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آذربایجانشرقی

بازنگری طرح هادی
 در ۱۰۹ روستای 
آذربایجان شرقی

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
شرقی  آذربایجان 
ابتدای  از  گفت: 
تاکنون  امسال 
 ۱۰۹ هادی  طرح 
استان  روستای 
بازنگری  مورد 
قرار گرفته است.

حجت اهلل سروری، با بیان اینکه تاکنون در ۲ 
هزار و ۲۰ روستای باالی ۲۰ خانوار استان نقشه 
است  انجام شده  هادی  مطالعه طرح  و  برداری 
جدید  نیاز  ایجاد  و  روستاها  توسعه  با  افزود: 
برای تامین مسکن برای مردم در سال های اخیر 
در مجموع طرح هادی در ۶۰۰ روستای استان 

بازنگری شده است.
وی با اشاره به اینکه با گسترش خدمات بنیاد 
مسکن در روستاها و اجرای طرح های عمرانی، 
اظهار  است  افزایش  حال  در  روستاها  جمعیت 
کرد: با توجه به نیاز ساکنان روستاها به ساخت 
و ساز جدید، طرح های هادی مصوب شده قبلی 
که معموال یک یا چند مرحله آن اجرا شده مورد 
و  ساخت  شرایط  و  است  گرفته  قرار  بازنگری 

ساز قانونمند در روستاها تسهیل می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان 
شرقی با بیان اینکه طرح هادی نقشه توسعه ۱۰ 
 ۱۱۰۰ در  طرح  این  گفت:  است  روستاها  ساله 
روستای استان از یک تا سه مرحله اجرا شده و 
عالوه بر حفظ نمای کلی روستا، چهره آن ها را 

نیز دگرگون کرده است.
وی ایجاد فضای مسکونی در روستاها را الزمه 
مهاجرت معکوس به روستاها و افزایش جمعیت 
دانست و یادآوری کرد: روستاها کانون تولید و 
رونق اقتصادی هستند و باید برای جلوگیری از 
مهاجرت نیروی کار موجود در آن ها، بسترهای 

الزم برای توسعه روستا فراهم شود.
طرح های  بازنگری  در  اینکه  بیان  با  سروری 
داده  اهمیت  غذایی  امنیت  موضوع  به  هادی 
همواره  غذایی  امنیت  بحث  افزود:  می شود 
و  باغی  اراضی  برای حفظ  و  است  تاکید  مورد 
اضافه  محدوده  به  زمین هایی  فقط  کشاورزی، 
می شود که خدشه ای به روند تولید محصوالت 

کشاورزی و باغی وارد نکند.

احداث ترمینال جدید 
فرودگاه تبریز

پروژه  محل  از  بازدید  در  زاده  قاسم  علی 
هزینه  گفت:  تبریز  فرودگاه  جدید  ترمینال 
 ۱۲۰۰ از  بیش  اکنون  هم  ترمینال  این  ساخت 
تصویب  به  که  شود  می  برآورد  تومان  میلیارد 
هئیت مدیره شرکت فرودگاهها نیز رسیده است 
و پس از تهیه اسناد مناقصه،  پیش بینی می شود 
در آینده نزدیک به مرحله انتخاب مشاور برسد.

پتروشیمی تبریز به جرگه 
غول های صنعتی پیوست

مدون  های  ریزی  برنامه  با  تبریز  پتروشیمی 
رقابت  بازار  اصولی  شناخت  و  استراتژیک  و 
های  غول  با  رقابت  در  شد  موفق  پلیمری 

اقتصادی ایران رتبه ۶۲ را کسب کند.
با  شرکت  پانصد  بین   IMI۱۰۰ ارزیابی 
معیارهای سی و سه گانه انجام پذیرفت و در این 
ارزیابی قطب های برتر اقتصادی مانند هلدینگ 
خلیج فارس پارسیان، ایران خودرو فوالد مس و 
پاالیشگاه های بزرگ و پتروشیمی های مگا تنی 
و سایر صنایع بزرگ حضور داشتند. پتروشیمی 
تبریز با درایت راهبران خود با ۱۵ رده پیشرفت 

نسبت به سال قبل رده ۶۲ ام را کسب نمود.

