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 استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر رفع موانع فعالیت 
بخــش خصوصی برای دســت یابی به رشــد اقتصادی 
هدف گذاری شده در اســتان، جذب سرمایه گذاری 
این بخش در حوزه های مزیت دار اســتان را ضروری 
دانست و بر اهتمام ســرمایه گذاران بخش خصوصی 
بــرای رونــق صنعت گردشــگری، صنعــت فرش و 

صنعت ساختمان تأکید کرد.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛عابدیــن خّرم در 
جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
آذربایجان شرقی، با اشاره به کسب رتبه برتر کشوری 
توســط این شــورا، گفت: برای حفظ ایــن رتبه که 
مهم تر از کسب آن اســت، باید مسائل و موضوعات 
مطرح شــده در جلســات آن به صورت جدی توسط 
دســتگاه های مسئول و تشــکل های بخش خصوصی 

پیگیری شود.
وی، فعال شــدن مرکز پژوهش های اتــاق بازرگانی 
تبریز را اتفاقی ارزشــمند توصیف کرد و گفت: اتاق 
بازرگانی باید قرارگاه اقتصــادی و مرکز بالندگی و 
پویایی اقتصاد اســتان باشــد و باید این موضوع را در 

عمل نشان دهیم.
خّرم با اشاره به هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصد 
در کشــور و اســتان، گفت: با اهتمــام فعاالن بخش 
خصوصی و رفع موانع از سوی دستگاه های اجرایی، 

دستیابی به این هدف دور از دسترس نیست.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه صنعت گردشگری 
را یکی از ظرفیت  های مهم اســتان دانســت و گفت: 
این بخش می تواند یکی از فرصت های اســتان برای 
جذب سرمایه باشد و الزم اســت برای رونق گرفتن 

استاندار آذربایجان شرقی:

رفع موانع فعالیت بخش خصوصی برای دست یابی به رشد اقتصادی
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 آن، برنامه عملیاتی از سوی فعاالن بخش خصوصی 
تهیه شود.

وی با اشاره به اینکه با اقدامات موثر دولت به شرایط 
پایداری از نظر بیماری کرونا رسیده ایم، افزود: حوزه 
گردشــگری یکــی از بخش های مهم بــرای دوران 
پساکرونا اســت و فعال کردن ظرفیت های این بخش 

را به صورت جدی دنبال خواهیم کرد.
خــّرم، صنعت فــرش را هم از فرصت هــای کم نظیر 
اســتان برای رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: فرش 
یکی از نمادهای فرهنگی و هنری ماســت که جایگاه 

آن در تولید و اشتغال، در حد انتظار نیست.
وی تأکیــد کرد: باید فعالیت هــای این صنعت را در 
اســتان احیا کنیم و برای این منظور مشکالت صنعت 
فرش به صورت ویژه در کارگروه تسهیل و رفع موانع 

تولید استان بررسی می شود.
اســتاندار آذربایجان شــرقی همچنین سیاســت های 
دولت در بخش مســکن را یک فرصت طالیی برای 
رشد اقتصادی دانست و گفت: سرمایه گذاران خوبی 
از بخش خصوصی پای کار آمده اند و دولت هم عزم 
جدی دارد تا مسکن را از کاالهای سرمایه ای خارج 

کند.
وی افزود: امیدواریم با ارائه تســهیالت و مشوق های 
الزم و اهتمام در جهت بازآفرینی و اصالح بافت های 
فرســوده، هدف گذاری ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در 

استان را محقق کنیم.
در این جلســه مشــکل گروه صنعتی تراکتورســازی 

تبریــز در خصوص تامین ورق های فوالدی از بورس 
کاال، مشــکل تامین مواد اولیه صنایع غذایی،موضوع 
صــدور کارت بازرگانی و پروانــه بهره برداری برای 
شــرکت های فناوری و دانش بنیان، مشــکالت تامین 
انرژی واحدهای صنعتی و تولیدی و موضوع بازگشت 
ارز ناشی از صادرات محصوالت کشاورزی مطرح و 
تصمیمات الزم برای حل مشکالت مطرح شده اتخاذ 

شد.
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“محمد اســالمی” در بازدید از اولین شهرک 
پرتو دهی کشور، محصوالت باغی، زراعی و 
شــیالتی تولید شده در کشــور را بالغ بر ۱۲۰ 
تــن عنوان کــرد و افزود: یکــی از نقش ها و 
تاثیراتی که فناوری هســته ای می تواند داشته 
باشــد، بخشــی اســت که در حوزه پرتودهی 
در کل دنیا، به خصوص کشــورهای پیشرفته 
اســتفاده می شود. که باید از این ظرفیت برای 
محصــوالت کشــاورزی نیز اســتفاده نماییم. 
رئیــس ســازمان انرژی اتمی کشــور بــا بیان 

این که اولین شــهرک پرتو دهی کشــور در 
آذربایجان شــرقی در زمینی به مســاحت ۵۰ 
هکتار کلنگ زنی شده است اظهار داشت: در 
آینده نزدیک این شهرک به یک کانون مهم 
صنعتی در کل کشــور تبدیل خواهد شــد که 
حضور ســرمایه گذاران در آن، ضمن کمک 
به رشــد اقتصاد اســتان و منطقه شــمال غرب 
کشــور، کمک شایانی به سازمان انرژی اتمی 
برای پیشــبرد این برنامه به ســایر نقاط کشور 

خواهد بود.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور خبر داد:

احداث  اولین شهرک پرتو دهی کشور در آذربایجان شرقی
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معاون قضایی دادســتان کل کشــور و دبیر ستاد اقتصادی 
مقاومتــی قوه قضاییه گفــت: تمام قوه قضائیه دادســتان و 
فریادرس همه استغاثه کنندگان بوده و همه مردم چشمشان 

به اقدامات و حرکات ما است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، سعید عمرانی در نشستی با 
دادستان های شهرستان های آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
قضاوت باالترین شان حاکمیت است، اظهار داشت: منصب 
قضاوت در کنار مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت و رساندن 

حق به حق دار بر اساس استدالل های قانونی است.
وی افزود: به عنوان دادستانی همه مردم چشمشان به اقدامات 
و حرکات ما بوده و تمام قوه قضائیه داد، ستان و فریادرس 

همه استغاثه کنندگان است.
معاون قضایی دادســتان کل کشــور و دبیر ستاد اقتصادی 

مقاومتی قوه قضاییــه ادامه داد: جایگاه قضاوت در دیدگاه 
مردم منتصب به امیرمومنان علی )ع( بوده و باید حرمت این 

جایگاه را حفظ 
کنیم چرا که همه مردم از ما انتظار دارند و مسئولیت سنگینی 

بر عهده ما است.
وی در ادامــه بــا تاکید بــر رعایت کرامت انســانی ارباب 
رجوع ولو اینکه مجرم باشــد، خاطرنشــان کــرد: رعایت 
کرامت انسانی افراد یکی از اولویت های اساسی در جایگاه 
قضاوت است هرچند رعایت کرامت انسانی مانع از اجرای 

قانون نیست.
عمرانی اضافه کرد: وقتی ارباب رجوع به ما مراجعه میکند 
چه مجرم باشــد و چه خانواده یــک فرد مجرم باید اخالق 

دینی را در رفتار خود با آنها رعایت کنیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور: 

تمام قوه قضائیه دادستان و فریادرس استغاثه کنندگان است
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رییــس کانــون بازنشســتگان تامیــن اجتماعی در 
آخرین اظهارنظرها احتمال رد افزایش دو ساله سن 
بازنشستگی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ را باال دانست.

