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آذربایجانشرقی

اعطای تسهیالت ویژه
 به ۱۰ ایده برتر 

»جشنواره رویش«
علی سلیمی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اهر با تأکید بر ضرورت برگزاری جشنواره های 
در  دانشگاهیان  مشارکت  با  تخصصی  و  علمی 
انبوه«  تولید  و  ثروت  به  »ایده  تبدیل  راستای 
اظهار کرد: سال گذشته نخستین جشنواره رویش 
استادان،  حضور  با  و  دانشگاه  این  میزبانی  با 
که  شد  برگزار  ایده  صاحبان  و  دانشجویان 
تداوم اینگونه جشنواره ها گام مهمی در راستای 
طرح های  قالب  در  ایده ها  صاحبان  از  حمایت 

دانش بنیان است.
برای شرکت  فرصت  آخرین  کرد:  اضافه  وی 
با  ثروت«  تا  »ایده  رویش  استانی  جشنواره  در 
محور اشتغال و طرح های دانش بنیان تا ۳۰ دی 
است که امیدواریم حضور و ارائه ایده های نوین 
توسط استادان، دانشجویان، مخترعان و مبتکران 

برغنای این جشنواره بیفزاید.
مطرح  اهر  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
محور  با  تخصصی  و  علمی  کرد: جشنواره های 
برای  تجاری سازی  و  ساماندهی  راهکارهای 
صنایع دستی و بومی محلی ـ فرش، ورنی و ...، 
ایده های اصالح الگوی کشت برای محصوالت 
اقلیمی،  تغییرات  به  توجه  با  و کشاورزی  باغی 
ترغیب و  راستای  راهکارهای فرهنگ سازی در 
ایجاد اشتغال، راهکارهای جذب سرمایه گذار در 
روش های  عشایری،  و  روستایی  مشاغل  حوزه 
نوین در ترغیب کارفرمایان برای جذب نیروی 
با  مرتبط  فعالیت های  توسعه  راهکارهای  کار، 
حذف  روش های  کارآفرینی،  حوزه  در  معدن 
واسطه گری در چرخه تولید به مصرف، ایده ها و 
روش های تغییر الگوی تولید از سنتی به مدرن، 
بوم گردی،  و  گردشگری  توسعه  روش های 
و  بازاریابی  در  دانش بنیان  و  نوین  فناوری های 
فروش و ایجاد و توسعه کسب و کارها و مشاغل 
این دانشگاه  قالب ۱۱ محور در محل  نوین در 

برگزار می شود.
طرح ها،  دریافت  از  پس  شد:  یادآور  وی 
توسط  ارائه  قابل  طرح های  انتخاب  و  ایده ها 
استانی  اختتامیه جشنواره  مراسم  داوران،  هیئت 
رویش »ایده تا ثروت« در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اهر برگزار و به ۱۰ اثر برتر این جشنواره 
بانکی              کارآفرینی  تسهیالت  و  نقدی  جوایز  نیز 

اهدا می شود.

لزوم کنترل چرای دام ها 
در مناطق حاشیه 
دریاچه ارومیه 

حفاظت  لزوم  بر  تأکید  با  مختاری،  ابوالفضل 
اراضی  قرق  و 
دریاچه  حاشیه 
افزود:  ارومیه، 
راستای  در 
ی  ا جر ا
ستاد  مصوبات 
احیای  ملی 
ارومیه  دریاچه 
هکتار   ۱۵۰۰
از اراضی شرق 
ارومیه  دریاچه 
محدوده  در 
شهرستان آذرشهر در راستای طرح های مقابله با 
بیابان زایی بوته کاری شده است که اجرای این 
طرح تأثیر بسزایی در تثبیت خاک و جلوگیری 

از ایجاد ریزگردها در این منطقه داشته است.
حاشیه  اراضی  از  هکتار  هزار   ۳۲ افزود:  وی 
دریاچه ارومیه نیز جهت پیشگیری از فرسایش 
قرق و حفاظت می شود و در همین راستا نیز در 
شهرستان عجب شیر حدود ۴۱ کیلومتر باد شکن 
ریزگردهای  وقوع  از  جلوگیری  برای  زنده  غیر 