مواد مخدر از بسته های 
پستی در میانه کشف شد

با  ماموران  سرهنگ محمدتقی سلطانی گفت: 
حضور در مرکز تیپاکس و بررسی دو بسته پستی 
مشکوک موفق به کشف ۳۵۰ گرم تریاک شدند 
که به طور ماهرانه ای جاسازی شده بود. ماموران 
مواد  قاچاقچی  شناسایی  به  عملیات  ادامه  در 
که  کردند  اقدام  وی  منزل  از  بازرسی  و  مخدر 
پنج کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک به 
همراه ۱۰ گرم سوخته و تعدادی آالت استعمال 
مراجع  به  متهم  همراه  به  و  کشف  مخدر  مواد 

قضائی تحویل داده شد.
درگیری خونین و دستگیری 

قاتل فراری در تبریز
بدنبال وقوع  اظهار داشت:  ابراهیم محمودی   
انگیزه  با  نزاع  در  سرد  سالح  با  عمدی  قتل 
تیم  تشکیل  با  آگاهی  پلیس  شخصی،  اختالف 
های اطالعاتی و عملیاتی، دستگیری قاتل فراری 
از مناطق  اوباش مشهور یکی  اراذل و  از  را که 
در  است،  کیفری  سابقه  دارای  و  بوده  تبریز 

دستور کار خود قرار داد.
سرهنگ “محمودی” اشاره داشت: در تحقیقات 
انجام یافته متهم به قتل اعتراف و انگیزه خود را 
با  شخصی  مشکالت  و  مسائل  سر  بر  اختالف 
مقتول عنوان داشت که پرونده به دادسرا ارسال 

و متهم با قرار تامین قضائی روانه زندان شد.

کاهش ۵۴ درصدی بارش در آذربایجان شرقی حال میراث صنعتی تبریز خوب نیست
از  مانند بسیاری  تبریز روزگاری  صنعت کفش 
این خطه اسم و رسمی برای خودش  صنایع در 
در دنیا به هم زده بود و زبانزد خاص و عام بود. 
این  بفرد،  منحصر  ویژگی های  و  عالی  کیفیت 
متمایز  مشابه  محصوالت  سایر  از  را  محصوالت 
می کرد. صنعتی که پس سال ها باید همپای دنیا 
پیشرفت می کرد اکنون به دلیل نبود ماشین آالت 
و تجهیزات مدرن از قافله توسعه جا مانده است.

دنبال  به  همواره  حوزه  این  صنعتگران 
راهکارهای برای تداوم حیات در بازار پرمتالطم 
رقبای پرقدرت خود هستند ولی نقص در تکمیل 
زنجیره، چرخه تولید این صنعت را با مشکالتی 

مواجه کرده است.
یک تولیدکننده کفش چرم در تبریز به خبرنگار 
مهر می گوید: با توجه به این که کفش چرم یک 
میراث باارزش در بخش صنعت برای ما از گذشته 
به یادگار مانده بنا بر این تمام تالش خود را برای 
ولی  دهیم  می  انجام  صنعت  این  وضعیت  بهبود 
از  بزرگتر  صنعت  این  مشکالت  اوقات  گاهی 

تالش و دلبستگی های فعاالن این حوزه است.
رحمن حسن پور با بیان این که کاهش قدرت 
تاثیرگذار بوده است،  تولید  خرید مردم در روند 
از محصوالت  برخی  این  به  توجه  با  افزاید:  می 
مواد اولیه مانند رنگ چرم وارداتی است بنا بر این 

تغییر نرخ این موارد در قیمت نهایی محصوالت 
تاثیرگذار است.