علی دهقان کیــا گفت: هنوز بــرای تعیین تکلیف 
رقم عیدی بازنشســتگان هیچ اقدامی انجام نشــده 
اســت و پارسال بازنشســتگان به اندازه حقوق یک 

ماه عیدی دریافت کردند.
به گفته رئیس کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی 
تهران همســان سازی حقوق بازنشســتگان طی دو 
مرحله اجرا شــده اســت اما کانون بازنشستگان در 
جریان است که حداقل بگیران تامین اجتماعی هنوز 
مســتمری کمی را دریافت می کنند و مطالبتشان را 

نادیده نمی گیرد.
وی افــزود: حقوق بازنشســتگان تامیــن اجتماعی 

حداقــل باید بیــن ۱۰ میلیون تا ۱۱ میلیــون تومان 
باشد تا بتوانند زندگیشان با شرایط فعلی اقتصادی، 
گرانی مسکن و... تامین کنند اما یک حداقل بگیر 
تامین اجتماعی با ۳۰ ســال ســابقه درحال حاضر ۴ 
میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان و با ۳۵ ســال ســابقه ۴ 
میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان دریافــت می کند و این 
شکافی است که طی ســال های گذشته ایجاد شده 

است.
رییس کانون بازنشســتگان سازمان تامین اجتماعی 
تهــران در ادامــه افــزود: افزایش دو ســاله ســن 
بازنشستگی در کمیسیون امور اجتماعی مجلس رد 
شده اســت و احتمال اینکه در صحن علنی مجلس 
نیز رد شود باال است و ما نیز امیدوار هستیم که این 

مصوبه رد شود.

آخرین خبر از میزان عیدی بازنشستگان
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مدیرعامل درجلسه کارگروه توسعه مدیریت شرکت 
گاز اســتان آذربایجان شــرقی گفــت: برنامه ریزی 
اســتراتژیک و تدوین نقشــه راه، مهم ترین رکن در 

نیل به بهره وری است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شــرکت 
در این جلســه که با حضور دکتر فتــح زاده، معاون 
توســعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، حجت االسالم دکتر بابایی معاون ستاد 

اقامه نماز استان و اعضای کارگروه توسعه مدیریت 
گاز استان آذربایجان شرقی برگزار شد، افزود: طرح 
ریزی اهداف استراتژیک و تدوین نقشه فرآیندهای 
اجرایی، با ارتقای سطح بلوغ سازمانی زمینه همگامی 
بــا تغییرات محیطی و تکنولوژیکی در حوزه صنعت 

توزیع گاز را فراهم می نماید.
سیّدرضا رهنمای توحیدی در این جلسه ضمن اشاره 
به حوزه های مّهم مدیریت عملکرد و مدیریت دانش 
در شرکت گاز اظهار داشت: ایجاد بستر مناسب برای 
یادگیــری و ارتقای دانش و بهره وری ، یکی از مهم 

ترین اهداف استراتژیک شرکت گاز استان است.
وی با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد و ارائه بازخورد 
در سطح دســتگاه های اجرایی زمینه شناسایی نقاط 
قــوت و قابل بهبود را فراهم می نماید، تصریح کرد: 
مهم ترین عامل در ارزیابی ها، همسو سازی شاخص 
های سنجش ارزیابی عملکرد با ماموریت سازمانها و 

دستگاههای اجرایی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی :

برنامه ریزی استراتژیک و تدوین نقشه راه، مهم ترین رکن در نیل 
به بهره وری است

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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توزيـع يارانه هـا به شـكل كنونی بيشـتر به نفع ثروتمندان اسـت 
و طـرح بازتوزيـع يارانه بنزين برای اصالح اين شـرايط طراحی 
شـده تا اين يارانه بين تمام ايرانی ها به يك نسـبت توزيع شـود 

امـا از جزئيـات اين يارانه چـه می دانيد؟
بـه نقل از عصر ايـران، در طرح جديد، پيشـنهاد وزارت اقتصاد 
هـر نفـر ۲۰ ليتـر در هـر مـاه  اسـت؛ امـا برخـی از مسـئوالن از 
جملـه وزيـر نفـت ۱۵ ليتـر در هـر مـاه را عنـوان كرده انـد كـه 
منطـق آن، جلوگيری از كسـری بودجه اسـت. چراكـه اگر ۱۵ 
ليتـر بـه هر فرد تخصيص داده شـود، عمالً كسـری بودجه ای از 
ايـن محـل به كشـور تحميل نمی شـود؛ امـا با سـهميه ۲۰ ليتری 
عمـاًل دولـت حـدود  ۷ هـزار تـا ۸ هزار ميليـارد تومان در سـال 
بايـد يارانه جديـد توزيع كنـد و اين يارانه، مجمـوع هزينه های 

دولـت را بـاال می برد.
بـا ايـن حـال احتمـال اجـرای آزمايشـی ايـن طـرح براسـاس 
مختصـات هـر نفر ۲۰ ليتر وجـود دارد. از نظر طراحان،   منفعت 
هر نفر ۲۰ ليتر اين اسـت كه تعداد كسـانی كه متضرر می شوند 

كمتر خواهـد بود.

کارت سوخت باقی می ماند
بـرای طـرح جديـد،   طراحـان می گوينـد كـه بازهـم كارت 
سـوخت حذف نمی شـود و هر خودرو بايد با كارت سـوخت 
اقـدام بـه سـوختگيری كنـد. در همين حـال،   بـرای مديريت و 
جلوگيـری از قاچـاق سـوخت، محدوديت هـا در جايگاه هـای 

مـرزی تـداوم خواهد داشـت.
مسـأله ديگـر، ذخيـره سـهميه فعلـی در كارت هـای سـوخت 
اسـت. بـه ايـن ترتيب كه اگر طـرح پايلـوت در جزيره كيش و 
قشـم موفقيت آميز باشـد و بخواهد به طور ملی اجرايی شـود،   
سـهميه های فعلـی كارت هـای سـوخت نمی سـوزد و مطابـق با 

تعاريفـی كـه بـرای ذخيـره سـهميه وجـود دارد، قابـل اسـتفاده 
خواهـد بود.

سقف قيمت ۳ هزار تومان است
در طـرح جديـد بازتوزيـع يارانـه بنزيـن،   اگرچه امـكان مبادله 
سـهميه وجود دارد اما سـقف قيمـت برای تبادل هـر ليتر بنزين 
همـان ۳ هزار تومان اسـت. در مرحله آزمايشـی دو نرخ مالک 
معامـالت اسـت؛ نـرخ اول كـه همـان نـرخ يارانـه ای اسـت و 
مصـرف كننـده اعتبـار بنزينـی  در ايـن نـرخ بنزيـن مصـرف 
می كند و نرخ دوم كه ۳ هزار تومان اسـت و كسـانی كه سهميه 
بنزيـن را مصرف نمی كننـد می توانند در اين نرخ سـهميه خود 
را بفروشـند. بـه ايـن ترتيـب برای خانـواری كـه بنزين مصرف 

نكننـد درآمدزايی خواهد شـد.

