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آذربایجان شرقی
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مدیر شعب بانک کشاورزی استان اعالم کرد؛

پرداخت بیش از 120 هزار میلیارد ریال تسهیالت در 8سال دولت تدبیر و امید 

حمایت از  واحدهای 
صنعتی  سیاست 

بانک ملی است
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رئیس اداره  امور شعب بانک ملی استان:
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گروه تولیدی ماهان پالست تبریز
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کارخاته تولیدی ماهان پالست تبریزجهت 
تکمیل کادر خــود به بیســت نفر خانم 

وآقاترجیحا زیر ۳۰ سال نیازمند است.
دارای خط سرویس از الله ،راه آهن اتوبان 

کسایی ،ارم ،آذربایجان جاده سنتو،
یاغچیان و باغمیشه

جناب آقای سید قاسم ناظمی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی 

سرپرستی روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی

انتصاب شایســته جنابعالی را  به  این سمت تبریک عرض می نماییم. 
رجای واثق داریم حضور شــما دراین مسئولیت بعنوان خادمی صدیق و 
والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه؛ نوید بخش نشــاط و تحرک بیش 
از پیش آن مدیریت محترم خواهد گردید. دوام توفیقات و مزید عزت و 

سالمت جنابعالی را از جهاندار جان آفرین مسالت داریم. 

با حضوراستاندار صورت گرفت؛

تجلیل از 9 بهره بردار ملی و 90 نمونه  استان در بخش کشاورزی

 : معاون استاندار

»کلر پارس« در مبارزه با کرونا عملکرد 
مطلوبی داشت

»خیرخواه«، مدیر نمونه جوان
 معرفی شد
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

در آییــن چهاردهمیــن  جشــنواره تولیدکننــدگان و مدیــران جــوان و چهره هــای 
ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران »سخاوت خیرخواه« به عنوان »مدیر نمونه 
جوان« معرفــی و تندیس طالیــی این جشــنواره در حضــور چهره های کشــوری و 

لشکری در تهران به وی اهدا شد.
بر این اســاس، یک کرســی از۱۰ کرســی مدیــران نمونه جوان کشــور بــه آذربایجان 

شرقی رسید.
 در گواهــی ایــن جشــنواره بــا نشــان مشــترک مجلــس شــورای اســالمی/ وزارت 
صنعت، معدن و تجارت/ خانه صنعت،معدن و جوانان ایران، آمده است:  جناب 
آقای ســخاوت خیرخواه، بنا بر گــزارش هیات علمی چهاردهمین جشــنواره ملی 
تولیدکننــدگان و مدیــران جــوان و دوازدهمیــن دوره معرفی چهره هــای ماندگار 

صنعت، معــدن و تجارت ایــران و بر پایــه معیارهای کارگــروه انتخــاب برگزیدگان، 
جنابعالی به عنوان »مدیر نمونه جوان« برگزیده شــدید. به پــاس این توفیق و با 

مسرت، »تندیس طالیی« این جشنواره به جنابعالی تقدیم می گردد.
محمدرضــا فیاض،رئیــس شــورای سیاســت گــذاری جشنواره/ســید علــی 

صدری،رئیس هیات امنای خانه صنعت، معدن و جوانان ایران

»خیرخواه«، مدیر نمونه جوان معرفی شد
سه شنبه  21 بهمن 1399   شماره 5875

آگهی مزایده 
فروش یک واحد خدماتی در برج شمس و سه واحد سرقفلی مغازه در برج میالد

شــهردار سراب در نظر دارد به استناد بند اول مصوبه شماره  398  مورخه 
99/08/10  شورای محترم اسال می  شهر سراب  تعداد یک  واحد خدماتی 
واقع در طبقه مجتمع پزشکی شمس و سرقفلی سه واحد تجاری واقع در 
طبقه اول برج میالد را به صورت نقدی و از طریق مزایده کتبی با شــرایط 

ذیل واگذار نماید.
الف( مشخصات واحدها:

 1- واحد خدماتی شــماره 208 واقع در طبقه دوم مجتمع پزشکی شمس به مسافت 71/5 
متر مربع از قرار هر متر مربع 100/000/000 ریال جمعا به مبلغ 7/150/000/000

2-   مغازه شماره 247 واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت 19/18 متر مربع به مبلغ کل 
7/672/000/000 ریال