معضل نوسان قیمت مواد اولیه
وی ادامه می دهد: یکی از بزرگترین مشکالت 
فعاالن این صنعت تغییر مکرر قیمت محصوالت 
جایی  تا  البته  است  ارز  نرخ  نوسان  دلیل  به 
قیمت  کنیم  می  تالش  باشد  داشته  امکان  که 
محصوالت را تغییر ندهیم ولی در شرایط کنونی 
ناچار به تغییر قیمت ها هستیم که این موضوع نیز 

باعث نارضایتی مشتریان می شود.
یافته  افزایش  ای  اندازه  به  آالت  ماشین  قیمت 
که بسیاری از تولیدکنندگان توان نوسازی دستگاه 
های صنعتی را ندارنداین تولیدکننده کفش چرم 
می گوید: در حال حاضر قیمت ماشین آالت به 
اندازه ای افزایش یافته که بسیاری از تولیدکنندگان 
توان نوسازی دستگاه های صنعتی را ندارند این 
در حالی است که صنعت کفش چرم برای تداوم 
حیات خود نیاز مبرم به بروزرسانی و بهره گیری 

از تکنولوژی های جدید دارد.
تداوم حیات کفش تبریز در گرو بهره مندی از 

تکنولوژی روز دنیا
حسن پور تاکید می کند: برخی از ماشین آالت 
این  با  ولی  اند  شده  معکوس  مهندسی  صنعتی 

وجود قیمت این ماشین آالت بسیار زیاد است.
گونه  هیچ  حاضر  حال  در  که  این  بیان  با  وی 
صنعتی  آالت  ماشین  بروزرسانی  برای  حمایتی 
وجود ندارد، می گوید: حال صنعت کفش تبریز 
و  تولید  تداوم  برای  باید  دولت  نیست،  خوب 
این  فعاالن  از  صنعتی  آالت  ماشین  کردن  بروز 
نتوانیم تجهیزات  حوزه حمایت کند چرا که اگر 
و ماشین آالت را بروز و همسو با تکنولوژی دنیا 
توسعه دهیم دیگر حرفی برای گفتن در بازارهای 

خارجی نخواهیم داشت.
مدیون  تبریز  کفش  که  این  به  اشاره  با  وی 

هنرمندان دست دوز کفش چرم است، می افزاید: 
و  رسم  خودش  برای  زمانی  تبریز  چرم  کفش 
رسمی داشت ولی اکنون وضعیت افرادی که در 
بازار تبریز به کار دست دوزی کفش چرم مشغول 
هستند به گونه ای است که حتی نمی توانند با این 

شرایط امرار معاش کنند.
مواد اولیه صنعت کفش چرم به یغما می رود

در  کفش  صنعت  باالی  ظرفیت  به  پور  حسن 
می  و  کند  می  اشاره  اشتغال  ایجاد  برای  تبریز 
در  کافی  اندازه  به  صنعت  این  اولیه  مواد  گوید: 
کشور وجود دارد و ما تنها در زمینه تامین ماشین 
آالت صنعتی مشکل داریم این مشکالت وضعیتی 
را به وجود آورده است که کشورهایی مانند ایتالیا 
بسیار  قیمت های  به  مواد خام  با خرید  ترکیه  و 
ناچیز، محصوالت فراوری خود را به قیمت های 
گزاف به کشور برمی گردانند و این به معنای نابود 

شدن فرصت ها و داشته های صنعتی است.
در  دولت  اگر  کند:  می  اظهار  تولیدکننده  این 
تصمیم گیری ها از تجربیات و نظرات فعاالن این 
رفع  بخش  این  مشکالت  نکند  استفاده  صنعت 
نخواهد شد و وضعیت به مرور بدتر خواهد شد.

با اشاره به مشکالت حوزه طراحی  حسن پور 
در صنعت کفش می گوید: جوانان عالقمند طراح 
دانشگاهی  تحصیالت  با  همزمان  صنعت  این  به 

باید فعالیت تجربی نیز داشته باشند تا به نیروهای 
تحصیالت  با  تنها  که  چرا  شوند  تبدیل  کارآمد 
دانشگاهی نمی توان به این صنعت ورود پیدا کرد.
ارتباط بین تولیدکنندگان و مسئوالن قطع است