نمکی احداث شده است.
مختاری از پایش محدوده شرق دریاچه ارومیه 
سه ایستگاه  منطقه  این  در  گفت:  و  داد  خبر  نیز 
ارومیه  دانشگاه  توسط  که  شده  ایجاد  پایش 

مدیریت می شوند.
عملیات  و  بادشکن ها  اینکه  بیان  با  وی 
بیولوژیک در کاهش میزان ریزگردها مؤثر بوده 
از  یکی  دامداری  و  منطقه  قرق  افزود:  است، 
مشکالت ما در منطقه است. پوشش گیاهی این 
مناطق در حدی نیست که به عنوان علوفه مورد 
استفاده دامداران قرار گیرد و فقط نقش حفاظتی 
در برابر ایجاد ریزگردها دارد، اما این در حالی 
است که برخی دامداران منطقه از سال های پیش 

پروانه چرای دام دارند.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
آذربایجان شرقی اظهار کرد: ما هشت سال است 
که این منطقه را قرق کرده ایم و دامداران منطقه 
هم پروانه چرای دام دارند و یک سری از آن ها 
و  می کنند  ارتزاق  دامداری  همین  طریق  از  هم 

باید حقوق این افراد تعیین تکلیف شود.
اقدامات  است  ضروری  کرد:  تأکید  مختاری 
الزم در راستای تغییر معیشت و مشاغل جایگزین 
برای اهالی ساکن حاشیه دریاچه ارومیه صورت 
پذیرد، به نحوی که جذابیت دامداری برای مردم 
باشد  نداشته  اقتصادی  صرفه  و  شده  رنگ  کم 
تا از این طریق بتوان عالوه بر تضمین معیشت 

مردم، عرصه های طبیعی منطقه را حفاظت کرد.
منطقه  خاک  متأسفانه  افزود:  پایان  در  وی 
تا  دام ها  کنترل چرای  و  است  فرسایش  مستعد 

حد زیادی می تواند مانع ایجاد ریزگردها شود.

احیای جشنواره عکس »فیروزه« در تبریز
 بهره مندی تبریز از بودجه های ملی 
در بین کالنشهر ها  جای سوال دارد

هم اکنون رقابت سختی بین شوراها و شهرداران 
کالنشهرها برای تحقق بودجه های مصوب شکل 
بودجه  تحقق  برای  تالش  کنار  است.در  گرفته 
شهرداران  نگاه  نیز  پرده  پشت  در  مصوب  های 

و  تهران،مشهد،تبریز،اصفهان  و شورای شهرهای 
نیز حائز  شیراز استفاده از بخشی از بودجه ملی 
 ۵۰ از  بیش  گذشته  در  است.طوریکه  اهمیت 
درصد اعتبارات ملی بخش حمل و نقل و مترو 
را تهران با شگردهای خاص مدیریتی و استفاده 

از امتیاز پایتختی به خود اختصاص داده است.
بعد از تهران بیشترین استفاده از بودجه های ملی 

نصیب مشهد شده و در دو سال اخیر با حاکم شدن 
طیف مشهدی در اداره قوه مجریه این کمک ها در 
بنیاد  است.طوریکه  مشهد  به  شدن  سرازیر  حال 
مستضعفان با بودجه حاکمیتی با ایجاد دفتر حاشیه 

نشینی به ساماندهی بخشی از حاشیه نشینی آن می 
پردازد.اصفهان نیز جسته و گریخته از بودجه های 
ملی بهره میبرد و سهم شهرداری اصفهان از اخذ 
عوارض صنایع بسیار قابل توجه است و به چند 

هزار میلیارد تومان بالغ می شود.
اولین  گیری  شکل  پیشینه  که  کهن  تبریز  اما 
بلدیه در سال ۱۲۸۶ شمسی در کشور را دارد و 