3-  مغازه شماره 223 واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت 17/11 متر مربع به مبلغ کل 
8/555/000/000  ریال

4-  مغازه شماره 223 واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت 14/43 متر مربع به مبلغ کل 
7/936/500/000  ریال

شرایط مزایده:

1-  متقاضیان بایســتی 5% قیمت پایه جای غرفه پیشنهادی را به عنوان سپرده به حساب 

سپرده شماره 20111133678183  شهرداری نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شــعبه سراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت 
سربســته از تاریخ  نشــر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز تا آخر وقت اداری 99/11/7  به 

دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- واحد خدماتی و واحد های تجاری فاقد پارکینگ می باشد.
3-  شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .

4-  به تقاضاهای مخدوش، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5-  هزینه متعلقه ) نشرآگهی، دارائی، و دفترخانه و .. ( به عهده برنده مزایده  خواهد بود.

6-  شــرکت کنندگان موظف اند شماره غرفه را بر روی پاکت پیشنهادی خود قید نمایند و 
پیشــنهاد خود را تا آخر وقت اداری روز شنبه  مورخ 99/12/2 به دبیرخانه شهرداری سراب 

تحویل دهند.
7-  ســپرده نفرات اول تا ســوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد ودرصورت 

انصراف هریک ازبرندگان سپرده آن برنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8-  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به دایره فنی و شهرسازی یا واحد  درآمد مراجعه 
و یا با شماره تلفن های 68- 43228167 تماس حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.

   محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

مرحله سوم  ) نوبت دوم(

آگهی مزایده 
فروش سرقفلی جای  مغازه

شهردار ســراب در نظر دارد به اســتناد بند اول مصوبه شماره  362  
مورخه 99/03/3  شورای محترم اسال می  شهر سراب سرقفلی تعداد 
ســه باب جای مغازه واقع در ضلع جنوبی محدوده پارک خاتم االنبیا  

را به صورت نقدی از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید.
الف( مشخصات مغازه ها:

1-  جای مغازه  شماره یک به مساحت 65/85 متر مربع به مبلغ کل 5.268.000.000  
ریال 

2-     جای مغازه  شماره دو  به مساحت 49/05 متر مربع به مبلغ کل 4.169.250.000  
ریال 

 3-    جای مغازه  شماره سه  به مساحت 26/37 متر مربع به مبلغ کل.3.058.290.000 
ریال 

شرایط مزایده:

1-  متقاضیان بایســتی 5% قیمت پایه جای مغازه پیشــنهادی  را به عنوان سپرده  به 
حساب سپرده شماره 20111133678183  شهرداری نزد بانک قرض الحسنه 
مهر ایران شــعبه ســراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواســت کتبی و مبلغ 

پیشنهادی در پاکت سربسته  به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

2- بهای سرقفلی جای مغازه ها نقدا دریافت خواهد شد .
3-  شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .

4-  به تقاضاهای مخدوش، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5-  هزینه متعلقه ) نشرآگهی ( به عهده خریدار  خواهد بود.

6-  شرکت کنندگان موظف اند شماره مغازه  را بر روی پاکت پیشنهادی خود قید نمایند 
و پیشنهاد خود را تا آخر وقت اداری روز شنبه    مورخه 99/12/2 به دبیرخانه شهرداری 

سراب تحویل دهند 
7-  سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد ودرصورت 

انصراف هریک ازبرندگان سپرده آن برنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- عقد قرارداد پس از احداث و تکمیل بنای مغازه توســط برنده مزایده طبق نقشــه 

شهرداری که به تایید شهرداری برسد انجام خواهد گرفت.
9-  متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر  و رویت نقشه ها، شرایط و قرارداد 

واگذاری به دایره فنی و شهرسازی یا واحد  درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های
 68- 43228167 تماس حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.

   محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

آگهی مزایده 
یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 

شهردار ســراب در نظر دارد به استناد بند سوم مصوبه شماره  
416  مورخه 99/10/24  شورای محترم اسال می  شهر سراب 
سرقفلی تعداد یک قطعه زمین مسکونی  واقع در خیابان شهید 
عطا از تفکیکی پالک ثبتی 1928 قطعه شماره 46 را به صورت 

نقدی و از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید.
 الف( مشخصات قطعه:

1-  قطعه زمین مســکونی دارای پالک ثبتی 1928/46 به مساحت 47 /166 
متر مربع از قرار هر متر مربع  43.000.000 ریال جمعا به مبلغ 7.158.210.000 

ریال   
ب( شرایط مزایده 

1-  متقاضیان بایستی 5% قیمت پایه قطعه  زمین  را به عنوان سپرده  به حساب 
سپرده شماره 20111133678183  شهرداری نزد بانک قرض الحسنه 
مهر ایران شعبه سراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ 

پیشــنهادی در پاکت سربسته   از تاریخ نشــر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز تا 
آخر وقت اداری  روز شنبه مورخه 99/12/2 به دبیرخانه شهرداری تحویل 

و رسید دریافت نمایند.
2-  شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .

3-  به تقاضاهای مخدوش، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
4-  هزینه متعلقه ) نشرآگهی ( به عهده خریدار  خواهد بود.

5-  ســپرده نفرات اول تا ســوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مســترد نخواهد 
شــد ودرصورت انصراف هریک ازبرندگان ســپرده آن برنده به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.
6-  متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر  و رویت نقشه ها، شرایط 
و قرارداد واگذاری به دایره فنی و شهرسازی یا واحد  درآمد مراجعه و یا با شماره 
تلفن های  68- 43228167 تماس حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.

   محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

مرحله دوم  ) نوبت دوم(

مرحله اول  ) نوبت دوم(

نظــام بانکــی از پایه هــای اقتصــادی کشورهاســت و پویایــی، 
ســالمت و مدیریــت صحیــح آن می تواند کشــورها را بــه قله های 
رفیع اقتصــادی برســاند. بانک ملــی ایران نیــز از   شــروع فعالیت 
خــود در ســال   ۱3۰7 همــه منابــع خــود را در راســتای پیشــرفت و 
اعتالی کشــور بــه کار برده اســت. فعالیت هــای بانک ملــی بعد از 
وقوع انقالب اســالمی با شــدت و جدیت بیشــتری دنبال شده و 
حمایــت از اقشــار ضعیف جامعــه و توســعه اقتصادی کشــور در 
همه سطوح آن اســتوار گشــت. چندین ســال کارنامه درخشان 
بانــک ملی، نــام آن را بــرای هر ایرانــی هم ردیــف اعتماد  قــرار داده 
اســت و آن را به مهم ترین بانک در نظام بانکی جمهوری اسالمی 

ایران تبدیل کرده است.
عملکرد 9 ماهه بانک ملی ایران

رئیــس  اداره امــور شــعب بانــک ملــی اســتان آذربایجــان شــرقی 
در مصاحبــه اختصاصــی بــه جــام جــم گفــت:» از آنجــا که مــا آنچه 
داریم بــه برکت انقــالب اســالمی و خون پــاک شــهیدان انقالب و 
دفاع مقــدس اســت بــر خــود الزم می دانــم در ابتــدا دهــه مبارک 
فجر و ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی را تبریک و تهنیت عرض 
نمــوده و بــه روح بلنــد شــهدای انقــالب و جنــگ تحمیلــی ابــراز 
ارادت نمایــم. سیاســت کاری بانک ملــی در اســتان از اول حضور 
بنده بــه تبع سیاســت های بانــک ملی ایــران در راســتای حمایت 
از اقشار آســیب پذیر و واحدهای صنعتی ترســیم گردید.امسال 

که مقــام معظم رهبــری آن را به نــام جهش تولید مزیــن نمودند، 
سیاســت های بانک ملی نیز در ســطح عالی توســط هیات مدیره 
محتــرم و مقــام محتــرم مدیریــت عامــل در راســتای تحقــق ایــن 
شــعار  ترســیم گشــت. در این بخش مــا برنامه ریزی هــای خود را 
انجام داده و کارگروه های الزم را تشــکیل  دادیــم و اقدامات خود 
را آغاز کردیم. در راســتای حمایت از اقشــار آســیب پذیر و کســب 
و کارهای آســیب دیده از بیمــاری کرونا سیاســت ها و تدابیری که 
دولــت تدبیــر و امیــد اتخــاذ نمــود را عملیاتــی نمودیــم و بیش از 
8۰ درصد تمامی تســهیالتی را  که  به سیســتم بانکی و بانک ملی 