با  بین تولیدکنندگان  ارتباط  این که  بیان  با  وی 
حجم  افزایش  افزاید:  می  است،  قطع  مسئوالن 
تمام  که  بود  خواهد  پذیر  امکان  زمانی  تولید 
زنجیره تامین این صنعت در جایگاه واقعی خود 
مورد  آالت  ماشین  تامین  مثال  برای  گیرند  قرار 
نیاز، استفاده از تکنولوژی روز دنیا و تامین سرمایه 
از زنجیره تولید است که  تنها بخشی  در گردش 
تکمیل و تامین این موارد بدون تردید نتایج خوبی 

در این حوزه به ارمغان خواهد آورد.
 ۷۰ گذشته  سال  به  نسبت  چرم  کفش  قیمت 
کفش  تولیدکننده  استاین  داشته  افزایش  درصد 
به  نسبت  قیمت کفش چرم  ادامه می دهد:  چرم 
استقبال  و  داشته  افزایش  سال گذشته ۷۰ درصد 
یافته  کاهش  خرید  قدرت  به  توجه  با  نیز  مردم 

است.
وی می افزاید: تصمیمگیران برای صنعت کفش 
نمی  بررسی  کارشناسی  صورت  به  را  مشکالت 
کنند و در نهایت نبود ارتباط بین سیاستگذاران و 
تولیدکنندگان منجربه بروز شرایط کنونی می شود.

۸۰ درصد تولید کفش تبریز، چرم است
رییس اتحادیه کفاشان تبریز نیز با بیان این که 
۸۰ درصد تولید کفش تبریز، کفش چرم است، به 
خبرنگار مهر می گوید: در حال حاضر به شدت 
نیازمند حمایت دولت هستیم چرا که افزایش بیش 
از ۶۰ درصد حقوق کارگران، افزایش بیش از ۸۰ 
 ۵۰ افزایش  و  تخصصی  کارگران  حقوق  درصد 
درصدی قیمت مواد اولیه مانند چرم، نیاز فعاالن 

این صنعت را به نقدینگی افزایش داده است.
صادر  چرم  ضایعات  عنوان  با  چرم  محصول 
می شودعلیرضا جباریان می افزاید: عمده مشکل 

و  نقدینگی  تامین  تبریز  کفش  صنعت  فعاالن 
در  متاسفانه  که  است  محصوالت  قیمت  افزایش 
اعطای  روند  شدن  متوقف  دلیل  به  حاضر  حال 
تسهیالت بانکی، واحدهای تولیدی دچار مشکل 
شده اند به طوری که تبعات این وضعیت در آینده 

نمایان خواهد شد.
عنوان  با  چرم  محصول  که  این  بیان  با  وی 
کند:  می  تاکید  شود،  می  صادر  چرم  ضایعات 
افزایش باالی قیمت مواد اولیه چرم سازی، افزایش 
حقوق نیروی انسانی و افزایش قیمت چرم باعث 

افزایش قیمت نهایی کفش چرم شده است.
وضعیت نامناسب استفاده از تکنولوژی های 

جدید در صنعت کفش
ماشین  وضعیت  تبریز  کفاشان  اتحادیه  رییس 
آالت و بهره مندی از تکنولوی روز دنیا در صنعت 
کفش را تقریبا در حد صفر می داند و می گوید: 
به دلیل نبود حمایت دولتی برای اخذ تسهیالت، 

امکان نوسازی ماشین آالت وجود ندارد.
ماشین  در حال حاضر  که  این  بیان  با  جباریان 
وجود  کشور  در  باال  تکنولوژی  با  صنعتی  آالت 
ندارد، می افزاید: برای توسعه کسب و کارها باید 
با تکنولوژی روز دنیا همگام شویم که در رابطه با 
این موضوع ارز به اندازه ای افزایش یافته که قادر 
به واردات ماشین آالت مورد نیاز صنعتی نیستیم.