دانشگاه  معماری  آموخته  دانش  والی  قاسم خان 
اولین  و  تبریز  شهردار  اولین  فرانسه  سیر  سن 

رئیس شهردار درایران بود 
و  در حد  مختلف  دالیل  به  اخیر  سال های  در 
قواره خود از بودجه های ملی بهره چندانی نمی 
برد.در ذیل به بودجه مصوب ۵ شهر بزرگ کشور 

در سال جاری نظری بیافکنیم.
تهران ۵۰ هزار میلیارد تومان
مشهد ۲۶ هزار میلیارد تومان
شیراز ۱۵ هزار میلیارد تومان

اصفهان ۱۳ هزار میلیارد تومان
تبریز ۱۰ هزار میلیارد تومان

در دی ماه جاری نشست شهردار و معاونین و 
اعضا شورای شهر تبریز در تاالر ساعت برپا شد 
و حاضران از تحقق ۶ هزار میلیارد تومانی بخش 
کالنشهر  این   ۱۴۰۱ مصوب  بودجه  توجه  قابل 
ماه   ۹ در  کردند.که  خوشحالی  و  شعف  اظهار 
بودجه ی محقق  و  است  سال جاری حاصل شده 
شده در ۹ ماه اول سال جاری در بین ۵ کالنشهر، 

در پایین ترین رتبه قرار دارد.
برای عمران و آبادانی تبریز کهن که ۱۱۵ سال 
است صاحب اولین بلدیه در ایران شده است باید 
،رایزنی، مشاوره و چانه زنی  همدلی، هماهنگی 
در سطوح ملی و محلی دوچندان گردد و عالوه 
به سرمایه  بر جذب مشارکتهای مردمی و توجه 
شهری،تقویت  مختلف  های  بخش  در  گذاری 
های  الیه  در  فساد  با  ،مبارزه  کارشناسی  بدنه 

مختلف از شورا تا نواحی و سازمان ها 
برای  حاکمیتی  و  قانونی  مجاری  از  استفاده  و 
می  پیشنهاد  نیز  ملی  های  بودجه  از  مندی  بهره 
آبادانی  و  عمران  و  سازندگی  و  گردد.بالندگی 
تبریز اروپایی تربن شهر ایران آرزوی همه ماست.
به قلم محمد فرج پور باسمنجی

معرفی فرصت های سرمایه گذاری ارس در ترکیه
ترکیه  ارزروم  در  ایران  سرکنسول  با  دیدار  در 
ضمن تشریح مزایا و تسهیالت قانونی این منطقه 
داشت:  اظهار  سرمایه گذاری،  و  تجارت  برای 
براساس راهبردها و برنامه ریزی ها، در نظر داریم 
بین المللی،  حمل ونقل  شرکت های  توسعه  با 
راه اندازی کارگوی هوایی و ارتقاء صنایع تبدیلی 
هاب  به  را  ارس  ارس،  تولیدی  محصوالت 
لجستیک تبدیل کنیم و در این راستا اقداماتی آغاز 

و به صورت مرحله ای درحال انجام است. 
به نقش  اشاره  با  کیانی  به گزارش نصر، مجید 
اقتصادی  تعامالت  افزایش  در  ارس  آزاد  منطقه 
کشور، توضیح داد: منطقه آزاد ارس می تواند در 
مهم  نقش  کشور  دو  اقتصادی  برنامه های  تحقق 
کشورهای  با  بودن  مرز  هم  کند.  ایفا  کلیدی  و 
آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان، ترکیه و 
نیز ارمنستان و تجارت بین الملل یکی از مهم ترین 
ظرفیت های نسبی و پیشران های توسعه اقتصادی 
به شمار می.رود و ما در حال برنامه ریزی برای 
هاب های  ایجاد  و  ظرفیت  این  از  بیشتر  استفاده 

اقتصادی هستیم. 
آزاد ارس خاطرنشان  منطقه  مدیرعامل سازمان 
کرد: آمارها نشان می دهد علیرغم وجود مشکالت 