زمينه ای برای هدفمند کردن ساير يارانه ها
دولـت در نظـر دارد در صـورت موفـق بـودن طـرح بازتوزيـع 
يارانـه بنزيـن، يارانه سـاير كاالهـا را نيز به همين شـيوه هدفمند 
كنـد. بـه ايـن ترتيب، اين طـرح بنزينی اگـر موفق باشـد، زمينه 
هدفمنـد كردن كل يارانه ها خواهد بـود. در حال حاضر، بحث 
اصـالح تخصيـص ارز ۴۲۰۰ تومانـی، يارانـه كاالهايـی ماننـد 
روغـن، برنـج و گندم مطرح اسـت كـه يارانـه روی اين كاالها 
تخصيـص داده می شـود امـا اين  يارانه به مصـرف كننده نهايی 
اصابـت نمی كند. مشـكالت، فسـاد و رانـت در زنجيـره توزيع 
ايـن يارانه ها بيـش از فوايد آن اسـت.در صورت موفقيت طرح 
بازتوزيـع يارانـه بنزيـن، دولـت بـا در نظـر گرفتـن نيازهـای هر 
فـرد بـه مواد مغـذی،   اقدام به تخصيـص يارانـه خوراكی به هر 
كـد ملـی خواهـد كرد تـا در زمان مراجعـه هر فرد بـرای خريد 

كاالهايـی ماننـد مواد پروتئينـی از اين اعتبـار خريد كند.

جزئیات طرح جدید بنزین دولت
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مديركل ميراث فرهنگی، گردشـگری و صنايع دسـتی 
خدمـات  دفتـر   ۱۱ تعطيلـی  از  شـرقی  آذربايجـان 

مسـافرتی اسـتان طـی ۹ مـاه سـال ۱۴۰۰ خبـر داد.
به گـزارش خبرنـگار مـا در تبريز؛، احمد حمـزه زاده 
روز چهارشـنبه ۱۵ دی مـاه ۱۴۰۰ ضمـن اعـالم ايـن 
خبـر، گفـت: »اسـتان آذربايجـان شـرقی دارای ۲۵۹ 
دفتـر خدمـات مسـافرتی و گردشـگری اسـت كـه به 
صـورت مسـتمر در حـال ارائـه خدمات بـه متقاضيان 
مديـركل  هسـتند.«  و خارجـی  داخلـی  گردشـگری 
صنايع دسـتی  و  گردشـگری  ميراث فرهنگـی، 
راسـتای  »در  گفـت:  ادامـه  در  شـرقی  آذربايجـان 
و  مسـافرتی  خدمـات  دفاتـر  عملكـرد  بـر  نظـارت 
گردشـگری اسـتان طـی ۹ مـاه سـال ۱۴۰۰، ۴۳ مورد 
بازديـد در سـطح اسـتان توسـط اكيپ هـای نظارتـی 
انجـام شـده اسـت، پيـرو درخواسـت های ثبـت شـده 
بـا   ، از دفاتـر  برخـی  ارزيابـی عملكـرد  و همچنيـن 
تعطيلـی ۱۱ دفتر و تعليق يك دفتر خدمات مسـافرتی 

موافقـت شـد.«
او افـزود: »بـا توجه بـه پرونده های درخواسـتی ايجاد 
دفاتـر خدمـات مسـافرتی و گردشـگری، طـی مدت 
مذكـور، بـرای ۶ پرونده مجوز بنـد ب و برای ۷ دفتر 
مجـازی  فضـای  فعاليـت  مجـوز  مسـافرتی  خدمـات 

صـادر و مجـوز يـك دفتـر نيز لغو شـده اسـت.«

اينكـه  بـه  توجـه  »بـا  داشـت:  اظهـار  زاده  حمـزه 
فعاليـت تمامـی واحدهـای گردشـگری  در راسـتای 
ارائـه خدمـات كامـل و جامـع بـه متقاضيـان اسـت، 
لـذا رسـيدگی بـه مسـائل و شـكايات از مهـم تريـن 
برنامه هـای ايـن اداره كل اسـت كـه در ايـن راسـتا بـه 
۲۱ شـكايات مكتوب رسيدگی شـده است، همچنين 
طـی ۹ مـاه گذشـته ۱۷ مـورد تذكـر و اخطـار كتبـی 

صـادر شـده اسـت.«

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی خبرداد:

تعطیلی ۱۱ دفتر خدمات مسافرتی آذربایجان شرقی
 طی ۹ ماه سال ۱۴۰۰
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بر اســاس اعالم ســازمان امور مالیاتــی، درگاه های 
پرداختــی که در نظام بانکی و پنجره واحد ســازمان 
امور مالیاتی ثبت نشده باشند، به صورت خودکار غیر 

فعال می شوند.
به گزارش خبرنگار ما؛ هــادی خانی، معاون فناوری 
مالیاتی ســازمان امــور مالیاتی گفت: ســازمان امور 
مالیاتــی ســاماندهی دســتگاه های کارتخــوان را در 
دستور کار خود قرار داده تا مشخص شود هر یک از 
این دســتگاه ها در چه فعالیت اقتصادی مورد استفاده 

قرار می گیرند.
خانی می گوید تا به االن حدود ۱۳ میلیون دستگاه و 
یا درگاه پرداخت الکترونیک در نظام بانکی کشــور 
ثبت شده که اطالعات آن ها از بانک مرکزی دریافت 
و در درگاه ملــی خدمــات الکترونیــک بارگذاری 
می شــود. در حال حاضر بالغ بر ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار 

پذیرنده یعنی افراد حقیقــی و حقوقی که تا به امروز 
ایــن دســتگاه ها را دریافت و مجــوز گرفتند در این 
پنجره واحد ثبت شده اند. این موارد در پنجره واحد 
خدمات الکترونیک پیش بینی شده اند تا جلوی این 
تخلفات گرفته شــود. اگر این ثبتی ها در پنجره واحد 
سازمان امور مالیاتی صورت نگیرد، سامانه های پیش 
بینی شده این دستگاه ها به صورت خودکار غیر فعال 
می شــوند که این اتفاق حاصل توافق ســازمان امور 

مالیاتی با بانک مرکزی است.

اگر کارتخوان خود را ثبت نکنید غیر فعال می شود
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دو الیحه ارایه شده از سوی شهرداری تبریز در 
جلسه شامگاه گذشته شورای اسالمی شهر مورد 

بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛شورای اسالمی 
شــهر تبریز در جلســه شامگاه گذشــته خود، دو 
الیحه شــهرداری مبنی بر تشــکیل قرارگاه اقدام 
و انحالل شــرکت بهره برداری قطار شهری تبریز 
را اعالم وصول و مورد بحث و بررسی قرار داد.

