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بهره بــرداری از ۳۸۰ پروژه صنعتــی و تولیدی بخش 
خصوصی و ۳۷ پروژه عمرانی و زیرساختی شهرک های 
صنعتی استان با حضور استاندار آذربایجان شرقی در 
شــهرک صنعتی بعثت آغاز شــد.عابدین خّرم عصر 
امــروز در ادامه افتتاح پروژه هــای دهه فجر، با افتتاح 
نمادیــن دو واحد صنعتی در شــهرک صنعتی بعثت، 
بهره برداری از ۳۸۰ پــروژه صنعتی و تولیدی بخش 

خصوصی را در استان کلید زد.
با افتتاح این واحدها که در بخش های صنایع غذایی، 
سلولزی، بهداشتی، شــیمیایی، کفش، نساجی، لوازم 
خانگی، مقاطع فــوالدی، قطعات خودرو، دارویی و 
ریخته گری اجرا شــده اند، بالغ بر ۴۳۳۵ میلیارد ریال 
سرمایه گذاری شــده و با بهره برداری از آنها برای ۶ 

هزار نفر شغل ایجاد شده است.

واحد تولیدی فیلتر اکســونیک با سرمایه گذاری ۳۰ 
میلیــارد تومان و اشــتغال زایی ۶۰ نفــر و واحد تولید 
ســازه فلزی و ورق های صنعتی با سرمایه گذاری ۲۵ 
میلیارد تومان و اشــتغال زایی ۹۰ نفر واحدهای بودند 
که امروز با حضور اســتاندار آذربایجان شرقی افتتاح 

شدند.
همزمان با افتتاح پروژه های بخش خصوصی اســتان، 
۳۷ پروژه عمرانی و زیرســاختی شهرک های صنعتی 
استان ازقبیل پروژه های آبرسانی و برق رسانی با اعتبار 

۲۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
پــروژه خط انتقال و شــبکه توزیع آب در شــهرک 
صنعتــی بعثت یکی از این پروژه ها بود که آب مورد 

نیاز ۵۰۰ واحد تولیدی را تأمین خواهد کرد.

با حضور استاندار آذربایجان شرقی؛

افتتاح ۳۸۰ پروژه صنعتی بخش خصوصی و ۳۷ پروژه عمرانی 
شهرک های صنعتی
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همچنین با حضور استاندار آذربایجان شرقی واگذاری 
۱۲۳ قطعه زمین در فاز توســعه ۴۰۰ هکتاری شهرک 

صنعتی بعثت آغاز شد.
با احداث واحدهای صنعتی و تولیدی در این قطعات 
بالــغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری و برای 

۳۵۰۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین در جریان حضور 
خود در شــهرک صنعتی بعثت، به صورت مســتقیم 
با برخی از صنعتگران و تولیدکنندگان این شــهرک 
گفت وگو کرد و به مســائل و مشــکالت آنها گوش 

فرا داد.
عابدین خّرم با بیان اینکــه عرصه تولید، جبهه اصلی 
جنگ اقتصادی است، گفت: اقتصاد، صنعت و تولید 
مهم ترین کارویژه جمهوری اســالمی تلقی می شود 
و بایــد در حوزه اقتصــاد هم هماننــد عرصه دفاعی 

بدرخشــیم. وی افــزود: صنعتگران و اهالــی تولید، 
ســربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هســتند و تحقق 

این مهم جز با مجاهدت آنها میسر نیست.
خّرم با بیان اینکه حمایت ما از تولید شــعاری نیست، 
افزود: امروز دولت سیزدهم اراده کرده است تا موانع 

تولید را از سر راه بردارد.
وی بــا بیان اینکــه دولت برای تکمیــل ظرفیت های 
ترانزیتی و زیرســاختی شــهرک صنعتی بعثت تالش 
خواهد کرد، گفت: صنعتگران هم باید در این راستا 
کمک کنند و به عنوان مثال واحدهای بزرگ حداقل 

برای تولید ۵ مگاوات برق به باال باید همت کنند.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: ظرفیت نیروی 
انســانی در حوزه صنعت برای اســتان مایه امیدواری 
اســت و این حرکت و روند رو به رشــد روز به روز 

ادامه پیدا خواهد کرد.
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رئیس کانون ســردفتران و دفتریاران گفت: با 
رونمایی و اجرای کامل بانک جامعه اطالعات 
خــودرو کار قضــات برای اســتعالم مالکیت 
خودروها آســان تر و تردد شهروندان کمتر و 
صرفه جویی در وقت و ســرمایه شهروندان و 

قوه قضائیه خواهد شد.
و  تبریز-رئیــس کانــون ســردفتران  آرمــان 
دفتریــاران گفت: با رونمایــی و اجرای کامل 
بانک جامعــه اطالعات خــودرو کار قضات 
برای اســتعالم مالکیت خودروها آســان تر و 

تردد شهروندان کمتر و صرفه جویی در وقت 
و سرمایه شهروندان و قوه قضائیه خواهد شد.

به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛علی خندانی 
در توضیــح رونمایــی و آغاز به کار رســمی 
ســامانه بانک جامع اطالعــات خودرو گفت: 
بانک جامــع اطالعات خودرو اخیرا توســط 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور راه اندازی 

و مورد بهره برداری قرار گرفت.
ایــن بانک جامــع اطالعاتی با هــدف اجرای 
ماده ۲۹ قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد:

خداحافظی با استعالم سند خودرو
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ایجاد و راه اندازی شــد کــه واقعا جای این 
بانک در ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
و قوه قضائیه خالی بود. بر اســاس این سامانه 
اطالعات افراد بر اساس اسناد خودرو که در 
دفاتر اســناد رســمی به صورت قطعی تنظیم 
می کنند ثبت می شــود و به عنوان فروشــنده 
و خریــدار بصورت بر خــط و آنالین قابلیت 

دسترسی افراد است.
افراد می توانند با وارد شــدن به بحث سامانه 
»خودرو من« که در ســامانه ثبت الکترونیکی 
سازمان ثبت بارگزاری شده با اعالم مشخصاتی 
که در آن لینک قرار گرفته وارد سایت شوند 
و اطالعات مربوط به اسناد خودرو که از سال 

۱۳۹۲ ثبت شده را مشاهده کنند.
قابلیت دوم این ســامانه آن اســت که امکان 
اتصــال بــه مراجع قضایــی به ویژه شــعبات 
اجــرای احکام را دارد، و ایــن اتفاق موجب 
می شود تا قضات شــعبات دادگاها و اجرای 
احــکام و بخش اجرائیات اســناد رســمی در 
ســازمان ثبت بتوانند بصورت آنالین آخرین 
نقل و انتقاالتی که در هر موضوع خودرو ای 

را مشاهده کنند.
با این سامانه طبیعتا از رفت آمدهای غیر ضرور 
و پرداخت هزینه های کارشناســی جلوگیری 
شده و موجب کاهش آلودگی هوا، ترافیک 

و مدیریت زمان خواهد شد.