قانونی در مناطق آزاد از جمله عدم اجرای کامل 
به یک مدل موفق  توانسته اند  مناطق  این  قوانین، 
و  تولید  و  شوند  تبدیل  نفت  بدون  اداره کرد 

صادارت در منطقه آزاد ارس افزایش یافته است. 
اینکه ارزروم نقطه  با توجه به  وی یادآور شد: 
ایران  سرکتسولگری  از  است  ترکیه  شرق  تمرکز 
در ارزروم انتظار داریم در شناخت بازار ترکیه و 
جذب و معرفی سرمایه گذاران به منطقه آزاد ارس 

ما را همراهی نماید. 

با  همکاری  هرگونه  برای  اینکه  بیان  با  کیانی 
سرمایه گذاران ترکیه در منطقه آزاد ارس آماده ایم، 
رسانه ای  تعامالت  و  روابط  توسعه  کرد:  عنوان 
جهت اطالع رسانی و معرفی فرصت های سرمایه 
گذاری در منطقه آزاد ارس به سرمایه گذاران از 
طریق رسانه های عمومی و دولتی ترکیه ضرورت 
دارد و در این راستا کنسولگری می تواند تسهیل گر 

تحقق آن باشد. 
ارزروم  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سرکنسول 
فرهنگی،  ارتباطات،  گسترش  دیدار  این  در  نیز 
مذهبی، سیاسی و اقتصادی با ترکیه را تاثیرگذار 
توانمندی  ارس،  آزاد  منطقه  ابراز کرد:  و  دانست 
بین  تجاری  مبادالت  حجم  افزایش  برای  الزم 
نقطه  به  رسیدن  برای  ترکیه  و  ایران  کشور  دو 
و  ظرفیت ها  آماده ایم  رو  این  از  دارد  را  مطلوب 
فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس را به 

فعالین اقتصادی ترکیه معرفی کنیم.
تخصصی  نمایشگاه های  در  ارس  فعال  حضور 
پردیس های  در  ترکیه  دانشجویان  جذب  ترکیه، 
از  مشترک  آزاد  مناطق  ایجاد  و  ارس  بین المللی 
دیگر مواردی بود که در این دیدار در خصوص 

آن ها بحث و تبادل نظر شد.

بازآفرینی  اینکه  بیان  با  نصیربیگی  امیر 
عکس  ویژه  به  تبریز  فرهنگی  جشنواره های 
فیروزه با نگاه متفاوت و کارکرد محوری خواهد 
اساس  بر  باید  فرهنگی  افزود: جشنوارهای  بود، 
نیاز واقعی شهر احصا شوند چراکه کارکرد اصلی 
کار فرهنگی شناسایی فرصت ها و گوشزد کردن 

آسیب های پیش رو در جامعه است.
برندهای  حفظ  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
جشنواره  جمله  از  تبریز  فرهنگی  جشنواره های 
اظهار  تبریز«،  کتاب  »جایزه  و  فیروزه«  »عکس 
داشت: در این راستا باید برنامه ریزی و اهداف 
برگزاری جشنواره های فرهنگی شناسایی شود و 
اثر  وقتی  چراکه  داد  قرار  مدنظر  را  آثار  کیفیت 
برگزاری  اهمیت  باشد،  پایین  کمیت  لحاظ  از 

جشنواره نیز کاهش می یابد.
ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری تبریز با بیان اینکه ۵۲ برنامه فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی برای ۵۲ هفته سال در مناطق 
و سازمان های شهرداری تدوین می شود، گفت: 
قالب  در  تبریز  فرهنگی  تقویم  بار  اولین  برای 
دفترچه ای تدوین و در اختیار مدیران و مسووالن 

فرهنگی شهرداری تبریز قرار می گیرد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری تبریز با اشاره به تهیه اطلس اجتماعی 
و فرهنگی مناطق این شهر تا پایان سال جاری، 
و  فرهنگی  وضعیت  از  فعلی  اطالعات  گفت: 