از  نکردن  استفاده  دلیل  به  دهد:  می  ادامه  وی 
محصوالت  شده  تمام  قیمت  روز،  تکنولوژی 

افزایش می یابد.
با  تبریز اضافه می کند:  اتحادیه کفاشان  رییس 
توسعه  با  کنیم  می  تالش  مشکالت  تمام  وجود 
بازارهای  در  موثری  حضور  تجاری  مبادالت 

جهانی داشته باشیم.
جباریان می گوید: برنامه ریزی برای حضور ۱۰ 
واحد تولیدکننده برتر در نمایشگاه کفش استانبول 
توسعه  راستای  در  شده  انجام  اقدامات  جمله  از 
از  شرکت  منظور  به  البته  است  تجاری  مبادالت 
نمایشگاه اربیل نیز اقدامات الزم انجام شده است.
سه  تبریز  کفاشان  اتحادیه  که  این  بیان  با  وی 
افزاید: در حال  نفر عضو دارد، می  هزار و ۴۰۰ 
در  صنعتی  بزرگ  واحد   ۵۰ و  هزار  سه  حاضر 
در  واحد   ۷۰۰ و  هزار  دو  که  دارد  وجود  تبریز 
بخش تولید، ۳۰۰ واحد در بخش خدمات و بقیه 

در بخش فروش فعالیت می کنند.
تولید ساالنه ۲۵ میلیون جفت کفش چرم

اما در این زمینه رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربایجان شرقی با بیان این که در حال 
صنعت  در  فعال  تولیدی  واحد   ۱۱۹ در  حاضر 
کفش چرم حدود هزار نفر مشغول به کار هستند، 
به ۲۵  نزدیک  مهر می گوید: ساالنه  به خبرنگار 
میلیون جفت کفش چرم در استان تولید می شود.
صابر پرنیان با اشاره به ظرفیت باالی تبریز در 
برنامه شاخص  از  افزاید: یکی  صنعت کفش می 
در این زمینه احداث اولین شهرک فناوری کیف 
و کفش و پوشاک کشور در شهرک صنعتی بعثت 
است که با احداث این شهرک فناوری ارتباط میان 
عناصر موجود در زنجیره ارزش کیف و کفش و 

پوشاک در منطقه تکمیل خواهد شد.
وی اظهار می کند: هدف از احداث شهرک های 
توسعه  و  تجاری سازی  از  حمایت  فناوری 
و  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  آن،  به تبع  و  فناوری 

اشتغال زایی تخصصی است.
وی می گوید: در حال حاضر از جمله چالش 
های صنعت کفش می توان به مشکل سرمایه در 
ماشین  تامین  برای  کافی  سرمایه  نبود  گردش، 
آالت صنعتی، تامین مواد اولیه شیمیایی وارداتی، 
تامین پوست خام به دلیل گرانی گوشت و کاهش 
کشتار و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه پوست 

خام و مواد اولیه اشاره کرد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
صمت  سازمان  دهد:  می  ادامه  شرقی  آذربایجان 
استان با توجه به تکالیف قانونی دارد تالش می 
کند تا موانع تولید فعاالن این صنعت را رفع کند.

پرنیان با اشاره به اهمیت اعطای تسهیالت مورد 
نیاز و رفع موانع تولید تاکید می کند: امسال ۳۴ 
ارزش  به  تسهیالت  اعطای  منظور  به  درخواست 
۱۷۰ میلیارد تومان به بانک های عامل معرفی شده 
نزدیک  گذشته  سال  چرم  کفش  صادرات  است. 
زمان  مدت  در  امسال  و  دالر  میلیون  چهار  به 
مشابه میزان صادرات به بیش از پنج میلیون دالر 
افزایش یافته که عمده مقصد صادراتی، کشورهای 
آذربایجان، ترکیه، گرجستان، ارمنستان، روسیه و 

جمهوری مقدونیه بوده است.

گفت:  آذربایجان شرقی  هواشناسی  مدیرکل 
این استان  میانگین بارش  در سال آبی جاری در 
۵۴ درصد معادل ۵۵.۳ میلی متر نسبت به سال آبی 

گذشته کاهش یافته است.
حبیب عبدلی، با اشاره به اینکه میانگین بارش از 
اول مهر تا بهمن سال جاری در این استان ۴۶.۴ 
از  بارش  میزان  افزود:  ثبت شده است،  متر  میلی 
میلی   ۱۰۱.۷ گذشته  سال  بهمن  اول  تا  مهر  اول 