خندانــی گفت: نکته دیگر آنکه دفاتر اســناد 
رســمی در زمان تنظیم وکالت سندخودرو با 
مراجعه به همین سامانه تمام وکالت هایی که 
در خصــوص اتومبیل بین افراد اتفاق افتاده را 
مشــاهده می کنند و این می تواند در راستای 
مشــکالتی که در بحث وکالت اســت مرتفع 

شود.
نکته آخر اینکه بانک اطالعاتی که در شرکت 
راهگشــا و راهور نیروی انتظامی وجود دارد 
آن اســت که بانک اطالعات آخرین مالک 
پالک را مشــخص می کند تفاوتش با بانک 
جامع اطالعات خودرو در ســازمان ثبت آن 
است که این سامانه آخرین مالک خودرو را 
مشــخص می کند. و مراجع قضایی بیشــتر به 

مالک نیازدارند تا مالک پالک!
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شــهردار تبریــز گفــت: در بازدیــد میدانــی که از 
مناطق حاشیه نشین شهر داشــتیم و بر اساس ارزیابی 
موجود از ساکنین این محل، طرح ساماندهی مناطق 
حاشیه نشــین شهر با استقبال شــهروندان مواجه شده 

است.
به گزارش شــهریار، عبــاس رنجبر اظهــار کرد: بر 
اســاس مطالعاتی کــه انجام داده ایــم، طرح خود را 
برای اولین تحت عنوان توانمندسازی از درون و در 
قالب قرارگاه اقدام به شورای شهر ارائه کردیم. وی 
افزود: این طرح در دو هفته گذشــته به شورای شهر 
ارائه شده اســت که در صورت تصویب با به سازی 

بلوک های تعیین شده این آغاز می شود.
شــهردار تبریز تصریح کرد: در طرح توانمندسازی 

از درون، از بدهی هــای مردم صرفنظر کرده و اقدام 
به بهسازی معابر و محالت و تعریض آنها می کنیم.

وی اضافه کرد: واحدهای مســکونی که در مســیر 
طرح هســتند، تملک می شــوند و دیگــر واحدهای 
مسکونی نیز بر اســاس ضوابط شهرسازی، برای هر 
واحــد دو و نیم طبقه پروانه ســاخت ارائه می کنیم. 
رنجبر تأکید کرد: تنها خواســته ما از مردم این است 
که احداث ســاختمان باید با نظــارت مهندس ناظر 
شهرداری صورت بگیرد تا در موقع زلرله فرو نریزد.

شــهردار تبریز حاشیه نشینی را موضوعی مهم دانسته 
و خاطرنشــان کرد: بســیاری از شــهرهای کشــور 
درگیر مســئله حاشیه نشــینی هســتند و در تمام دنیا 
نیز ایــن موضوع وجود دارد. وی خاطرنشــان کرد: 
روش هایــی که برای حل ایــن معضل در دنیا وجود 
دارد مشخص است، بدین صورت که آپارتمان های 
بلندمرتبــه ای احداث می کنند و ســاکنین خانه های 
تک واحــدی را به آنجا انتقال می دهند و دوباره در 
همان محل های تک واحده آپارتمان سازی می شود. 
رنجبر یادآور شــد: مهمترین مشــکل این روش این 
اســت بافت اجتماعــی آن منطقه بهــم می خورد و 
مشــکالت ایجاد شده برای مردم باعث شکست این 
روش مدیریتی می شــود؛ لذا بر اساس مطالعاتی که 
انجــام داده ایم، طرح خود را بــرای اولین بار تحت 
عنوان توانمندسازی از درون در قالب  قرارگاه اقدام 

به شورای شهر ارائه کردیم.

شهردار تبریز :

طرح جدید ساماندهی مناطق حاشیه نشین با استقبال شهروندان 
مواجه شده است
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با به ثمر رســیدن پروژه های دهه مبارک فجر، بهره مندی 
خانوارهای روســتایی اســتان بــه ۹۸.۴۴ درصــد افزایش 

خواهد یافت.
مدیرعامل این شرکت ضمن اعالم خبر فوق گفت: در ایام 
دهه فجر امســال در بخش روستایی گاز ۴۴ روستا به بهره 
برداری رســیده و عملیات گازرسانی در ۷ روستا نیز آغاز 
خواهد شد. ســیّدرضا رهنمای توحیدی افزود: هم اکنون 
یک میلیون و ۷۱۰ هزار مشترک در قالب ۳۲۶۲۱۹ خانوار 
تحت پوشش گاز طبیعی هستند که با احتساب پروژه های 
دهــه مبارک فجــر، ۹۹۰ خانوار جدید به این شــمار بهره 

مندی افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه گازرسانی شهری و روستایی به زودی 
اتمام خواهد یافت، اظهار داشت: پروژه های مقاوم سازی 
شبکه و خطوط گازرسانی و حفظ و نگهداری تأسیسات، 
مهم ترین پــروژه های عمرانی شــرکت گاز پس از بهره 

مندی خانوارها خواهد بود.
توحیدی ادامه داد: برای تأمین گاز خانوارهای روســتایی 
پروژه های دهه فجر، ۱۹۰ کیلومتر شــبکه گازرســانی در 

اقطار مختلف اجرا خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین گاز تولیدی 
و صنعتی در اســتان اشــاره و تصریح کرد: تاکنون حدود 
۱۰ هزار واحد صنعتی جــزء و عمده به مدار مصرف گاز 
شهری متصل گردیده و نزدیک رسانی گاز به بخش های 
صنعتی مصوبه شورای اقتصاد ۶۷ درصد تحقق یافته است.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان یــادآور شــد: دهه فجر، 
فرصتی اســت تا بــا ارائه گزارش اقدامــات خدمتگزاران 
نظام جمهوری اسالمی، امید و نشاط مردم شریف استان را 
زنده نگه داشته و با ارتقای کمی و کیفی خدمات و حفظ 
ارزش های نظام خدمت رســانی صادقانه به مردم، سهمی 

در تداوم آرمان های انقالب اسالمی داشته باشیم.

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

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

تا پایان دهه فجر امسال، بهره مندی خانوارهای روستایی به
 ۹۸.۴۴ درصد افزایش خواهد یافت
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رئيس سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي خبرداد:

بخش کشاورزی آذربایجان شرقی به سوی
 صنعتی شدن حرکت می کند

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شرقی 
به مشــکل کم آبی بــه خصوص در حوضــه آبریز 
دریاچه ارومیه اشــاره کرد و افزود: بحران کم آبی 
از مشــکالت اساسی ما در بخش کشاورزی است و 
این موضوع در حوضه دریاچه ارومیه خود را بیشتر 
نشــان می دهد و به همین ســبب ما در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه برنامه های اصالح کشــت و حمایت 
از کشــت گلخانه ای را بیشتر مورد توجه قرار داده 
ایم.  »اکبر فتحی« در نشست با نمایندگان رسانه های 
آذربایجان شرقی به تشریح آخرین عملکرد سازمان 
متبوع خود در بخش کشــاورزی اســتان پرداخت و 
با بیان اینکــه آذربایجان شــرقی ۵ میلیون تن تولید 
محصوالت کشــاورزی و دامی دارد، افزود: متعهد 
هستیم صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در 
اســتان را با حمایت ها و مشــوق های قانونی توسعه 
بخشیم.  وی با بیان اینکه بخش کشاورزی آذربایجان 

شرقی به ســمت و سوی صنعتی شــدن حرکت می 
کنــد، اظهار کرد: البته هنوز بخش بزرگی از اقتصاد 
کشاورزی استان ســنتی است، اما جهت گیری ها و 
برنامه ها به ســمت کشاورزی صنعتی شدت بیشتری 
یافته و اســتقبال بخش خصوصی و کشاورزان هم به 

مرور رو زیادی نهاده است.
فتحی بیان کرد: مکانیزاســیون و صنعتی شدن بخش 
کشــاورزی در ســال های گذشــته اثر خــود را در 
افزایــش تولید و کیفیت نشــان داده و این روند در 
ســال های آتی روند صعودی چشــمگیری خواهد 
داشــت. وی در ادامه با اشاره به وضعیت جغرافیایی 
آذربایجان شرقی گفت: صنعت کشاورزی استان با 
انواع تهدیدها و بلیات طبیعی مواجه است و ما ساالنه 
خســارات زیادی از این حوزه مــی بینیم و ضروری 
است کشــاورزان ما بیمه محصوالت و باغات خود 