و  نبوده  کارآمد  تبریز  مختلف  مناطق  اجتماعی 
مطالعه،  موسیقی،  سرانه  مانند  جامعی  اطالعات 

ورزش مناطق در دسترس نیست.
زمستانه  جشنواره  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری  فرهنگی،  سازمان 
حوزه  در  شود  می  تالش  کرد:  یادآوری  تبریز، 
سازمان  این  فرهنگی،  خدمات  عادالنه  توزیع 
شهر  کم برخوردار  مناطق  در  بیشتری  حضور 

داشته باشد.
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  مدیرعامل 
به  اشاره  با  همچنین  تبریز  شهرداری  ورزشی 
گفت:  شهروندی  آموزش های  پیش نویس  تهیه 
بخش   ۲ در  شهروندی  آموزش های  پیش نویس 
عمومی و اختصاصی در دست تدوین است که 
پیوست  آموزشی،  و  عمومی  مسائل  بر  عالوه 

مسائل تخصصی نیز دارد.
المپیاد  اجرایی  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
داشت:  اظهار  پرچم،  جام  ورزشی  فرهنگی- 
به  که  بود  تبریز  از  ابتکاری  طرحی  المپیاد  این 
سرعت تسری یافته و همزمان با تبریز در دیگر 
استان ها و نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ شهر دیگر 

برگزار می شود.
المپیاد  ادامه داد: دبیرخانه کشوری  نصیربیگی، 
فرهنگی- ورزشی جام پرچم برای اولین بار در 
تبریز استقرار یافته و شهردار تبریز به عنوان دبیر 

این المپیاد معرفی شده است.

رویکرد دوستدار کودک بهزیستی 
در حمایت از کودکان کار

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از اجرای آیین 
خیابانی  و  کار  کودکان  از  اجتماعی  حمایت  نامه 

بهزیستی با رویکرد دوستدار کودک خبر داد.
فرگل صحاف، رویکرد دوستدار کودک را نقشه 
راهی دانست که در آن نگاه به کودک کار به عنوان 
یک کودک با مسئولیت نان آوری است و نه مجرم 
و کرامت انسانی کودک در آن حفظ شده و کلیه 

تصمیم گیری ها به نفع مصالح کودکان است.
استان های  جزو  را  شرقی  آذربایجان  استان  وی 
سفید در حوزه کودکان کار برشمرد و گفت: البته 
کار  کودکان  درصد  تا ۸۰  که ۶۰  کنم  اعالم  باید 
نیز در کشور از اتباع خارجی هستند که عموماً در 

استان هایی مانند مشهد و تهران هستند.
وی هدف کلی از برنامه اقدام و عمل را حمایت 
های اجتماعی از کودکان کار و خیابان و خانواده 
آنها به منظور محو کار کودک با تاکید بر رعایت 
و  پیشگیری  کرد:  بیان  و  عنوان  کودک  دوستدار 
از  ناشی  های  آسیب  و  مخاطرات  کردن  برطرف 
حضور و کار کودک در خیابان، بازتوانی کودکان کار 
و خیابان و خانواده های آنان، استفاده از ظرفیت های 
موجود در بخش غیر دولتی و کاهش تصدی گری 
دولت، توسعه مراکز موجود به منظور افزایش امکان 
از  خیابان  و  کار  کودکان  مندی  بهره  و  دسترسی 
خدمات و حمایت ها، گسترش خدمات خارج از 
مرکز، ایجاد همگرایی بین عملکرد و فعالیت های 
سازمان های  سایر  و  بهزیستی  سازمان  در  پراکنده 
دولتی و غیر دولتی با محوریت سازمان بهزیستی 
و تهیه و اجرای یک برنامه عملیاتی مشخص در 
راستای آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی 