متر بوده است.
وی با بیان اینکه در سال آبی جاری میزان بارش 
در آذربایجان شرقی نسبت به بلند مدت نیز ۵۰.۴ 
درصد معادل ۴۷ میلی متر کاهش یافته است، اظهار 
داشت: در این بازه زمانی در بلند مدت ۹۳.۵ میلی 

متر بارش در استان روی داده بود.
گفت:  آذربایجان شرقی  هواشناسی  مدیرکل 
میانگین بارش یک سال کامل آبی در این استان 
۳۱۰.۷ میلی متر بوده که از اول مهر تا اول بهمن 
سال آبی جاری ۱۴.۹ درصد از بارش یک سال آبی 
تامین شده است. از اول مهر تا اول بهمن امسال 
بیشترین بارندگی از شهرستان مراغه به میزان ۷۴.۶ 
به  جلفا  شهرستان  از  بارش  کمترین  و  متر  میلی 
میزان  است.  شده  گزارش  متر  میلی   ۲۷.۷ میزان 
آبی  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  مراغه  در  بارش 

گذشته ۸۵.۵ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۴۴ 
میلی متر کاهش یافته است و در جلفا نیز نسبت 
به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۴۰ میلی 
کاهش  متر  میلی  مدت ۴۹  بلند  به  نسبت  و  متر 

نشان می دهد.
وی با اشاره به اینکه میانگین بارندگی در تبریز در 
این بازه زمانی ۳۸.۷ میلی متر و در بلند مدت ۷۸.۲ 
میلی متر ثبت شده است، گفت: میانگین بارش در 
این مدت در این شهرستان نسبت به مدت مشابه 
سال آبی گذشته ۴۷.۴ میلی متر و نسبت به بلند 

مدت ۳۹.۵ میلی متر کاهش یافته است.

ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تبریز آغاز شد

انتخابات دهمین دوره  رئیس هیات نظارت بر 
انتخابات هیات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی تبریز 
این  در  عضویت  داوطلبان  از  نام  ثبت  آغاز  از 

هیات خبر داد.
با  وگو  گفت  در  شنبه  سه  روز  پرنیان  صابر 
اعالم  شرایط  به  توجه  با  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
شده، داوطلبان عضویت در هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی می توانند از سـاعت ۸ صبـح روز سـه 
شـنبه چهارم بهمن تا پایان روز ۱۱ بهمن نسـبت 
در سایت  نـام  ثبـت  و  کاندیداتـوری  اعالم  بـه 

election.iccima.ir اقـدام کنند.
هیـات  دوره  دهمین  انتخابات  کرد:  اعالم  وی 
معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  نماینـدگان 
روز   ۱۸ تا   ۸ سـاعت  از  تبریز  کشـاورزی  و 

چهارشـنبه دهم اسفند ماه برگزار می شود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
آذربایجان شرقی با اشاره به شـرایط تعیین شده 
نمایندگان  هیـات  در  داوطلـبان عضویـت  برای 
گفت: داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی و یا 
حقوقی با حداقل ۲ سال سابقه عضویت پیوسته 
و یا ناپیوسته، عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر 

و تقلب و عدم محکومیت به مجازاتی که موجب 
از  شود،  می  اجتماعی  حقوق  از  محدودیت 
جمله شرایط عضویت در هیات نمایندگان اتاق 

بازرگانی است.
وی همچنین با اشاره به شرایط احـراز اهلیـت 
تجـاری و یـا فعالیـت اقتصـادی خاطرنشان کرد: 
ارائه مستندات حداقل فروش ۱۵ میلیارد تومانی 
در یک سال بر اساس اظهارنامه های مالیاتی، ارائه 
لیست پرداخت حق بیمه شاغالن تامین اجتماعی 
حداقل ۲۰ نفر شاغل در یک سال، ارائه گواهی 
انتخاب به عنوان صادر کننده یا تولید کننده نمونه 
در سطح استانی و یا ملی از دیگر موارد مطرح 

شده برای عضویت است.
اتاق بازرگانی تبریز با قدمتی بیش از یک سده 
با  و  کشور  تجاری  های  تشکل  ترین  قدیمی  از 
ارتش شمالی شهر  در خیابان  ای طوالنی  سابقه 
تبریز واقع است که در ابتدا با عنوان اتاق تجارت 

تبریز تاسیس شده است.
سال  به  تبریز  در  تجارت  اتاق  تأسیس  تاریخ 
اولین  و  گردد  می  بر  خورشیدی  هجری   ۱۲۸۵

اتاق تجارت در کشور محسوب می شود.