را جدی تر بگیرند.
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رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شرقی 
به مشــکل کم آبی بــه خصوص در حوضــه آبریز 
دریاچه ارومیه اشــاره کرد و افزود: بحران کم آبی 
از مشــکالت اساسی ما در بخش کشاورزی است و 
این موضوع در حوضه دریاچه ارومیه خود را بیشتر 
نشــان می دهد و به همین ســبب ما در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه برنامه های اصالح کشــت و حمایت 
از کشــت گلخانه ای را بیشتر مورد توجه قرار داده 
ایــم. فتحی خاطرنشــان کرد: ۴۶ درصــد از اراضی 
کشاورزی اســتان در حوضه دریاچه ارومیه است و 
ضرورت اصالح گونه ها، اصالح نوع کشــت ها و 
اجرای طرح های بهکاشــت جهت اســتفاده بهینه از 
منابــع آب و کمک به احیای دریاچــه ارومیه جزو 
ضرورت هاســت و ما بــه این موضــوع توجه ویژه 

داریم.
وی به توسعه کشت گلخانه ای در آذربایجان شرقی 
اشاره کرد و گفت: کشت گلخانه ای روش نوین و 
بهینه تولید محصوالت کشاورزی است و آذربایجان 
شــرقی در توسعه کشت گلخانه ای جزو استان های 
برتر کشــور اســت و مگاپروژه های بسیار خوب و 
موثری در این حوزه توســط سرمایه گذاران بخش 

خصوصی در هریس و جلفا در دست اجراست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به 
اولویت بخشی به توسعه کشت گلخانه ای تاکید کرد 
و افزود: ما در شهرســتان های حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه به توســعه کشــت گلخانه ای توجه ویژه ای 
داریم و برای صرفه جویی در مصرف آب و کمک 
به معیشــت خانوارهــای متاثر از وضعیــت دریاچه 
ارومیه با تســهیالت ویژه ای از توسعه گلخانه ها در 
این مناطق و دیگر شهرستان های استان حمایت می 

کنیم.
فتحی اظهار کرد: ما در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
بــه گلخانه های کوچک مقیــاس و تا ۳۰۰ متر مربع 
هم برای حمایت از معیشــت خانوار مجوزهای الزم 

را ارائه می کنیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود اجرای طرح 
کشاورزی قراردادی و تشــکیل تعاونی های کشت 
تضمینی توســط خود کشــاورزان را از دیگر طرح 
های در دســت اجــرای وزارت جهاد کشــاورزی 
اعالم کرد و افزود: در جهت حمایت از کشاورزان 
و تضمیــن ســودآوری محصــوالت ایــن طــرح با 

مشارکت کشاورزان عزیز اجرایی می شود.
فتحــی همچنین از حمایت از کشــت فراســرزمینی 
بــرای صرفه جویــی در مصــرف آب و جلوگیری 
از صــادرات آب پنهــان خبــر داد و گفت: وزارت 
جهاد کشاورزی از سرمایه گذاران در این حوزه نیز 

حمایت های ویژه ای انجام می دهد.
وی در بخــش پایانــی اظهارت خود بــه راه اندازی 
سامانه بازرگام در جهت حذف واسطه ها و حمایت 
از تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان نهایی اشــاره 
کرد و اظهار داشــت: در این سامانه مردم می توانند 
کاالهای مورد نیاز خود را بدون واســطه و با قیمت 
کمتــر از بازار ســفارش داده و محصــوالت مورد 

نظرشان را در درب منزل تحویل بگیرند.
فتحــی گفت: این طرح حاصل اجــرای قانون انتزاع 
اســت که جــزو توفیقــات خوب دولــت در بخش 
کشــاورزی است که تولید، توزیع و نظارت بر بازار 
محصوالت کشــاورزی را در اختیــار وزارت جهاد 
کشــاورزی می گذارد و مشکالت شــبکه توزیع را 

که در گذشته وجود داشت، حل می کند.
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مدیرکل ثبت اسناد و امالک آذربایجان شرقی تاکید کرد:

لزوم نقل و انتقال وسایط نقلیه در دفاتر ثبت اسناد های رسمی

مدیرکل ثبت اســناد و امالک آذربایجان شرقی گفت: بر 
اســاس قانون نقل و انتقال وسایط نقلیه ضرورت دارد تا در 

دفاتر ثبت اسناد رسمی به عمل آید.
 محمد افخمــی گفت:فرآیندی که ایــن روزها در جامعه 
شــاهد آن در خصوص عدم ثبت اســناد و نقل و انتقاالت 
خودرو هســتیم تبعات غیر قابل قبولــی را در آینده در پی 
خواهد داشــت و برای جلوگیری از این خسران، ضروری 

هست این روند در اسناد رسمی انجام گیرد.
وی در خصــوص اعمــال و اخــذ هزینه ها هم کــه به نام 
دفترخانه ها تمام می شــود گفت: عمده هزینه هایی که در 
دفاتر اســناد رسمی از مردم اخذ می گردد به عنوان مالیات 
و دارایی به خزانه دولت واریز می شــود و تنها مقدار کمی 
از آن به عنوان حق التحر به ســردفتران و دفاتراســناد شامل 
می گردد. مدیرکل ثبت اســناد و امالک آذربایجان شرقی 
تاکید کرد؛ بر اســاس قانون مجلــس باید به این مهم ورود 
کند و با اســتفاده از نقطه نظرات کارشناسان حقوقی به این 
مشــکل چاره اندیشی کند. افخمی تصریح کرد: نرم افزارها 

و اپلیکیشن های ویژه برای تسهیل این فرآیند دردست اقدام 
هست که در این خصوص دفاتر ثبت اسناد رسمی به عنوان 

یک بازوی کارآمد مورد توجه می باشد.
وی خاطر نشــان شــد: ما این مجموعه مردم نهاد را به هیچ 
عنــوان مجموعه ای جدا از ســازمان ثبت اســناد و امالک 
نمی دانیــم و بســترهای الکترونیکی موجــود در این دفاتر 

می تواند تسهیل گر امر برون سپاری خدمات سازمان باشد.
مدیرکل ثبت اســناد و امالک آذربایجان شرقی این خبر را 
هم عنوان کرد که؛ بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده 
پیش بینی می شود که حتی در آینده امکان انجام امور ثبتی 

بدون مراجعه به دفاتر نیز میسر گردد.
افخمی در پایان ادامه داد: کمیسیون حقوقی مجلس هم باید 
ترتیبی اتخاذ کند تا اظهار نظــر یک نماینده باعث پیچیده 
شــدن روند فعلی نشــود چرا که اظهار نظر یک نماینده در 

این خصوص قانون و مالک عمل نیست.
گفتنی است اگرچه در چندین سال اخیر درباره این موضوع 
اختالف وجود دارد، اما تفسیر قانون عادی با مجلس است 
و ایــن نهــاد تاکنون در مورد مــاده ۲۹ قانــون راهنمایی و 

رانندگی تفسیر جدیدی ارائه نداده است.
همچنین ؛ ماده ۲۹ قانون رســیدگی بــه تخلفات رانندگی 
تصریــح می کند که نقــل و انتقال خودرو به موجب ســند 
رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از 
هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، 
ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شــده از 
سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، 
هویت مالــک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض 