از اهداف اختصاصی طرح مذکور می باشد.
وی با اشاره به فقدان رویکرد جامع و یکپارچه 

حوزه  در  مرتبط  های  سازمان  همکاری  عدم  و 
ساماندهی کودکان کار و خیابان اظهار کرد: سازمان 
حمایت  طرح  آزمایشی  اجرای  از  پس  بهزیستی 
اجتماعی توسط دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
در ۱۳ استان کشور و بررسی نقاط ضعف و قوت 
برگزاری کمیته های تخصصی  برنامه و همچنین 
و  تجربی  توان  از  استفاده  و  هفتگی  بصورت 
ارائه  اقدام به  تخصصی کارشناسان این استان ها، 

یک الگوی علمی و عملی مددکارانه کرده است.
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: این الگو 
تحت عنوان »طرح حمایت اجتماعی - برنامه اقدام 
و عمل از کودکان کار و خیابان« با هدف ساماندهی، 
توانمندسازی و ادغام اجتماعی ارائه شده و بر اساس 
آن ضمن اینکه دبیرخانه دایمی کودکان کار و خیابان 
می شود،  تشکیل  استان  بهزیستی  کل  ادارات  در 
کارگروه های تخصصی ساماندهی کودکان کار و 
خیابان در کارگروه سالمت و خانواده استانداری با 
همکاری سازمان های ذیربط و دستگاه های مسئول 

برگزار خواهد شد.
وی در بخش دیگری از گزارش خود، از تعیین 
تکالیف و وظایف قانونی برای ۱۷ دستگاه و نهاد 
این حوزه خبر داد و تصریح کرد: در  مسئول در 
این  نیازهای  به  توجه  کودک  دوستدار  سیاست 
کودکان در مرکز توجه است و شیوه نامه اقدام و 
عمل بر حفظ و احترام جایگاه کودک، عدم نگاه 
به این قشر به عنوان نان آور، لزوم برخورداری از 
نیازهای اولیه کودکان، هویت مستقل کودکان، حفظ 
رفتارهای  از  ممانعت  کودکان،  خصوصی  حریم 
خشونت آمیز، تالش برای بازپیوندی به خانواده و 
جلوگیری از جدایی برادر و خواهر از موضوعات 

مورد تاکید است.

کارخانه های خودروساز آذربایجان شرقی  از  یکی  تعطیلی 
به دلیل مشکالت قضایی

اینکه  به  اشاره  با  پرنیان   صابر 
و  قطعه سازان  آذربایجان شرقی  در 
وجود  خوبی  بسیار  مجموعه سازان 
ایجاد  منظور  به  کرد:  اظهار  دارد، 
صنعت،  این  در  افزوده  ارزش 
که  تولیدی  خودروی  باید  حتما 
را  ما  مجموعه سازان  و  قطعه سازان 

پشتیبانی کند، ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال ایجاد 
یک خودروساز با برندی باکیفیت و 
آذربایجان شرقی  در  مناسب  قیمت 
خصوص  این  در  گفت:  هستیم، 
اخذ  مقدماتی  مجوزهای  تقریبا 
از                قبل  تا  امیدواریم  و  است  شده 
مردم  به  خوشی  خبر  امسال  پایان 

داده شود.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
بیان  با  آذربایجان شرقی  تجارت 
تولید  در  آذربایجان شرقی  اینکه 
تولید  قطب  تجاری  خودروهای 
بخش  در  افزود:  است،  کشور 
خودرو سواری در استان دو کارخانه 
وجود دارد که در حال حاضر یکی 
از این کارخانه ها به دلیل مشکالت 
بخش  در  ولی  است  تعطیل  قضایی 
مانند  مجموعه سازی  و  قطعه سازی 
ملحقات  و  گیربکس  موتور،  تولید 

خودرو قطب تولید کشور هستیم.
جریان  در  کرد:  اضافه  پرنیان 
ششمین  و  بیست  برگزاری 
در  خودرو  بین المللی  نمایشگاه 
یافته  حضور  شرکت   ۴۰ تبریز 
همکاری  تفاهم نامه  سه  که  بودند 
مابین قطعه سازان، مجموعه سازان و 
شرکت های  و  استان  ماشین سازان 