الیحه اول مربوط به تشکیل قرارگاه اقدام بود. 
به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، در خصوص 
تشــکیل قــرارگاه اقــدام و اجرای طــرح مطابق 
شیوه نامه پیشــنهاد برای توانمندسازی و نوسازی 

بافت های ناکارآمد شهری، شهرداری این الیحه 
را با قید یک فوریت تقدیم شــورا کرد که یک 
فوریت آن رای نیاورد و مقرر شد در اولین جلسه 
بعد از بررســی بودجه، این الیحه مورد بررســی 
قرار گیرد. بر این اســاس و برای بررســی بیشتر، 
الیحه شــهرداری تبریز مبنی بر تشــکیل قرارگاه 
اقــدام، به کمیســیون های شهرســازی و برنامه و 

بودجه ارجاع داده شد.
الیحــه دوم نیــز مربــوط بــه انحالل شــرکت 
بهره برداری قطار شــهری تبریز بود. با اســتناد به 
نامه سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور، 
با توجه به فعالیت همزمان شــرکت و ســازمان با 
وظایف مشــترک قطار شــهری، تشکیل شرکت 
بهره برداری خالف قانون اعالم شــده اســت. بر 
این اســاس الیحه شــهرداری تبریز در خصوص 
انحالل شرکت بهره برداری و ادغام آن با سازمان 

قطار شهری تقدیم شورای اسالمی شهر شد.
اعضای شورا پس از بررسی این الیحه، مصوب 
کردند که قبل از بررســی بودجــه، الیحه ادغام 
ســازمان قطار شهری با شــرکت بهره برداری در 
کمیســیون های مربوطه تحقیق و نظارت، عمران 

و برنامه و بودجه تعیین تکلیف شود.

بررسی دو الیحه تشکیل قرارگاه اقدام و انحالل شرکت 
بهره برداری قطار شهری در شورای شهر
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رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی گفت 
:تجربه ثابت کرده اســت به هر میزان که در حوزه ی 
پیشــگیری از قاچاق کاال هزینه کنیم شــاهد خروجی 
و کارآمــدی بهتــری در ایــن عرصه خواهیــم بود.

ســرهنگ قاســم دهقانــی در نشســت مطبوعاتی با 
خبرنــگاران افزود: پلیــس امنیت اقتصــادی یکی از 
پلیس های نوپا اســت که در ســال ۱۳۹۸ بنابه دستور 
صریــح رهبر معظــم انقالب در راســتای ورود پلیس 
امنیــت به حــوزه ی گمــرک ایجاد گردیده اســت.

ســرهنگ دهقانی تصریح کرد:در آذربایجانشــرقی 
نیــز این حــوزه بر همین اســاس راه اندازی شــد و با 
ابالغیــه ی که ناجا در ســال ۱۳۹۹ از طریق فرماندهی 
نیروی انتظامی آذربایجان شــرقی ایجاد شد و با توجه 
به تجاربی که طی ســالیان قبــل در حوزه ی قاچاق و 

مبــارزه با جرایم اقتصادی داشــتیم، ســازماندهی آن 
ســریعا آغاز و با شناسایی  نیروهای کارآمد اقداماتی 
خوبــی به عمل آمــد. وی ادامه داد: در راســتای این 
ماموریت و براساس وظایف ذاتی طی ۹ ماه سال جاری 
یــک هزار و ۴۶۵ نفر قاچاقچی کاال و ارز در اســتان 
دستگیر شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
ایــن آمار از ۱۵ درصــد افزایش یرا نشــان می دهد .

سرهنگ قاسم دهقانی اظهار کرد:تجربه ثابت کرده 
اســت به هر میزان که در حوزه ی پیشگیری از قاچاق 
هزینه کنیم شاهد خروجی و کارآمدی بهتری در این 
عرصه خواهیم بود در حالی که متاسفانه اینک تمامی 
بســتر این اقدامات را تقریباً به عهده ناجا قرارداده اند 
که نیاز به همراهی و همکاری سایر ارگان نیز می باشد.

این فرمانده حوزه امنتیت اقتصادی در آذربایجانشرقی 

رئیسپلیسامنیتاقتصادیآذربایجانشرقی:

به هر میزان که درحوزه ی پیشگیری از قاچاق هزینه کنیم شاهدخروجی به هر میزان که درحوزه ی پیشگیری از قاچاق هزینه کنیم شاهدخروجی 
بیشتری خواهیم بودبیشتری خواهیم بود
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خاطر نشان شد :الزم است بدانیم که بیش از ۸۰ درصد 
قاچاق کاال و ارز از طریق مبادی رســمی با شــگردهای 
مختلف انجام می گیرد و عدم وجود دستگاه های ایکس 
ری در مبانــی گمرگ ها به این فرآیند کمک می کند .

وی در تشریح روند  زمینه ی کشف کاالهای قاچاق طی 
۹ ماه سال جاری نســبت به مدت مشابه اظهار داشت:در 
موضوع کشــف کاالهای قاچاق نســبت به سال گذشته 
۸۷ درصــد افزایش داشــتیم که ارزش مالــی کاالهای 
کشف شده نیزبیشــاز ۲ هزار از میلیارد ریال بوده است.

رئیــس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شــرقی خاطر 
نشــان شــد؛ بحث کاالی قاچــان نیاز به تدبیــر و برنامه 
ریــزی پیشــگیری دارد چنانکه شــاهدیم در خصوص  
گوشــی های موبایل که در ســنوات گذشــته تبدیل به 
یک معضل شــده بود بــا برنامه ریزی بــه عمل آمده و 
الــزام رجیســتری گوشــی های همراه از طریــق اداره ی 
مخابــرات تقریبــاً قاچاق ایــن حوزه به صفر رســیده و 
حتی هیچ قاچاقچی هم حاضر به ادامه این مســیر نیست.

وی در ارتباط با بحث تشکیل پرونده های کاالی قاچاق 
تاکیــد کرد:طی این مدت یک هزار و ۳۶۰ فقره پرونده 
در حوزه ی قاچاق کاال تشــکیل شده است  که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش را در برداد .

ســرهنگ دهقانــی درخصــوص خودروهای شــوتی 
کــه تبدیل بــه یکی از ابزارهــای مهم قاچاقچیان شــده 
۷۶۷ دســتگاه خودرو کشــف و ضبط شد که اکنون در 
پارکینگ نیروی انتظامی تا تعیین تکلیف نهایی نگهداری 
می شــوند.رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی 
در ادامــه اشــاره ای هم به دســتگاه اســتخراج رمز ارز 
رمزدار کرد و گفت: تا امروز هیچ دستگاهی به صورت 
قانونی وارد کشــور نشــده اســت و تمامی دستگاه های 
موجود به صــورت غیرقانونی  و قاچاق وارد می شــوند 
کــه دو پرونــده در ایــن زمینه تشــکیل شــده اســت .

وی تاکیــد کرد:ما طی فراخوانی بــرای انجام  مراحل 
قانونی این موضــوع طبق هماهنگی هــای به عمل آمده 
فرجه ای ۴۵ روزه به این افراد دادیم تادســتگاه های خود 
را ثبــت نمــوده و مراحــل قانونی آن را ســپری کنند تا 
بتوانند برابر شرایط و ضوابط پیش بینی شده فعالیت های 
خــود را بر مبنــای وضعیت اعمال شــده ادامــه دهند .

اقتصــادی در  امنیــت  ایــن مقــام ارشــد در حــوزه 
آذربایجانشرقی یادآور شد ؛به استناد ضوابط جاری هم 
حتی افراد در هر مکانی اجازه  اســتفاده از این دستگاه ها 
را ندارنــد و، شــهرک های صنعتی و مناطــق آزاد برای 
اســتفاده از ایــن دســتگاه ها مدنظــر نظــر قرارگرفته تا 
مشــکلی برای برق شــهری ایجاد نکند که در ادامه این 
پیشــگیر ها طی ۹ ماه سال جاری ۴ هزار و ۸۶۳ دستگاه 
اســتخراج رمز ارز در اســتان کشف شد که ارزش مالی 
آن برابر ۶۲ میلیارد ریال بود.وی عنوان کرد: طی ســال 
جاری ۱۷ فقره پرونده ی اخــالل در نظام اقتصادی، ۱۱ 
فقره تســهیالت غیر مجــاز بانکی، پنج فقــره اختالس، 
۱۰ فقــره تبانی معامالت دولتی، ۳۰ فقــره فرار مالیاتی، 
هفت فقــره زمین خــواری، ۴۲ فقــره احتــکار اقالم و 
لوازم اساســی در اســتان کشــف گردیده کــه مجموع 
پرونده هــا بــه ۲۴۲ مــورد رســیده و ارزش اریالــی آن 
برابــر بــا ۵۲۰۰ میلیارد ریال تخمین زده شــده اســت .