پالک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
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اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است 
که حقوق بازنشســتگان باالخره ســال آینــده افزایش و 

همسان سازی اجرا خواهد شد.
مدتی است که بازنشســتگان در انتظار افزایش حقوق 
هســتند و مجلس و دولت نیز طرح های زیادی برای این 
افزایش حقــوق درنظر گرفته اند. بازنشســتگان معتقدند 
حقوق هایشــان کفاف یک زندگی عادی را نمی دهد و 

باید افزایش یابد.
یکی از طرح هایی که برای افزایش حقوق بازنشستگان 
پیشنهاد شده بود، همسان سازی  حقوق ها بود و بازنشسته ها 
امیدوار بودند تا با اجرای همسان سازی باالخره حقوقشان 
افزایــش یابــد. گفت وگو با یکــی از نمایندگان مجلس 
حاکی از آن بود که قرار است حداقل حقوق بازنشستگان 
در سال ۱۴۰۱ به ۵میلیون تومان برسد و این ۵میلیون باید 
برای همه بازنشســته ها اعمال شود و کسی حق تصویب 

حقوق پایین تر از این رقم را ندارد.
البته همسان ســازی تنها طرح پیشنهادی نبود و موضوع 
دیگری نیز در مورد افزایش حقوق بازنشســتگان مطرح 
شــد. مثال یکی از این طرحها افزایــش حقوق با تعریف 
محصوالت بیمه ای بود که هنوز باگذشــت بیش از یک 
مــاه خبری از این طرح نیســت و به نظر می رســد که به 
فراموشــی سپرده شده اســت. اما همسان ســازی حقوق 
بازنشســته ها کمی جدی تر از دیگر طرح های پیشنهادی 
اســت و حــال در روزهای اخیــر و با نزدیک شــدن به 
روزهای تصویب بودجه، مســاله همسان سازی حقوق ها 
جدی تر هم شــده و نمایندگان نیز با اطمینان معتقدند که 

همسان سازی در سال آینده اجرایی خواهد شد.

برای مثال وحیدی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در این 
باره گفت؛ کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با پیشنهاد بنده 
مبنی بر تداوم اجرای قانون همســان ســازی بازنشستگان 
در ســال ۱۴۰۱ موافقــت کرد. بر اســاس این پیشــنهاد 
بازنشســتگان کشوری و لشکری نیز در سال ۱۴۰۱ , باید 
۹۰ درصد دریافتی حقوق و مزایای شــاغالن را دریافت 

کنند.
سخنگوی کمیســیون تلفیق نیز با اشاره به این موضوع 
اظهار داشــت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که از محل 
بند و تبصره ۲ الیحه بودجه همســان سازی بازنشستگان 

در سال آینده انجام شود.
آخریــن اخبار منتشرشــده از کمیســیون تلفیق حاکی 
از آن اســت که الیحه بودجه ۱۴۰۱ با تصویب همســان 
ســازی حقوق بازنشستگان در ســال آینده همراه باشد و 
در نتیجه به نظر می رســد ســال آینده نیز این طرح ادامه 

پیدا کند.
میرتاج الدینــی، عضو دیگر کمیســیون تلفیق در مورد 
همسان سازی  حقوق بازنشستگان گفت: طبق قانون عمل 
و همسان ســازی سال بعد انجام می شــود. در مورد منابع 
نیز تصمیماتی گرفته شــده است. منابع در نظرگرفته شده 
کافی است و اگر کسری داشته باشیم، از اوراق مشارکت 
استفاده می شود. خبرهای خوبی در راه است و باید منتظر 

تصویب الیحه باشید تا اخبار منتشر شود.
در نتیجــه آنچــه گفته شــد، همه اخبار حاکــی از آن 
است که حقوق بازنشسته ها ســال آینده افزایش می یابد 
و همسان سازی اجرایی خواهد شد. حال باید دید آیا در 

صحن علنی نیز تغییرات اعمال خواهد شد یا خیر.

افزایش حقوق بازنشستگان در راه است
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توسط شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی و با حضور معاون استاندار صورت گرفت:

بهره برداری از سال ۴۷۱ پروژه برق رسانی با 
هزینه ای بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان همزمان با دهه مبارکه فجر

در نهمین روز از دهه مبارک فجر، تعداد ۴۷۱ پروژه برق 
رسانی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی به طور 
همزمان با حضور دکتر جــواد رحمتی معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛در مراســم بهره برداری 
از ایــن پروژه ها که بیســتم بهمن ماه به طــور نمادین از 
محل روســتای “اورتا کندی” و “قشــالق عشایری علی 
ســید” شهرســتان هوراند انجام گرفت، همچنین آقایان 
حجت االســالم شــکرزاده امام جمعه و مهندس مردانیان 
فرماندار شهرســتان هوراند و سیدمحمدحسن آل هاشم 
مدیر کل امور عشایر آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند.

در این مراســم مهندس اکبر فرج نیا مدیر عامل شــرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان شــرقی ضمن تبریک چهل 
و ســومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، به پروژه های 
آماده بهره برداری این شرکت اشاره کرده و گفت: امروز 

خرسندیم که به میمنت دهه مبارک فجر ۴۷۱ پروژه برق 
رسانی توسط این شرکت در شهرستان های حوزه خدمات 
این شرکت در سطح استان مورد بهره برداری قرار گرفته 

و تقدیم مردم بزرگوار استان می شود.
وی مجموع اعتبار هزینه شــده به ایــن پروژه ها را بالغ بر 
۲۳۰ میلیــارد و ۷۰۰ میلیون تومــان اعالم کرد و گفت: با 
بهره برداری از این پروژه ها، شبکه توزیع برق در شهرها 
و روســتاهای استان از اطمینان بیشــتری برای تامین برق 
هم استانی ها در بخشــهای مختلف صنعت، کشاورزی، 

خانگی و ... برخوردار خواهند شد.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی 
عناوین پــروژه های آماده بهره برداری را به شــرح ذیل 

اعالم کرد:
-  برق رسانی به ۸ روستای بدون برق با ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ 

میلیون تومان هزینه.
-  فاز اول طرح بهســازی شبکه برق ۱۵۰ روستا در قالب 
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 “طرح ملی بهارستان” با ۵۰ میلیارد تومان
- پروژه احداث خط دو مداره از پست فوق توزیع ملکیان 
به شهر خواجه در شهرستان هریس به طول ۱۳ کیلومتر با ۱۵ 

میلیارد تومان
-  پروژه ایجاد فیدر ۲۰ کیلوولت چهار مداره از پست فوق 
توزیع خاوری در شهرستان شبستر به طول ۵ کیلومتر با ۱۵ 

میلیارد تومان هزینه.
- تحویل ســلولهای خورشیدی به عشــایر محترم استان به 
تعداد ۱۲۵ واحد با مجموع یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان 

هزینه.
- ۳۲ پروژه توســعه شبکه فشار متوسط و ضعیف شهری با 

۳۲ میلیارد تومان.
- ۲۵ پروژه توسعه شبکه فشار متوسط و ضعیف روستایی با 

۳۵ میلیارد تومان.
- ۲۵ پروژه توسعه و احداث خطوط روشنایی معابر شهری 

با ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان.
- ۸۰ پروژه برق رســانی به مشــترکین جدید با ۲۵ میلیارد 

تومان.
- ۲۴ پروژه اصالح و ساماندهی شبکه های فشار متوسط و 

ضعیف شهری با ۲۷ میلیارد تومان هزینه.
مهندس فرج نیا در ادامه اظهار داشت که خادمان تالشگر 

شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شــرقی همچنین به 
منظور پایدارسازی و افزایش اطمینان شبکه توزیع برق در 
بخش های مختلــف از جمله “رونق تولیــد” در صنعت و 
کشاورزی ، جلوگیری از کاهش تلفات انرژی و به حداقل 
رساندن خاموشــی ها به ویژه در بخش خانگی، به میمنت 
چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، تعداد ۸۰۹ 
پروژه جدید نیز در جای جای اســتان، کلنگ زنی نموده و 
عملیات اجرایــی این پروژه ها را نیز با اعتباری بالغ بر ۲۶۸ 

میلیارد تومان آغاز خواهند کرد.
دکتر رحمتــی معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار 
آذربایجان شرقی نیز ضمن قدردانی از فعالیت های تالشگران 
صنعت برق اســتان، صنعت برق را زیربنای توسعه قلمداد 
کرده و به طور نمادین به تعداد ۱۶ نفر از خانوارهای عشایر 
ساکن در “قشالق علی سید” شهرســتان هوراند پنل های 
خورشیدی تولید برق که جزو یکی از فعالیت های توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر و زیســت محیطی شرکت توزیع 

نیروی برق آذربایجان شرقی است، اعطا نمود.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار آذربایجان شرقی 
در پایان این مراســم، پروژه های برق رسانی شرکت توزیع 
نیروی برق آذربایجان شــرقی را با حضور ســایر مسئولین 
استانی و محلی، به طور همزمان مورد بهره برداری قرار داد.
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رئیس اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی خبرداد:

پرداخت تسهیالت صدف با ۱درصد کارمزد / 
بانک ملی پیشرو در خدمات دیجیتالی

رئیــس اداره امور شــعب بانک ملــی آذربایجان 
شرقی گفت: پرداخت تسهیالت صدف از ۱ تا ۱۸ 
درصد کارمزد وتا سقف ۲۵۰ میلیون تومان توسط 

بانک ملی صورت می گیرد.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز؛رئیس اداره امور 
شعب بانک ملی آذربایجان شرقی امروز در جلسه 
تجلیل از اصحاب رسانه با اشاره به نقش خبرنگاران 
در تعالــی جامعــه گفت:فعالیتهــا و عملکردها در 
صورت انعکاس توســط اصحاب رسانه در جامعه 
مشخص میشــود وخبرنگاران و رسانه های استان 
در عین انتقادهای به جا مشوق ما در ارائه خدمات 

به عامه مردم بوده است.
عادل غالمــی با بیــان اینکه بانک ملــی به عنوان 
یــک بانک حا کمیتی نقش خاصی در موضوعات 
اقتصادی دارد تصریح کرد: تاســیس بانک ملی به 

عنوان بانک دولتــی و با عنوان بانک ملی مصوب 
مجلس شــورای ملی اســت و اولین بانک ایرانی 
محسوب میشود و سرمایه اولیه این بانک ۲۰ میلیون 
ریال بوده که در تامین این ســرمایه هم آذربایجان 
نقش داشته است و امروز به ۹۲۲ هزار میلیارد ریال 

رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ادامه داد: 
بانکهای دیگــر باتوجه به فعالیتهــای تخصصی به 
تدریج از این بانک جدا شــدند و امروز باالی ۹۵ 
درصد خدمات مالی در کشــور از طریق سیســتم 

بانکی صورت میگیرد.
غالمی با بیــان اینکه بانک ملی اســتان ۱۵۰۰ نفر 
نیرو دارد، یادآور شد: در تمام نقاط استان و نقاط 
محروم حضور داریم و ۱۲۷ شــعبه در استان فعال 

است.
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مدیر امور شــعب بانک ملی اســتان با بیان اینکه این 
بانک در عین بنگاه اقتصادی بودن وظایف دیگری 
نیز بــر عهده دارد،تاکید  کرد: ایــن بانک باتوجه به 
نقش حاکمیتی خود،رضایتمندی مردم را در اولویت 

قرار داده و سوددهی در رتبه های دیگر است.
وی خاطــر نشــان کــرد: بانــک ملی مســئولیتهای 
اجتماعــی و اقتصادی متعددی بر عهــده دارد و در 
تمامی محافل و شــریانهای اقتصادی کشور حضور 
دارد و ســهم بیشــتری از تســهیالت  کرونایی نیز بر 

عهده بانک ملی است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان با بیان اینکه 
در کشــور حدود۳۳ بانک و موسســه اعتباری فعال 
اســت، گفت: بیش از۲۵ درصد تسهیالت تکلیفی و 

حمایت از اقشار محروم بر عهده بانک ملی است.
غالمی افزود: ســهم بانکهــا و ازجمله بانک ملی در 
زمینه تثبیت اشــتغال در دوران کرونــا انکار ناپذیر 
است و اگر این کار نبود اشتغال آسیب جدی میدید.

وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به 
مســئولیتهای اجتماعی بانک ملی گفــت: عالوه بر 
حمایــت از کســب و کارهای خــرد در طرح های 
مومنانه و احداث مدرســه و فعالیتهای دیگر حضور 
داشــته ایم. وی بیان کرد: ســاالنه هزار بسته معیشتی 
در قالب طــرح مومنانه تهیه و در اختیار کمیته امداد 

و بهزیستی قرار داده ایم.
مدیر امور شــعب بانک ملی اســتان گفــت: ایجاد 

امنیت اجتماعی در راســتای مســئولیتهای اقتصادی 
و اجتماعی ایجاد می شــود. وی افــزود: در ۹ ماهه 
ســالجاری ۵۴ هزارفقره تسهیالت در قالب ۹۰ هزار 
میلیارد ریال پرداخت شــده که بخش صنعت با ۴۰ 

درصد بیشترین میزان بوده است.
وی با اشــاره به پرداخت وام ازدواج از سوی بانک 
ملی در اســتان گفت:۸۷ درصد شــرکت کنندگان 
تســهیالت وام ازدواج را دریافت کرده اند که سهم 
بانک ملی ۲۱ هزار نفر بوده است و نسبت پرداختی به 
ثبت کنندگان ۹۶ درصد بوده که سهم این بانک ۲۷ 
درصــد از تعداد ثبت نام کنندگان بوده و ۲۹ درصد 
وام ازدواج استان از طریق بانک ملی پرداخت شده 

است.
غالمی افــزود: این بانک پیشــرو خدمات دیجیتالی 
است و اولین سفته دیجیتالی و امضا دیجیتالی توسط 

این بانک ارائه شده است.
مدیر امور شعب بانک ملی استان یادآور شد: سامانه 
بام بانک ملــی با ظرفیتی باال و به عنــوان امن ترین 
ســامانه بانکی فعال اســت و پیام رســان بلــه نیز در 

خدمت مشتریان است.
وی عنــوان کــرد: درطرح صدف نیز تســهیالت تا 
سقف ۲۵۰ میلیون تومان از کارمزد ۱ تا ۱۸ درصد و 
متناسب با دوره سرمایه گذاری پرداخت میشود که 
اولین پرداخت تســهیالت از اول فروردین ماه سال 

۱۴۰۱ است.
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انتقادرئیس اتحادیه جایگاه های سوخت آذربایجانشرقی از
عدم تعامل و همراهی برخی ادارات و شرکتهای دولتی و غیردولتی

ســلمان امیری تیکمــه داش رئیس ایــن اتحادیه در 
بازدیــد از یکی از مراکز دانش بنیان در حوزه ،تامین 
و نگهداشت جایگاه های CNG از برخورد چکشی 
و عدم تعامل سازنده برخی سازمانها و ادارات دولتی 
نظیر شرکت برق با یکی از مراکز مهم دانش بنیان در 
خصوص تامین ونگهداشت جایگاه های CNG در 