افزایش  هدف  با  خودروساز  بزرگ 
استان  فروش  و  قطعات  تولید  سهم 

در سبد کشور منعقد شد.
قطعات  تولید  افزایش  وی، 
ایجاد  موجب  را  استان  در  خودرو 
دانست  ثروت  تولید  و  اشتغال 
سرمایه گذاری  اگر  شد:  متذکر  و 
خودروسازان در استان افزایش یابد 
در واقع تکنولوژی ها و ماشین آالت 
حجم  و  می شود  استان  وارد  جدید 
بنابراین  می یابد   افزایش  تولید 
راستای                        در  شده  منعقد  قراردادهای 
تقویت اقتصاد و تقویت قطعه سازان 

استان است.

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
بیان  با  آذربایجان شرقی  تجارت 
بخش  کارهای  و  کسب  اینکه 
است،  یافته  زیادی  رشد  خصوصی 
تصریح کرد: در حال حاضر مردم به 
عنوان مصرف کننده نهایی از قیمت، 
تامین  و  دسترسی  نحوه  و  کیفیت 

در  که  ناراضی هستند، چرا  خودرو 
مدیریت  خودروسازی  شرکت های 
در  است  حاکم  دولتی  نگرش  و 
تسهیل گر  باید  دولت ها  که  صورتی 
بهبود  برای  مناسب  بسترسازی  و 

بخش تولید باشد.
باید  خودرو  اینکه  بیان  با  وی 
کاالی  به  سرمایه ای  کاالی  یک  از 
شد:  یادآور  شود،  تبدیل  خدماتی 
یک  خودرو  بازار  کنونی  وضعیت 
فضای کاذب است که قطعا در چند 
خودرو  تامین  وضعیت  آینده  ماه 
و  یافت  خواهد  بهبود  مراتب  به 
بزرگی  گشایش  خودرو  فضای  در 

خواهد شد بر این اساس مردم فریب 
فضای تبلیغاتی دالالن را نخوردند.

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
آذربایجان شرقی خاطرنشان  تجارت 
به  آذربایجان شرقی  تبدیل  با  کرد: 
یک استان پایدار صنعتی و اقتصادی، 
و  مجموعه سازان  قطعه سازان،  باید 

تقویت  را  خودروسازان  نهایت  در 
صنعتی  چالش های  از  یکی  کنیم. 
به ویژه در صنعت قطعه سازی نبود 
انبوه  تولید  با حجم  مشترک  برندی 
اگر  که  است  حالی  در  این  است 
قیمت  یابد  افزایش  تولید  حجم 
تمام شده و میزان سرمایه گذاری نیز 

کاهش می یابد.
بخش های  در  اینکه  بیان  با  وی 
خوبی  حرکت های  صنعت  و  تولید 
شروع شده است، افزود: با توجه به 
باید  استان  قطعه سازان  تعداد  کثرت 
به منظور توانمندسازی این صنعت، 
تا  تشکیل شود  هلدینگی  و  زنجیره 
با مدیریتی واحد تحولی اساسی در 

این بخش ایجاد شود.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
اشاره  با  آذربایجان شرقی  تجارت 
خودروهای  تولید  باالی  ظرفیت  به 
مهمی  اقدامات  با  گفت:  باکیفیت 
در  بنیان  دانش  شرکت های  در  که 
جریان است همچنین مطالبات مردم 
در آینده بسیار نزدیک بازار خودرو 

به تعادل خواهد رسید.
بهره گیری  با  داشت:  اذعان  پرنیان 
تمام  تجارت  جامع  سامانه  از 
در  تولیدی  و  وارداتی  کاالهای 
به  یعنی  می شود،  رصد  کشور 
کاالیی  هر  بعد  به  این  از  عبارتی 
عنوان  به  باشد  نداشته  شناسه  که 
می شود.  محسوب  قاچاق  کاالی 
جامع  سامانه  طرح  دقیق  اجرای  با 
تجارت از ورود تولیدات زیرزمینی 
و کاالهای بی کیفیت قاچاق به بازار                

جلوگیری می شود.