ســرهنگ دهقانــی در ادامــه اضافــه نمــود: پلیــس 
امنیــت اقتصــادی اســتان ۲۴۲ فقــره پرونــده نیــز در 
حوزه هــای فرار مالیاتــی، زمین خواری، تســهیالت غیر 
مجاز بانکــی، پولشــویی، اختالس، احتــکار، تبانی در 
معامالت دولتی، ارتشــاو .. تشــکیل پرونده داده است.

رئیس پلیــس امنیت اقتصــادی آذربایجان شــرقی در 
پایــان متذکرشــد: بــر اســاس هماهنگی هــای به عمل 
آمــده مقرر شــده اســت پلیــس امنیــت اقتصــادی در 
پایانــه گمــرک نــوردوز و خدآفرین نیز دایــر گردد .
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رئيـس كانـون سـردفتران آذربايجـان شـرقی نيز با اشـاره 
بـه تصويـب قانـون نيـروی انتظامـی در سـال ۶۹ و اعـالم 
صريـح وظايف نيـروی انتظامـی، گفت: براسـاس ماده ۳ 
ايـن قانـون، اصلـی تريـن وظيفه نيـروی انتظامی اسـتقرار 
نظـم و امنيـت در جامعـه و افـراد اسـت و بر اسـاس سـاير 
ماده هـا نيـز ايـن نهاد هيـچ مسـئوليتی در قبال تنظيم سـند 
ندارد.پرويـز كـوزه گـر با بيـان اين كه اجـرای يك قانون 
جديـد و يـا اصـالح آن بايـد توسـط مجلـس شـورای 
اسـالمی تصويـب و سـپس شـورای نگهبـان تاييـد كند، 
افـزود: گفتـه می شـود كـه دفاتـر دسـت در جيـب مـردم 
كـرده و دزدی می كننـد در حالـی كـه تخلـف دفاتـر در 

مقايسـه با سـاير تشـكيالت ها، به حسـاب نمی آيد. شـايد 
بـه صورت سـهوی اختالفاتـی منجر به تخلفـات انتظامی 
شـود مثـال ديـر رسـيدن بـه دفترخانـه امـا قابـل مقايسـه با 

سـاير تخلفـات ارگان ها نيسـت.
وی بـا بيـان اين كـه نيـروی انتظامـی اعـالم بـه تمديـد 
سـه ماهـه وكالـت تعويـض پـالک كـرده اسـت امـا اين 
موضـوع در قانـون وجـود نـدارد، گفت: ما آماده هسـتيم 
كـه در پروسـه صـدور سـند خـودرو بـا حـذف ماليـات 
دولتـی، فقط حـق التحريـر دريافـت كنيـم. دريافتی های 
دفاتـر كامـال براسـاس قانـون بـوده و دريافـت يـك ريال 

افـزون بـر قانـون پيگيـرد قانونـی دارد.

نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی:

طبق قانون نیروی انتظامی هیچ مسئولیتی در قبال تنظیم سند ندارد
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شهردار تبریز خواستار بررسی مسائل مربوط به قوانین 
شــهرداری ها در مجمع کالنشــهرهای کشــور، پیش از 

طرح در مجلس و دولت شد.
عبــاس رنجبر در یکصد و دوازدهمین نشســت مجمع 
شــهرداران کالنشهرهای ایران اظهار کرد: برخی قوانین 
بــدون اطالع دقیق شــهرداری ها در دولت و مجلس در 
دســتور کار قــرار می گیرد که در نهایــت موجب بروز 
برخی مشــکالت از جملــه کاهش درآمدهــای پایدار 

شهرداری ها می شود.
او ادامــه داد: بــا توجه بــه اینکه بر اســاس یک رویه 
قدیمی، مجلــس نمی تواند طرحی ارائــه کند که برای 
دولت بار مالی داشــته باشد، به نظر می رسد این موضوع 

باید برای شهرداری ها هم مد نظر قرار گیرد.
شــهرداری تبریز تاکید کرد: اگر بتوانیم چنین قولی را 
از دکتر مخبر بگیریم که هیچ دســتورالعملی بدون طرح 
و بررسی در مجمع کالنشهرهای کشور، در دستور کار 

قرار نگیرد، بســیاری از مشــکالت و ناهماهنگی ها حل 
خواهد شد. او خاطرنشــان کرد: برای مثال برابر بند )ه( 
تبصره ۵ بودجه ســال ۱۴۰۰، دولــت متعهد گردیده که 
بــا پرداخت ۵۰درصد از بابت اصل و ســود اوراق مالی 
اســالمی و اوراق منتشــره جهت احداث قطار شهری و 
اتوبوسرانی را پرداخت نماید که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 

بند فوق حذف گردیده است.
رنجبر اضافه کرد: همچنین عدم اجرای تعهدات دولت 
در بودجه ســال ۱۴۰۰ درخصوص تجهیز و ســاماندهی 
آتش نشانی و خدمات ایمنی و کمک به توسعه نوسازی 
نــاوگان حمل و نقل شــهری نظیــر از رده خارج کردن 
خودروهای فرســوده و نوسازی اتوبوس و مینی بوس از 
دیگر موارد است. شهردار تبریز اعالم کرد: برابر بند )ز( 
تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تهاتر بدهی های دولت 
به شــهرداری ها از طریق اســناد تســویه خزانه در الیحه 

بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.

شهردار تبریز در مجمع کالنشهرهای کشور:

مسائل مربوط به قوانین شهرداری، پیش از مجلس در مجمع کالنشهرها 
بررسی شود
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وجــود نگاه ارباب رعیتی و نگاه از باال به پایین در بخش 
ســرمایه گذاری به عنوان یک آفت ریشــه ای اشاره کرد 
و گفت باید انگیزه خدمات رســانی در بیــن جایگاهها را 
با تدوین قوانین و بســته های تشــویقی صد چندان تقویت 
کرد این انتقادی بود که رئیس اتحادیه جایگاه داران استان 

آذربایجان شرقی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛جلســه بررسی مشکالت 
جایگاهها و مراکز و مجتمع های خدماتی و رفاهی با حضور 
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری 
اســتان دکتر بایرام زاده با محوریت آماده ســازی مراکز و 
مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی استان برای استقبال 

از مهمانان نوروزی در قالب خدمات سفر برگزار گردید.
در این جلسه معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
و استان از برنامه های در دست اقدام در جهت آماده سازی 
هرچه بیشــتر مجتمع های خدماتی و رفاهی برای خدمات 

رسانی به مسافرین خبر داد.
معاون گردشگری میراث فرهنگی عدم استاندارد سازی 
سرویس های بهداشتی و نمازخانه ها و استراحت گاههای 
بیــن راهی و عدم وجــود امکانات رفاهی و معیشــتی را از 
جمله مشکالت جایگاه ها و مراکز و مجتمع های خدماتی 

و رفاهی عنوان نموده و بر لزوم بازدید های میدانی در قالب 
تیم های نظارتی اشاره نمود.