تنها ۳ درصد منابع بانک های خصوصی در آذربایجان شرقی مصرف می شود

سال  بودجه  هم اندیشی  نشست  در  ژائله  ونس 
اساتید  مجلس،  نمایندگان  حضور  با  که   ۱۴۰۲
دانشگاهی و فعاالن اقتصادی استان در اتاق بازرگانی 
بخش  دخالت  عدم  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  تبریز 
خصوصی در بودجه های تصویبی یکی از معضالت 
مهم است، چرا که یکی از بخش های تاثیرپذیر از 
این بودجه، بخش خصوصی است که به نظرات این 

بخش توجه الزم نمی شود.
در  مالیاتی  درآمدهای  افزایش  به  اشاره  با  وی 
بودجه ۱۴۰۱ و همچنین بودجه سال اینده گفت: این 
مالیات از بخش تولیدی شناسنامه دار گرفته شده و 

تمام افرادی که مؤدی مالیاتی بوده اند، با چندین برابر 
افزایش مالیات روبه رو شده اند.

رئیس اتاق تبریز با بیان اینکه ۸۵ درصد اقتصاد 
کشور بر عهده دولت است، متذکر شد: با این وجود 
این بخش نمی تواند بازدهی الزم را در اقتصاد کشور 
افزایش  فکر  به  باید  شرایط  این  در  باشد.  داشته 
درآمدهای غیرنفتی کشور باشیم، چرا که درآمدهای 

نفتی هر لحظه می تواند دچار اختالل شود.
وی ادامه داد: انگیزه و امید بخش خصوصی برای 
ادامه فعالیت در کشور باید افزایش یابد که یکی از 
بودجه کل کشور  تدوین  در  آن می تواند  مصادیق 
باشد، باید به فکر تدوین سیاست های تشویقی که 

منجر به افزایش تولید می شود، بود.
ژائله با تاکید بر توجه ویژه به بهبود وضعیت ناوگان 
حمل و نقل کشور گفت: تحقق توسعه صادراتی در 
نیاز به توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی،  کشور 
زمینی، ریلی و هوایی دارد که متاسفانه تاکنون آنطور 
که باید مورد توجه قرار نگرفته و صادرکنندگان را 

دچار مشکل کرده است.

نامناسب  عملکرد  به  اشاره  با  تبریز  اتاق  رئیس 
منابع  درصد   ۷۰ گفت:  نیز  خصوصی  بانک های 
بانک ها در تهران مصرف می شود. در استان ما ۳۴ 
درصد منابع توسط بانک های خصوصی  جذب شده 

و تنها سه درصد در استان به مصرف می رسد.

احداث کارخانه صنایع فرآوری سیب زمینی 
در شهرستان سراب

صنایع  کارخانه  نخستین  گفت:  جهانی  علی 
فرآوری سیب زمینی به همت بخش خصوصی و با 
نظارت اداره کل تعاون روستایی آذربایجانشرقی با 
۸۵ درصد پیشرفت مراحل اجرایی در محل مجتمع 

انبارو سردخانه سراب در حال احداث است.
رییس کارگروه سرمایه گذاری درسراب افزود: 
این واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۲۵ هزار 
متر مربع و ایجاد چهار خط تولیدات سورتینگ، 
فرآورده  فرایزوسایر  فرنج  چیپس،  بندی،  بسته 

های سیب زمینی احداث می شود.
فرماندار سراب ظرفیت تولید سورتینگ و بسته 
بندی سیب زمینی را در این واحد ۳۲ هزار تن در 
سال و ظرفیت تولید چیپس و فرنج فرایز را ۱ تن 
در ساعت عنوان کرد. با بهره برداری از این واحد 
نفر  برای ۴۵۰  نفر بصورت مستقیم و  برای ۱۵۰ 
بصورت غیر مستقیم فرصت شغلی فراهم می شود.
به  آینده  ماه   ۶ تا  این طرح  اینکه  بیان  با  وی، 

