واحد کارگاهی دارای پروانه کســب 
صنفی در آذربایجان شــرقی در صنعت پوشاک فعال 
هســتند که اشــتغال حدود 3 هزار نفر را موجب شــده 

است.
وی از رتبه پنجم کشوری آذربایجان شرقی در زمینه 
تعــداد واحدهای صنعتــی بخش پوشــاک خبر داد و 

تصریح کرد: اســتان آذربایجان شرقی در حوزه صنایع 
پوشاک و نساجی دارای قابلیت های بسیار خوبی است 
و فعالیــت 3۰ واحد صنعتــی در منطقه که حدود نیمی 
از این واحدها با مشــارکت ســرمایه گــذار خارجی و 
در قالب برند فعال هســتند، ظرفیت بسیار قابل توجهی 

است.
نگاهبانی گفت: اهمیت حضور این 3۰ واحد صنعتی 
در اســتان از ایــن حیث مطرح اســت کــه واحدهای 
کوچک کارگاهی فعال در سطح شهر با توسعه و ارتقا 
جایگاه خود تبدیل به واحدهای بزرگ صنعتی شده و 

در داخل شهرک های صنعتی فعالیت می نمایند.
وی با تشریح بخشــی از 5 برنامه راهبردی ابالغی از 
طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت در ســال جاری 
افزود: یکی از برنامه های محوری امســال در ارتباط با 
صنعت پوشــاک و کفش بوده که ظرفیت های موجود 
این صنایع موجب شــده تا از صنایع اولویت دار باشــد 
و تســهیالت الزم نیز به این سمت سوق داده شود تا با 
هدف گذاری های پیش بینی شــده نسبت به رفع موانع 

در این صنعت اقدامات الزم انجام گیرد.
معاون امور صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان آذربایجان شرقی، ادامه داد: تأمین مواد اولیه در 
این صنایع وابســته به تولید نخ و صنایع باالدستی دارد 
که اســتان ما نیز حدود ۴ واحد تولید و تأمین کننده نخ 

داشته و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد.

معاون سازمان صمت آذربایجان شرقی خبر داد :

فعالیت ۱۰۳۰ واحد صنعتی و کارگاهی تولید پوشاک در استان
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