برهه حساس کنونی و شرایط تحریم انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از امور رســانه 
ای اتحادیه جایگاه داران اســتان آذربایجان شــرقی، 
؛وی توجه ویژه به حل مشکالت صنفی جایگاه داران 
را در شــرایط کنونی مورد تاکید قــرار داد و تعامل 
سازنده و همراهی مسولین استانی را در خصوص حل 

این مشکالت خواستار شد.
عضو هیات مدیره کانــون کارفرمایی انجمن صنفی 
جایگاههای عرضه ســوخت سراســر کشــور افزود: 
متاســفانه برخی مسئولین در استان سوراخ دعا را گم 
کرده اند و با برخوردهای قهری و سلیقه ای و اعمال 
ســلیقه ای قوانین موجب ایجاد خلل در تامین چرخه 

سوخت جایگاه ها و ایجاد مشکالت متعدد در حوزه 
حمل و نقل و ترانزیت جاده ای میگردند که جا دارد 
این امر مورد توجه مدیران اســتانی و کشــوری قرار 

گیرد.
وی در بازدید از برخی جایگاه های ســوخت استان 
برخوردهای ســلیقه ای در خصوص استاندارد سازی 
و انحصــار گرایــی در ارائه خدمات توســط برخی 
شــرکتهای منتســب به ادارات ذیربط و هزینه تراشی 
های مختلف توســط برخی شــرکتهای انحصاری را 
مورد انتقاد شــدید قرار داده و لــزوم ورود مدیریت 

کالن استان در این خصوص را خواستار گردید.
امیری تیکمه داش رئیس اتحادیه جایگاه داران استان 
آذربایجان شــرقی عدم تعامــل و همراهی ادارات و 
سازمانهای مختلف با اتحادیه و تشکل های صنفی را 
موجب ایجاد خلل در امر تامین چرخه سوخت استان 
دانست و از عدم توجه و تعامل سازنده مدیران استان 
با تشکل های صنفی و عدم همراهی با جایگاه داران 
اســتان انتقاد نمود. وی ضمن تشکر از رئیس محترم 
دادگستری استان و دادســتان محترم شهرستان تبریز 
و استاندار محترم آذربایجان شرقی و معاونین محترم 
سیاسی و امنیتی و اقتصادی و عمرانی ایشان در مواقع 
لزوم و توجه ویژه آنان به حل برخی مشکالت صنفی 
جایگاه داران استان تشکر نموده و از مدیریت اجرایی 
استان خواست برای حل مشکالت متعدد جایگاههای 
سوخت استان تدابیر الزم اتخاذ و کمیته ویژه بررسی 

این مسائل به صورت جدی تشکیل گردد.
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شهردار خبر داد:

پیگیر الحاق فاز دوم شهرک خاوران به محدوده شهر تبریز هستیم

شـهردار تبريز گفت: فاز دوم شـهرک خـاوران خارج 
از محـدوده شـهر اسـت و سـعی داريم با ارائـه طرح به 
كميتـه امـور زيربنايی اسـتان و اخذ مصوبـه الزم برای 
الحـاق بـه محدوده شـهر تبريز، خدمات شهرسـازی به 

شـهروندان ارائه دهيم.
بـه گزارش شـهريار؛ عبـاس رنجبر در حاشـيه مالقات 
مردمـی خود با نمازگـزاران در مصلـی اعظم حضرت 
امـام خمينی)ره( ضمـن اعالم اين مطلب افزود: سـعی 
داريـم زميـن هـای فـاز دوم شـهرک خـاوران را بـه 
داخـل محدوده شـهر تبريـز الحاق نموده و مشـكالت 

چند سـاله شـهروندان را حـل كنيم. 
وی در ادامـه بـا بيـان اينكـه بـا معـاون فنـی و عمرانـی 

اسـتاندار آذربايجـان شـرقی در ايـن خصـوص جلسـه 
داشـته گفـت : پيشـنهاد كـرده ايـم فـازدوم شـهرک 
خـاوران بـه صورت وياليی - مسـكونی طراحی شـود 
و اطمينـان داريـم اين راهكار می تواند به نتيجه برسـد.

شـهردار تبريـز همچنيـن افـزود: ايـن قطعـات چـون 
خـارج از محدوده شـهر اسـت بايد به كميتـه زيربنايی 
اسـتان جهـت الحـاق شـدن بـه محدوده ارسـال شـود. 
رنجبر خاطر نشـان سـاخت: مشـاوری بـرای اين پروژه 
تعييـن مـی شـود تـا طـرح مطالعاتـی را جهـت ارائه به 

كميتـه زيربنايی اسـتان آمـاده كند .
باشـند راهـكار  مـردم مطمئـن  پايـان گفـت:  وی در 

شـهرداری قطعـا بـه نتيجـه خواهـد رسـيد.



18

فصل تدوین شماره 34. بهمن ماه  1400

رئیــس پارک علــم و فنــاوری آذربایجان شــرقی 
فرهنگ سازی در زمینه کارآفرینی برای کودکان را 

از سنین کم ضروری دانست.
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز؛دکتــر عبدالرضا 
واعظــی در نخســتین رویداد طرح “مهــر فناوری ” 
بــا تأکید بر توانمندســازی و آمــوزش مهارت های 
مختلــف زندگی به کــودکان گفت: برای داشــتن 
جوانــان موفق و کارآفرین بایــد روحیه کارآفرینی 
و آموزش های الزم از ســنین کودکی در کودکان 

نهادینه شود.
وی از تفکــر غالب اشــتباه بعضــی از خانواده ها در 
خصوص ارزشــمند بــودن تنها برخی از مشــاغل و 
کارهای دولتــی انتقاد کرد و گفــت: باید به بجای 
آموختن این تفکر اشــتباه به فرزندانمان، آن ها را به 
ایجاد کسب وکار فناورانه توســط خودشان تشویق 

نماییم.

دکتــر واعظی با اشــاره به برخی از اســتارتاپ های 
موفق که اکنون تبدیل به کســب وکارهای پرسود و 
موفقی شــده اند عنوان کرد: مالکیت فکری بســیار 
ارزشــمندتر از مالکیت فیزیکی بوده و ارزش افزوده 

بسیار باالتری دارد.
رئیــس پارک علــم و فناوری آذربایجان شــرقی با 
اعالم آغــاز اجرای طــرح مهر فنــاوری در پارک 
علم و فناوری آذربایجان شــرقی برای نخســتین بار 
در کشــور گفت: در این طرح دانش آموزان عضو 
پارک شــده و توانمندی های الزم برای تبدیل شدن 
به یک کارآفرین موفق را در آینده کسب می کنند.

به گفته وی دانــش آموزان در ابتدا عضویت برنزی 
مهر فناوری را دریافت می کنند سپس بعد از ارائه و 
پذیرش اولین ایده به عضویت نقره ای ارتقا می یابند 
و در صورت اجرای ایده یــا طرح عضویت طالیی 
طرح مهر فناوری را کســب کرده و از حمایت مالی 
و معنوی پارک علم و فناوری بهره مند خواهند شد.

دکتر واعظی تیزبینی نســبت به محیط و مشــکالت، 
داشتن تفکر بین رشته ای، تیم سازی و  ارتقای توانایی 
در کنار دانایی را اصلی ترین رموز موفقیت برشمرد.

در نخســتین رویداد طرح “مهر فنــاوری ” فرزندان 
کارکنان پارک علم و فناوری استان عضو این طرح 
شــدند و در رویدادهای آتی “مهر فناوری “، دانش 
آمــوزان مدارس اســتان به تدریج عضــو این طرح 

خواهند شد.