ســلمان امیری تیکمه داش رئیــس اتحادیه جایگاه داران 
اســتان آذربایجان شرقی نیز دراین جلسه از نبود حمایتهای 
دستگاههای دولتی و اجرایی از جایگاهها و مراکز و مجتمع 
های خدماتی و رفاهی اســتان انتقاد کرده و گفت :تا زمانی 
که زیر ساختهای الزم و مولفه های اساسی توسعه و خدمات 
ویژه به جایگاه داران داده نشود و به نوعی شاهد نامالیمتی 
با سرمایه گذاری در بخشهای گردشگری باشیم هیچوقت 
انگیــزه خدمات رســانی در بین جایگاهها بــه دلیل کثرت 
مشــکالت صنفی و معیشــتی این صنف را شاهد نخواهیم 
بود وی در بخش دیگری از ســخنان خود بــر لزوم ایجاد 
کارگروه ویژه استانی متشکل از اتحادیه و انجمن صنفی و 
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان و سازمانهای 
ذیربط و ادارات تابعه در خصوص تهیه نقشــه جامع توسعه 
خدمات رسانی به مراکز و مجتمع های خدماتی و رفاهی را 

خواستار شد.
رئیس اتحادیه جایگاه داران استان آذربایجان شرقی افزود 
:به حول و قوه الهی وبا تالشــها و پیگیری های بعمل آمده 
ازسوی اتحادیه شــاهد رونق وتوسعه خدمات در بخشهای 
مختلف هســتیم و جا دارد برای رســیدن به استاندارد های 

الزم تالش بیشتری انجام دهیم .
وی بــه وجود نگاه ارباب رعیتی و نگاه از باال به پایین در 
بخش ســرمایه گذاری به عنوان یک آفت ریشه ای اشاره 
کرد و گفت باید انگیزه خدمات رســانی در بین جایگاهها 
را با تدوین قوانین و بسته های تشویقی صد چندان تقویت 

کرد.

رئیس اتحادیه جایگاه داران استان آذربایجان شرقی:

نگاه ارباب رعیتی و نگاه در بخش سرمایه گذاری آفت مسبوق به 
سابقه است
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مدیرشعب بانک کشاورزی در آذربایجان شرقی 
گفت: در ۹ ماهه امسال ۷۹۴ میلیارد ریال به بیش 
از ۶۴ هزار گندم کار دیم خســارت دیده در این 

پرداخت شده است. استان غرامت 
مهندس جواد محمودی در حاشیه دیدار با مهندس 
اکبر فتحی رئیس ســازمان جهادکشاورزی استان 
آذربایجــان شــرقی در جمــع خبرنــگاران اظهار 
کرد: مبلغ واریزی ۸۵ درصد غرامت برآوردشده 
در زیربخــش محصوالت زراعــی بوده و بقیه آن 

به زودی پرداخت می شود.
وی با اعالم اینکه خســارت وارده توسط شرکت 
های طرف قرارداد و کارشناســان اســتان بررسی 
و ارزیابی شــده و اکنون در مرحلــه پایانی تایید 
گزارش اســت، گفت: به محض تاییــد مبلغ باقی 

مانــده در وجه خســارت دیــدگان پرداخت می 
شود.

مدیرشعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی در 
خصوص میزان بیمه شده در زیربخش کشاورزی 
ســال جاری اظهار کرد: امســال ۲۰۴ هزار هکتار 
در بخش زراعــت، ۷۵۵ هکتار در بخش باغات، 
۳۷میلیــون قطعــه در بخــش طیــور و یکهــزار و 
۸۵۴ هزار راس در قســمت دام زیرپوشــش بیمه 
کشــاورزی قرار گرفته اســت.مهندس محمودی 
افزود: امســال برای اولین بار به صورت آزمایشی 
ســه هزار مترمربع گلخانه نیز زیر پوشش بیمه ابنیه 

کشاورزی درآمده است.
وی از کشاورزان سراسر اســتان خواست باتوجه 
آخریــن تمدید صــورت گرفتــه، جهــت انعقاد 
قرارداد بیمــه محصوالت خود حداکثــر تا پایان 
بهمن ماه برای ســالزراعی آینده بــه نمایندگیهای 

بیمه مســتقر در شهرستانها مراجعه کنند.

مدیرشعب بانک کشاورزي در آذربایجان شرقي خبر داد:

پرداخت ۷۹۴میلیارد ریال غرامت به گندم کاران آذربایجان شرقی
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همایش توسعه کشــاورزی هوشمند با محوریت کاربرد 
پهپاد در مدیریت تغذیه و کنترل آفات و بیماریهای باغات 
در سالن همایش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز 

برگزار شد.
 همایش “کاربرد پهپاد در مدیریت تغذیه و کنترل آفات 
و بیماریهای باغات” با هدف توسعه کشاورزی هوشمند و 
استفاده از فناوریهای نوین در تولید بازار محور محصوالت 
کشــاورزی با حضــور تعــداد ۸۰ نفــر از کارشناســان و 
بهره بــرداران و اعضای تعاونیهای باغداری شهرســتانهای 
تبریز، اسکو، آذرشهر، بستان آباد و شبستر در سالن همایش 
مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تبریز با سخنرانی مدیر 
جهاد کشــاورزی شهرستان تبریز و مدیر هماهنگی ترویج 
کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی 
و با ارائه مطالب آموزشــی توســط کارشناســان ترویج و 
همچنین خلبان پهپاد کشاورزی ادامه یافت.مدیر هماهنگی 
ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان 
شــرقی در این همایش گفت: با توجه بــه نقش و جایگاه 

تشکلهای تولیدی و شرکتهای تعاونی کشاورزی به عنوان 
یک نظام بهره برداری مطلوب از امکانات مادی و منابع آب 
و خاک، ارتقاء مهارتهای تولید و بازاریابی این گونه تشکلها 
عالوه بر ارتقاء توان تولیدی کشور، تولید محصوالت سالم 

و قابل عرضه در بازارهای جهانی را نیز به همراه دارد.
مهندس آیــت اهلل عبادپور با بیان اینکــه “پروژه مهارت 
افزایی اعضای تعاونیهای باغبانی اســتان” در شــهریور ماه 
ســالجاری توســط مدیرکل دفتر آموزش بهره بــرداران و 
مشاغل کشاورزی وزارت متبوعه ابالغ و بالفاصله با تشکیل 
کارگروه اســتانی و با تعیین اولویتهای مکانی و موضوعی، 
برنامه ریزیهای الزم برای اجــرای پروژه و افزایش مهارت 
اعضای تعاونیهای باغبانی استان رقم خورد ادامه داد: در این 
راستا عالوه بر برگزاری آموزش مهارتی “مدیریت باغات 
متراکم میوه های هسته دار و دانه دار” در شهرستان های مرند 
و جلفا؛ دوره آموزشــی “کاربرد پهپــاد در مدیریت تغذیه 
و کنترل آفــات و بیماری های باغات” نیــز مورد تصویب 
کارگروه اســتانی قرار گرفته است. مدیر جهاد کشاورزی 
شهرســتان تبریز نیز با بیان اینکه با ورود تکنولوژی پهپاد به 
حوزه کشاورزی، پیشرفت چشمگیری در این صنعت ایجاد 
شده است گفت: تأثیرات پهپادها در روند کنترل و مراقبت 
از زمینهای کشاورزی و همچنین افزایش بازده محصوالت 
زراعی کاماًل قابل مشــاهده اســت. مهندس فرامرز افشانی 
افزود: از کاربردهای پهپاد در کشاورزی مدرن می توان به 
سمپاشــی و محلول پاشی، پایش محصوالت، کاشت دانه، 
نظارت بر آبیاری، جلوگیری از سرمازدگی و آنالیز کیفیت 

خاک و زمین نیز اشاره نمود.