تجهیز،  احداث،  جهت  افزود:  رسد  می  اتمام 
تکمیل و راه اندازی این طرح بیش از ۲۴۰ میلیارد 

ریال سرمایه گذاری خواهد شد.
فرماندار سراب، با بیان اینکه شهرستان سراب 
و  کشور  کشاورزی  مهم  های  قطب  از  یکی 
آذربایجانشرقی  در  زمینی  سیب  تولید  خصوصًا 
است گفت: احداث این کارخانه در حوزه توسعه 
حائز  استان  کشاورزی  تبدیلی  صنایع  تکمیل  و 

اهمیت است.
تعامل  و  همکاری  به  باتوجه  گفت:  وی 
دستگاههای اجرایی شهرستان با متقاضیان سرمایه 
گذاری این نوید را می دهیم که هرگونه همکاری 

و حمایت را از آنان خواهیم داشت.
در  استان  زمینی  است ۴۰ درصد سیب  گفتنی 
شهرستان سراب کشت می شود و این شهرستان 
با تولید ساالنه ۱۱۲ هزار تن رتبه نخست استانی 

را در تولید این محصول داراست.

آگهی مفقودی
خودرو(  مالکیت  )شناسنامه  سبز  برگ  اصل   
به  متعلق  فروش(،  کارخانه)فاکتور  سند  و 
خودروی سواری، سیستم:  هیوندای، تیپ: آزرا 
۳۳۰۰ ،   مدل: ۲۰۰۸،   به رنگ: سفید صدفی 
 ،C۶DB۷A۹۲۳۵۲۱ :متالیک، به شماره موتور -
 ،KMHFC۴۱DP۸A۲۶۰۴۰۸ شاسی:  شماره 
شناسهVIN : KRGA۰۸۱VFGH۲۶۰۴۰۸  شماره 
انتظامی: ایران ۲۰ – ۵۸۲  ط ۱۷ به نام محمد 
مفقود   ،۱۵۸۰۵۹۱۶۴۷ ملی  شماره  به  دشتبانی 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.                                                                         
 مرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

برابر رأی شماره   ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۱۳۰۰۳۳۴۹-۱۴۰۱/۰۸/۲۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و   ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شبستر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نادر محمد سلیمی فرزند ستار بشماره شناسنامه ۱۹ صادره 
از شبستر نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ مشجر مفروز و مجزی شده از سنگ ۳۱-    اصلی بخش 
۱۶ تبریز واقع در بنیس بمساحت ۲۷۳۰متر مربع واقع دربخش حوزه ثبت ملک شبستردر آذربایجان 
شرقی خریداری  از مالک رسمی آقای حسن منافی علیشاه  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.توضیح اینکه در روستاها مدت 

اعتراض از زما ن الصاق آگهی در محل محسوب میشود.  
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۱۱/۲۳ -م الف: ۱۴۰۱/۵۰۵

محمد ریش سفید-رئیس  اداره ثبت اسنادو امالک شبستر

آگهی فقدان سند مالکیت
  ششدانگ پالک۶ فرعی از ۳۴۵۱ اصلی واقع در بخش ۳ تبریز بنام  احد پاسبانی ثبت و سند مالکیت 
به شماره  چاپی ۴۶۷۵۶۱ ج/۹۹ بنامش  صادر گردیده وسپس نامبرده  برابردرخواست وارده به شماره 
۱۴۰۱۶۲۶۵۰۹۵۴۰۰۰۳۶۶ مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ دفتر ۲۰۵ تبریز  مدعی فقدان سند مالکیت مذبوردر 
اثر سهل انگاری شده و تقاضای صدور  سند مالکیت المثنی نموده مراتب در اجرای  تبصره یک ماده 
۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود هر کس ادعایی نسبت به وجود ورقه مالکیت  
یا انجام هر گونه معامله را نزد خود دارد میتواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار 
آگهی به اداره ثبت تبریز تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
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علی علی پور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال تبریز