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي خبرداد:

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی خبرداد: 

آغاز اجرای طرح مهرفناوری در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
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رئيس سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي خبرداد:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی خبرداد:

لزوم ایجاد ردیف اعتباری ملی برای جبران 
خسارات خشکی دریاچه ارومیه

رئیس ســازمان مدیریت و برنامــه ریزی آذربایجان 
شــرقی بر لزوم ایجاد ردیف اعتبــاری برای جبران 
خسارات ناشی از خشــکی دریاچه ارومیه در سطح 

ملی تاکید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریــزی آذربایجان شــرقی، محمد فرشــکاران 
در دیدار مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
اظهار کــرد: اگر پروژه های احیــای دریاچه ارومیه 
بدون اینکه به ســرانجام رسد به حال خود رها شود، 
جغرافیــای وســیعی از کشــور را تحت تاثیــر قرار 

خواهد داد.
وی افزود: در این بین استان های آذربایجان شرقی و 
غربی، کردستان و سایر استان های همجوار بیشترین 
آسیب را دیده و کل پتانسیل ها و ظرفیت های منطقه 

از بین خواهد رفت.
فرشــکاران با اشــاره به معضالت مرتبــط با بحران 
دریاچه ارومیه ابراز داشــت: این بحران ملی بوده و 
تهدیدات مهمی از این بابت می تواند متوجه اســتان 
باشد و الزم است در سطح ملی ردیف اعتباری برای 
جبران خســارات ناشــی از خشــکی دریاچه ارومیه 

برای استان ایجاد شود.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامــه ریزی آذربایجان 
شــرقی همچنین تشــکیل مجدد جلسات ســتاد احیا 
و کمیته مســتقل مدیریت بحــران دریاچه ارومیه را 
ضروری برشــمرد و گفــت: اگر همدلــی، وفاق و 
همکاری نباشد، همه امور حالت رفع تکلیف خواهد 

داشت و به نتایج مورد انتظار نخواهیم رسید.
وی در بخش دیگــری از صحبت های خود پیگیری 
جدی پــروژه انتقال آب ارس به تبریز را نیز بســیار 
حیاتی دانســت و افزود: پروژه های آبی ســنگین و 
زیربنایــی بوده و بخش جدایــی ناپذیر مناطق متبوع 

محسوب می شوند.
در ایــن دیــدار مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای 
آذربایجان شــرقی به ارائه گزارش آخرین وضعیت 
اجــرای پروژ ه های آبی اســتان پرداخت و گفت: از 
فاینانس ۲۰۰ میلیــون یورویی خط انتقال زرینه رود 
به تبریز رقم ۱۷۵ میلیــون یورور را جذب کرده  ایم 
و ۲۵ میلیــون یورو نیز به بانک های ایران انتقال داده 
شــده است. یوســف غفارزاده با اشــاره به تصویب 
فاینــاس ۵۱۰ میلیون یورویی پروژه انتقال آب ارس 
به تبریز، توضیح داد: حدود ۳۵ کیلومتر از این خط 
۱۴۰ کیلومتری اجرا و مقرر شــده ۱۰۵ کیلومتر باقی 
مانده با ترک تشریفات توسط قرارگاه خاتم االنبیاء 

اجرا شود.



20

فصل تدوین شماره 34. بهمن ماه  1400

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی خبر داد: 
خسارت پنج هزارمیلیارد تومانی گردشگری آذربایجان شرقی در ایام کرونا

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
آذربایجان شرقی گفت: بروزکرونا باعث شد گردشگری 
آذربایجان شــرقی خســارت پنج هزارمیلیارد تومانی را 

متحمل گردد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛احمدحمــزه زاده 
درنشست خبری با اصحاب رسانه افزود:متاسفانه کرونا 
باعث شد ازمجموع ۲۶۰ آژانس مسافرتی وگردشگری 
استان تعداد۴۰ واحدعطایش رابه لقایش ببخشند وعمال 
تعطیل شوند واندک مساعدت های دولتی نیزجوابگوی 

خسارت آنان هرگزنشد.
وی خاطر نشان شد: براساس ارزیابی های به عمل آمده 
پیش بینی می شود در نوروز امسال شاهدحضور گسترده 
گردشــگران دراین اســتان باشــیم و تابســتان ۱۴۰۱نیز 
این روند نیزســیرصعودی را طی کند و به هم مناســبت 
الزم اســت تمام بســترها را برای چنین اتفاقات لحاظ و 
آمــاده کنیم .مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری آذربایجان شرقی تاکید کرد:خوشبختانه در 

این اثنا ۱۰۰ پروژه گردشگری با ارزش ۱۴ هزارمیلیارد 
تومانی درآذربایجان شرقی درحال اجرا است و ۲واحد 
هتل جدید نیز درسال آینده به مجموعه هتل های استان 

افزوده خواهد شد .
وی همچنیــن متذکــر شــد؛ وجــود ۴هزاراثرتاریخی، 
و گردشــگری در آذربایجان شــرقی که۲ هــزار مورد 
آن ثبت ملی شــده  از مزیت بســیار بــزرگ و مهم این 
منطقه درجذب گردشــگران داخلی وخارجی می باشد 
و در این راستا زیرســاخت های گردشگری استان طی 
دوسال اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است وبا پایان 
یافتــن کرونا انتظــار می رورد میزبان  شایســته ای برای 

گردشگران باشیم.
حمزه زاده اشــاره ای هم به اســتاندارد ســازی هتل ها 
واماکــن اقامتی کرد واظهار داشــت: برای اســتقبال از 
گردشــگران درپیک مســافرتی وبا آغازسال جدید این 
طرح ازهفته ها قبل شروع شده وارزیابی های اولیه نشان 
می دهد که بیشــتراماکن مهمانپذیز درجذب توریســم 
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 ازسطح مناسب برخوردار بوده وباالترین سطح رعایت 
پروتکل های بهداشــتی را دربرنامه های خود اعمال 

کرده وخواهند کرد.
وی درخصوص برخورداری آذربایجان شــرقی  از 
موزه های تخصصی یادآورشــد: بعد از تهران استان 
ما بیشــترین موزه تخصصی  را دارد و به زودی موزه 
مکاتــب هنری آذربایجــان نیزســفرهیأت دولت به 
استان توسط وزیر میراث فرهنگی افتتاح خواهد شد.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری وصنایع 
دســتی آذربایجان شرقی با اشــاره به اینکه دیجیتال 
مارکتینــگ یکــی از اولویت هــای ایــن اداره کل 
اســت خاطر نشــان شــد : برای هرکدام ازشهرهای 
گردشــگری استان کلیپ های معرفی و مد نظر است 
که به دو زبان فارســی و انگلیســی تهیه شده و برای 
پخش در شــبکه های ملی و برون مرزی اقدام شــده 
اســت. وی در ادامه تاکیــد کرد؛جهت رفاه مهمانان 
ومعرفی بیشترمراکز گردشگری استان؛ این اداره کل 
اقدام به  تهیه مونشــن گرافی های مختلف و متنوع، 
پوســترهای جدید و بدیع از آثار تاریخی استان، راه 
انــدازی اطالعات اینترنتی QR در مــوزه ها، تهیه و 
تدوین مســتندهای گردشــگری ۲۱ شهرستان و راه 
اندازی بازار اینترنتی صنایع دستی، بارگذاری جاذبه 
های گردشــگری ثبت جهانی بــازار تبریز و دهکده 