 برگزاری همایش توسعه کشاورزی هوشمند بامحوریت برگزاری همایش توسعه کشاورزی هوشمند بامحوریت
 کاربرد پهپاد درمدیریت تغذیه وکنترل آفات وبیماریهای باغات در تبریز کاربرد پهپاد درمدیریت تغذیه وکنترل آفات وبیماریهای باغات در تبریز
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 مديرعامل شــركت توزيع نيروی برق تبريز از 
عقد تفاهم نامه  بين برق تبريز و ســازمان سيما، 
منظر و فضای ســبز شهری شهرداری تبريز در 
خصوص شــاخه زنی درختان در راستای حفظ 
فضای ســبز و جلوگيری از اتصال و قطع برق 

خبر داد.
تفاهمنامـه  ايـن  تشـريح  در  كاظمـی  عـادل   
موجـود  چالش هـای  رفـع  منظـور  بـه  گفـت: 
و  درختـان  شـاخه ی  برخـورد  خصـوص  در 
يـا افتـادن احتمالـی درختـان بـر روی خطـوط 
برق رسـانی در اثـر عوامـل طبيعی چـون طوفان 
بـروز  موجـب  كـه  بـرف  سـنگين  بـارش  و 
نارضايتـی  و  خاموشـی  وقـوع  و  بـرق  قطعـی 
شـهروندان می شـود، تفاهمنامـه ای بـا سـازمان 
سـيما، منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری 
تبريـز منعقـد شـد. وی اضافـه كرد در راسـتای 
ايـن تفاهم نامـه كـه بـه مـدت يك سـال اعتبـار 
دارد، عمليـات سرشـاخه زنی يـا قطـع شـاخه ی 
درختـان در مسـير شـبكه های فشـار ضعيـف و 
فشـار متوسـط در محـدوده ی امـور هفتگانـه ی 
بـرق تبريـز بـا رعايـت اصـول فنـی و مقـررات 
گرفتـن  نظـر  در  و  زيسـت محيطی  و  ايمنـی 
وزارت  مقـررات  و  نيازهـای حياتـی درختـان 

می شـود. اجرايـی  شـهرداری  و  نيـرو 

كاظمـی تصريح كرد: براسـاس ايـن تفاهم نامه 
تهيـه ی تجهيزاتـی چـون باالبـر، نيروی انسـانی 
جهـت  نيـاز  مـورد  ديـده  آمـوزش  و  ماهـر 
شـاخه زنی و همچنيـن تبديـل سـيم های لخـت 
بـه سـيم های روكـش دار در مكان هايـی كـه به 
داليـل فنـی، امـكان شـاخه زنی وجـود نـدارد 
وی؛  گفتـه ی  اسـت.به  تبريـز  بـرق  برعهـده ی 
نظـارت دقيـق بر عملكـرد شـاخه زنی و هرس، 
برعهـده ی  شـده  هـرس  شـاخه های  انتقـال  و 

سـازمان سـيما و منظـر اسـت.
مديرعامـل شـركت توزيـع نيـروی بـرق تبريـز 
اجرايـی  بـا  كـرد  اميـدواری  ابـراز  پايـان  در 
شـدن ايـن تفاهمنامه شـاهد كاهـش حداكثری 
اتفاقـات و بـروز قطـی بـرق و وقوع خاموشـی 
شـهروندان  نارضايتـی  كاهـش  نهايـت  در  و 

باشـيم.

در راستای حفظ فضای سبز شهر تبریز؛ 

برق تبریز و سازمان سیما منظر شهرداری در راستای شاخه زنی 
تفاهم نامه امضاء کردند
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پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان برتر منطقه ۳ سال 
۱۴۰۰ دانشگاه پیام نور معرفی شدند.

به گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛دکتر بخشــعلی 
معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی، 
به عنوان رئیس استان شایسته تقدیر در حوزه کارآفرینی 

و ارتباط با صنعت انتخاب شد.
در مراســم تجلیل از پژوهشــگران برتر کشور که به 

همت معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور برگزار شد:
پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان برتر منطقه ۳ سال 

۱۴۰۰ دانشگاه پیام نور معرفی و تجلیل شدند:
-  پژوهشگران برتر گروه علوم انسانی: سیاوش جانی 
)آذربایجان شــرقی(، علیرضا سلیمانی، علی مصطفائی 

و علی قاسمی )آذربایجان شرقی(
-  پژوهشــگران برتر گروه علوم پایه: مجتبی عباسیان 

، علیرضا دهقانی )آذربایجان شرقی(
-  پژوهشــگران برتــر گروه هــای کشــاورزی، فنی 
مهندســی ، هنــر و معمــاری: اســماعیل قلــی نــژاد و 

محمدرضا نقوی )آذربایجان شرقی(
- دانش آموخته ی پژوهشــگر برتر: ســاناز معتمدی 

)آذربایجان شرقی(
-  رئیس اســتان شایســته تقدیر در حوزه کارآفرینی 
و ارتبــاط با صنعت: بخشــعلی معصومــی )آذربایجان 

شرقی(
- رئیــس گروه شایســته تقدیر حــوزه کارآفرینی و 
ارتباط با صنعت: اسماعیل نیکوفر )آذربایجان شرقی(

- فعال برتر حوزه آزمایشگاه ها: اسماعیل قلی نژاد
-  عضو هیات علمی دارای مقاله منتشر شده در نشریه 
با باالترین ضریب تاثیر درســال ۱۴۰۰: کیوان محمود 

اقدم )آذربایجان شرقی(
-  عضو هیات علمی دارای مقاله منتشر شده در نشریه 

با ضریب تاثیر باال درسال ۱۴۰۰: عیسی جعفری
-  اعضای علمی ارتقاء یافته به مرتبه اســتادی: سجاد 
آیدانلــو، اکبر رضایی و علی محمــدزاده )آذربایجان 

شرقی(
-  کارشناس برتر پژوهش: وحید هوشنگی

دکتر بخشعلی معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان 
آذربایجانشرقی  به عنوان تنها رئیس منطقه سخنران در 
مراسم تجلیل از پژوهشــگران برتر کشور که به همت 

معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور برگزار شد:
ضمــن تبریک بــه برگزیــدگان، خواســتار توجه و 
حمایت بیشــتر سازمان از چاپ نشریات استانها، تجهیز 
آزمایشــگاهها و راه اندازی و تقویت صندوق حمایت 
از پژوهشــگران در راســتای توســعه، مهارت افزایی، 
اشــتغالزایی و ارتبــاط بــا صنعت در قالــب تصویب و 
عملیاتی کردن طرح های پژوهشــی با مشارکت مراکز 

رشد و نوآوری شدند.