آگهي سند مالكيت المثني
سند  ششدانگ  یک باب خانه به پالک ثبتی ۱۳۸و۱۳۹ فرعی باقیمانده  از ۱۶۷- )برابر بخشنامه به پالک ثبتی 
۲۰۱۵ اصلی استاندارد سازی گردیده (واقع در قریه دوزدوزان بخش ۴۹ تبریز به نام آقای رسول ولی پور ثبت 
و صادر گردیده سپس نامبرده با ارائه برگ استشهاد محلی که توسط دفتر خانه شماره یک دوزدوزان گواهی و 
امضا ء گردیده مدعی مفقودی سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده انددر راستای 
تبصره ۳ ماده ۱۲۰ آیین نامه اخطاریه مبنی بر ارائه سند مالکیت اولیه به مالک ابالغ گردیده و در مهلت مقرر سند 
مالکیت از سوی مالک ارائه نشده است فلذا مراتب در ، اجرای تبصره یک  ماده ۱۲۰  آئین نامه در یک نوبت 
آگهي  مي شود هرکس ادعایي نسبت به  وجود سند مالکیت یا انجام هر نوع  معامله اي را نزد  خود داشته باشد 
اعتراض خود را کتبا ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشار این آگهي به اداره ثبت سراب تسلیم نماید.بدیهي است 
پس از انقضاي مهلت قانوني  نسبت به صدور  سند مالکیت المثني اقدام خواهد شد  وبه اعتراضات وارده  خارج 

از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد. . تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴  -   م الف: ۳۸۴ 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  سراب  - امين عظيمی                                                                                                           

آگهی فقدان سند مالكيت
بنام محمد  بالمناصفه    ششدانگ پالک شماره ۱۵۵۶فرعی از ۶۶۳۲ اصلی واقع در بخش ۴ تبریز 
سفری فرزند بیوک آقا ثبت و سند مالکیت به شماره ۴۷۴۵۸۳صادرو سپس برابر در خواست شماره 
۱۴۰۱۶۲۶۵۱۳۰۹۰۰۰۱۶۳ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ و استشهادیه مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ دفتر خانه اسناد 
رسمی ۱۶۱ تبریز بعلت اسباب کشی مفقود و تقاضای سند مالکیت المثنی از این واحد نموده اند که 
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 . تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۱۰/۲۴ م الف:۳۱۷۶
علی علی پور- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال تبریز

آگهی فقدان سند مالكيت
ششدانگ یک واحد آپارتمان قطعه۷۰۲ تفکیکی تحت پالک ۱۲۵۳ فرعی از ۴۰۹۴ اصلی واقع در 
تبریز طی سند به شماره سریال  تبریز مستندابه سند ۷۵۸ مورخه ۹۰/۱۲/۲۳ دفتر ۱۹۶  بخش یک 
برابر  ثبت و سند صادر و  لطفی در صفحه ۴۵۲ دفتر ۹۸ ذیل ۲۱۰۸۲  ارشد  بنام  ۴۰۷۹۴۵ ت ۷۵ 
قید رهن می  در  تبریز  دفتر ۱۹۶  اسناد رهنی ۷۹۷۵ مورخه ۹۷/۱۲/۰۲ و ۷۵۹ مورخه ۹۰/۱۲/۲۳ 
باشد و ششدانگ له اجرای ثبت تبریز در قید بازداشت است حال مالک اخیر برابر تقاضای شماره 
۱۴۰۱۶۲۶۵۰۹۴۲۰۰۰۳۰۲ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ دفتر ۱۹۶ تبریز و با ارائه استشهاد محلی به پیوست 
تقاضای اخیر دفتر خانه  در اثر بی حواسی مدعی فقدان سند مالکیت مزبور شده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای  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 وبه 

اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۱۰/۲۴ - م الف:۳۱۵۸

علی علی پور- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی تبریز