توریستی کندوان در گوگل استریت نموده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری 
آذربایجان شــرقی تصریح کرد:توجه به گردشگری 
دیجیتــال درایــام کرونــا ازدیگــر فعالیــت حــوزه 
گردشــگری آذربایجان شــرقی اســت که برهمین 
اســاس تعــداد ۲۰۰ اثرفاخر اســتانی درقالب ویدئو 
کلیپ های یک دقیقه ای تهیه ومنتشرشــده است که 
ازرسانه های گروهی درخواست داریم با بازنشرآنها 
میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان را 

همراهی نماینــد وحتی با لوگو رســانه خود هم می 
توانند آن را منتشــر کنند . حمزه زاده تهیه مونشــن 
گرافی هــای مختلف و متنوع، پوســترهای جدید و 
بدیــع ازآثارتاریخی اســتان، راه انــدازی اطالعات 
اینترنتــی QR درموزه ها، تهیه و تدوین مســتندهای 
گردشگری ۲۱ شهرستان و راه اندازی بازار اینترنتی 
صنایــع دســتی، بارگذاری جاذبه های گردشــگری 
ثبــت جهانی بازار تبریز ودهکده توریســتی کندوان 
در گــوگل را ازدیگــر اقدامــات میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی طی دو 

سال اخیر عنوان نمود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری 
آذربایجان شــرقی درخصوص بازسازی پل تاریخی 
خداآفریــن گفت: اقــدام اولیه بــرای ترمیم این پل 
نهایی انجــام گرفته و کاتباتی با کشــور آذربایجان 
توســط وزارت امورخارجــه به عمل آمــده  که به 
محض نهایی شدن امکانات الزم دربسترآن نیز اعمال 
خواهد شد. در ادامه این نشست خبری معاون میراث 
فرهنگــی مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
وگردشگری آذربایجان شرقی اشاره ای به رویکرد 
اصلی این معاونت کردوگفت: هدف اصلی معاونت 
میــراث فرهنگی توجه به مرمت و بازســازی آثار و 
ابنیــه های تاریخی با اســتفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصی است و هموار تاکید ما استفاده از پتانسیل 
بخش خصوصی برای پویایی این صنعت می باشــد . 
علیرضا قوچی درادامه تصریــح کرد ؛پروژه بزرگ 
احیای مجموعه “حســن پادشــاه”ازاولویت اصلی و 
محوری معاونت میراث فرهنگی آذربایجان شــرقی 
می باشــد واین مگاپروژه از اهمیت خاص تاریخی، 
هویتــی و ملی بــرای آذربایجان و ایــران برخوردار 
است که با احیای آن برای آیندگان اثری کم نظیر و 

ارزشمند به ارث باقی خواهد ماند.
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رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی از تغییر 
رویکرد این نهاد به تعیین مجازات جایگزین حبس خبر 

داد.
موسی خلیل اللهی در دیدار چهره به چهره با جمعی از 
مردم استان گفت: امسال تعدادی از محکومان به حبس، 
به جای گذرانــدن دوران حبس خود در زندان، مکلف 

شده اند کار های عام المنفعه انجام بدهند.
وی افزود: خریــد بخاری برای نیازمنــدان، تهیه اقالم 
مورد نیاز برای معلوالن، خرید البســه برای اقشار آسیب 
پذیر، کمک به حفاظت از محیط زیست، ویزیت رایگان 
مردم توسط پزشــک متخلف و موارد مشــابه دیگر، از 
جمله مجازات هایی اســت که بــه جای تحمل حبس، به 

محکومان تعیین می شود.
خلیل اللهی با اشــاره به این که این قبیل مجازات ها در 

بسیاری از شهرســتان های استان رایج شده تصریح کرد: 
این مجازات ها برای کســانی که جرائم ســبک مرتکب 
می شوند و سابقه دار نیستند، صادر می شود و قضات برای 
جلوگیــری از ورود افراد با جرایم ســبک به زندان، این 

مجازات ها را تعیین می کنند.
رئیس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی با اشاره به 
اینکه این نوع آرا همســو با شخصیت و تخصص متهم و 
نوع جرائم ارتکابی اســت افزود: آرای جایگزین حبس 
بسیار مناســب تر از زندان است و عیوب زندان را ندارد، 
بــه طوری که این آرا عالوه بر مردم، برای محکومان نیز 

اثر بخش بوده و امکان اصالح فرد را تسهیل می کند.
در ایــن دیــدار ۴۵ مورد از درخواســت های مراجعان 
به دســتگاه قضایی توســط رئیس کل دادگستری استان 

بررسی شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.

رویکرد جدید دادگستری آذربایجان شرقی در تعیین مجازات
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رئیس سازمان نظام پزشکی تبریز و شورای هماهنگی آذربایجان شرقی:

چالش مهم سازمان نظام پزشکی 
خدشه دارشدن اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی است

رئیس ســازمان نظام پزشــکی تبریز و شورای هماهنگی 
آذربایجان شرقی گفت:بزرگترین چالش حوزه سالمت 
کشورخدشه دارشدن اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی 

است.
علیرضا صادق پور افزود: متاسفانه در سنوات قبل اقدامات 
تلخی برعلیه جامعه پزشــکی رخ داد که  موجب خدشه 

دار شدن اعتماد بین مردم و پزشکان را رقم زد.
وی خاطر نشان شد:وقتی گفته می شود تعرفه های پزشکی 
مبنای واقعی ندارد منظور از این جمله پرداخت هزینه ها از 
جیب بیمار نمی باشــد بلکه باید بیمه ها هزینه ها را متقبل 

شوند.
صادق پورتاکیدکرد؛ متاســفانه در کشور ما سازمان های 
بیمه گر درصدکمتری پرداخت می کنند وهزینه بیشتر به 

بیمه شده تحمیل می گردد.

رئیس سازمان نظام پزشکی تبریز تاکید کرد؛عالوه بر این 
از دیگر مشــکالت گریبانگیر حوزه سالمت شانه خالی 
کردن ســازمان های بیمه از پرداخت هزینه برخی داروها 

هاست که مشکالت بیماران را دوچندان نموده است .
صادق پــور متذکرشــد:عدول ازتعرفه هــای پزشــکی و 
تخلف های صورت گرفته در این فرایند قابل پیگرداست 
و هرگونــه دریافت مبلغ اضافی خــارج از تعرفه تخلف 
است و مردم باید شکایت های خود را به این سازمان برای 

رسیدگی و پیگیری ارائه دهند.
رئیس نظام پزشــکی تبریز یادآورشــد :در مجموع رابطه 
پزشک و بیماریک رابطه مقدس است و باید تالش شود 

اعتماد بین پزشک و بیمارکم رنگ نشده و ازبین نرود.
در ادامه این نشســت معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی 
تبریز نیز طی سخنان گفت: در ۹ ماهه امسال ۲۳۰ پرونده 
شکایت از پزشکان به این سازمان ارایه گردیده است که 

از این تعداد ۱۴۵ پرونده منتج به رای شده است.
فریدون اشرفیان بناب افزود: در کل از مجموع این پرونده 
هــا ۳۰درصد منجر بــه محکومیت پزشــکان و برای ۶۰ 

درصد نیز رای برائت صادر شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: روال رســیدگی به پرونده های 
شــکایت از پزشکان این هست که ابتدا در دادسرا، هیات 
بدوی و هیئت تجدیدنظر بررسی و در نهایت رای صادر 
می گردد و اگر شخصی اعتراض داشته باشد  درشورای 

عالی بررسی ورای نهایی صادر می شود.
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