معرفی رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی به عنوان 
رئیس استان شایسته
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سرپرســت شــهرداری منطقــه ۳ تبریــز، از تحقق 
درآمــدی ۱۰۵ درصدی بودجه معین شــده بر واحد 
اجرای احکام آراء کمیسیون های ماده صد منطقه در 

۹ ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش شــهریار، یعقــوب وحیدکیا از فعالیت و 
تالش جدی مدیریت و کارکنان واحد اجرای احکام 
آراء کمیسیون های ماده صد منطقه خبر داد و گفت: 
کارکنان این واحد همچون کارکنان سایر واحدهای 
حوزه درآمــدی و معاونت های دیگر توانســتند در 
مدت ۹ ماهه امسال، بیش از  بودجه معین شده کسب 

درآمد کنند.
وی، درصد تحقق از بودجه معین شده برای ۹ ماهه 

امســال منطقه از ســوی واحد اجرای احکام را، ۱۰۵ 
درصد اعالم کرد و افزود: واحد اجرای احکام منطقه 
از محل های تعیین شــده درآمدی خود، از جرایم و 
عوارض معین شده از امالک و اراضی واقع در سطح 
حوزه توانسته است در این ۹ ماه بیش از ۶۷۵ میلیارد 
ریال کســب درآمــد کند.وحیدکیا، میــزان درآمد 
شــهرداری منطقــه ۳ از حوزه واحد اجــرای احکام 
را بــه لحاظ ریالی بعد از  کســب درآمد از عوارض 
ساختمانی، دومین و پردرآمدترین واحد منطقه عنوان 
کرد و گفت: با توجه به عملکرد مطلوب و موفق این 
واحد بیش بینی می شود قبل از پایان سال کل بودجه 

پیش بینی شده خود ر ا محقق کنند.

سرپرست شهرداری منطقه ۳ تبریز:

تحقق ۱۰۵ درصد بودجه واحد اجرای احکام منطقه ۳ در ۹ ماه امسال
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شــهردار تبریز در بازدید چند ساعته خود از مجموعه 
تفریحی و گردشگری عون بن علی و پارک طبیعت از 

پروژه روستای بوم گردی دند نیز بازدید کرد.
بــه گزارش شــهریار، عبــاس رنجبر در حاشــیه این 
بازدیــد، گفت: این دهکــده با هدف توســعه صنعت 
گردشگری در سه فاز اقامتی، کارگاهی و نمایشگاهی 

در حال اجرا شدن است .
وی در ادامه افزود: ایجاد بازارچه های دائمی فروش 
محصوالت و تولیدات خانگــی، دامی، لبنیاتی، صنایع 
دستی و هنری روستاییان و عشایر استان از قسمت های 

طراحی شده این پروژه مهم است .
وی همچنیــن اظهار داشــت: محل هایی خاص برای 
احیــای فرهنگ ســنن و بازی های روســتایی و ایجاد 
مــوزه، رســتوران هــا، محل هــای متعــدد پذیرایی و 
پیش بینی محلی برای برگزاری نمایشــگاه کشوری در 
حوزه روســتا و عشــایر در این مجموعه در نظر گرفته 

شده است.
شــهردار تبریز با بیــان اینکه دهکده گردشــگری و 
بوم گردی دند برای ۵۰ واحد مسکونی طراحی شده و 
۱۵ واحد آن در حال ساخت و تقریباً رو به اتمام است 
خاطر نشان ساخت: هر خانه روستایی با صنایع دستی و 
هنری روستاییان تزئین شده و حداقل یک اتاق مهمان 
برای اقامت روزانه و شــبانه دارد که از بهار سال آینده 
به گردشــگران و مهمانان عزیز خدمــات ارائه خواهد 

داد .

شهردار تبریز خبر داد:
ارائه خدمات روستای بوم گردی عینالی به گردشگران از بهار آینده
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شــهروندان تبریــزی در ســال آینده شــاهد نهضت 
عمرانی بزرگ در شهرک خاوران خواهند بود.

دکتــر محمد حســین زاده، شــهردار ایــن منطقه به 
همراه جمعــی از معاونین و مدیران منطقه با حضور در 
اراضی ۱۲۰ هکتاری تعاونی شــماره ۲ علوم پزشکی، 
از آخریــن وضعیــت اقدامات انجام شــده در احداث 
خیابــان، احداث کانــال و همچنین آماده ســازی این 

اراضی بازدید میدانی نمودند.
در حاشــیه ایــن بازدید دکتر حســین زاده بــا تأکید 
بــر اجرای پــروژه های در دســت اقــدام طبق جداول 
زمانبنــدی شــده و برنامه ریزی های صــورت گرفته، 
تعامل و همکاری تعاونی های شــهرک ساز در منطقه 
خاوران با شــهرداری منطقه۹ را در پیشبرد امورات، از 
اهم مســائل برشمرد. در این جلسه شــهردار منطقه۹ با 
بررســی مشکالت و موانع پیشرفت پروژه های عمرانی 
در حال اجرا، دستورات الزم را بمنظور رفع این موانع 

و تسریع در اجرای پروژه ها صادر کرد.
طبق دستور دکتر حسین زاده مقرر گردید در راستای 

نظــارت عالیــه بر اجرای پــروژه های آماده ســازی و 
توســعه همه جانبه شــهرک خاوران،گذرهــا و خیابان 
اصلــی اراضی ۱۲۰ هکتاری، حداکثــر تا پایان خرداد 
ماه ســال ۱۴۰۱ مورد بهره برداری قرار گیرد.ئهمچنین 
با تأکید شهردار منطقه مقرر گردید در راستای هدایت 
آب های ســطحی، کانال های احداثی در این اراضی 
در سریعترین زمان ممکن تکمیل و مورد بهره برداری 
قرار گیرد. دکتر حسین زاده با اشاره به اهمیت موضوع 
فضای سبز در شــکل گیری بافت شهری و توسعه این 
فضا ها، کاشــت انواع درختان و درختچه های متناسب 
با اقلیم منطقه را همزمان با احداث پروژه های عمرانی 
و زیرســاختی در کاربــری های تعیین شــده، موجب 
افزایــش زیباییهــای بصری و ترغیب ســرمایه گذاران 
برای استفاده از ظرفیت های ایجاد شده بمنظور سرمایه 
گذاری دانست و در این راستا مقرر گردید با مساعدت 
شــهرداری منطقه۹ طراحی فضای سبز و کاشت انواع 
درختــان و درختچه هــای زینتی و بومی متناســب در 
اراضی حد شــمالی آزادراه پیامبر اعظم)ص( عملیاتی 
شود. شــهردار منطقه۹ در پایان این جلسه با بیان اینکه 
بخش عمده ای از زیرســاخت های الزم جهت عمران 
و آبادانــی خاوران در ســال آینده فراهم خواهد شــد 
تصریح کرد: شهرداری منطقه۹ در سال آتی در حوزه 
عمرانیبا رویکردی جدید و با شــتاب و انگیزه بیشتری 
در راســتای آبادانی و توســعه متوازن این شهرک گام 
بر خواهد داشــت و شــهروندان تبریزی در سال آینده 
شاهد نهضت عمرانی بزرگ در سطح شهرک خاوران 
و ســطح حوزه استحفاظی شــهرداری منطقه۹ خواهند 

بود.

شهردار منطقه ۹ تبریز:
توسعه متوازن، رویکرد جدید در حوزه عمرانی شهرک خاوران
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