معرفی شد  پرداخت نمودیم.«  
عــادل غالمــی افــزود:» در بخــش اعطــای تســهیالت در اســتان 
آذربایجــان شــرقی نزدیک بــه 22 درصد منابــع اســتان و 26 درصد 
مصارف اســتان تــا ایــن تاریــخ در اختیــار بانــک ملــی قــرار دارد. با 
تالش همکاران عزیزمــان و مدیریت و برنامه ریزی که انجام شــد 
بیش از 4۰ هــزار میلیــارد تومان تســهیالت پرداخــت نمودیم که 
نســبت به مقطع مشابه ســال گذشــته نزدیک به 8۰ درصد رشد 

داشته است.
 این مبلغ در قالب 93هزار پرونده پرداخت گردید که بخش های 
صنعــت و معــدن،   کشــاورزی، مســکن و ســاختمان تقریبــا 
6۰ درصــد و بخش هــای بازرگانــی، صــادرات و خدمات)اقشــار 
آســیب پذیر و مشــاغل خدماتی( 4۰ درصــد تســهیالت را به خود 
اختصــاص دادنــد.در زمینــه تســهیالت ازدواج، بــه بانــک ملــی  
99۱۱نفــر معرفــی گردیدند کــه بــه  8427 نفــر تســهیالت پرداخت 
شــده و ۱484 نفــر در انتظــار پرداخــت تســهیالت هســتند  کــه به 
زودی به آنها پرداخت می گردد. رتبه اول استان آذربایجان شرقی 
در پرداخت تســهیالت قرض الحســنه کرونا از نظر تعــداد و مبلغ 
متعلق بــه بانک ملــی اســت.بانک کارگشــایی شــعبه بانک ملی 
که یک شــعبه در شــمال غرب کشــور وجود دارد در قبال ترهین 
و گــرو گــذاری طالبــه بیــش از 3۰هــزار نفر بــه مبلــغ مجموعــا 85۰ 

میلیارد تومان تسهیالت پرداخت نموده است.
،شــعبه شــریعتی، فلکــه تختــی، شــعبه میانــه،   در 7 شــعبه تبریز
شــعبه مراغه و شــعبه ســراب صندوق امانــات بانک ملــی فعال 
اســت و در اختیــار  تمامــی مشــتریان عزیــزی کــه به ایــن خدمت 
نیاز داشــته باشــند قرار داده خواهد شــد. در آینده نزدیک نیز در 
شعب شهرســتان بناب و اهر صندوق امانات راه اندازی خواهد 
شــد.در بخش خدمــات الکترونیکــی نیز مــا دســتاوردهای قابل 
توجهی داریم. شــعبه ملــی پالس در تهران افتتاح شــده اســت و 

انشــااهلل نهایتا در سه ماهه اول ســال ۱4۰۰ در اســتان آذربایجان 
شــرقی نیز افتتاح خواهد شــد. ملی پالس بانکی است که تمامی 
خدمــات بانکــی در آن بــدون حضــور کارمنــد انجــام می شــود. 
همچنین نشــان بانک و اپلیکشــین بانک ملــی قابلیت جدیدی 
بــرای کاهــش هزینه هــای پایانه هــای پــوز و تســهیل خریــد مردم 
بــا اســتفاده از  بارکد خــوان می باشــد. همــکاران مــا در بانک ملی 
عموما در کمک های مومنانه و اقدامات خداپسندانه نیز با تمام 
وجــود فعالیت نمــوده و بــه صــورت خودجــوش اقدام بــه کمک 
می نماینــد.در مــاه مبــارک رمضــان، کمک هــای مومنانــه در هــزار 
بســته ســیصد و پنجاه هزارتومانی  بــه مبلغ جمعا ســه میلیارد و 
پانصد میلیون  ریــال  پرداخت گردید.بعــد از آن نیز در کمک های 
مومنانه که با همراهــی پایگاه بســیج ادارات، دفتر امــام جمعه و 

استانداری انجام شد همکاری و همراهی داشتیم.«

* عملکرد بانک های استان
عادل غالمی کــه دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانک های اســتان 
نیــز می باشــد، ادامــه داد:» سیســتم بانکی اســتان در 9 مــاه اول 
ســال 99  حــدود  2۰۰هــزار میلیــارد تســهیالت پرداخــت نمــوده 
اســت کــه نزدیــک بــه 6۰ درصــد آن بــه بخش صنعــت و معــدن و 
کشــاورزی و مســکن و ســاختمان اختصــاص یافتــه و نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته بــا 77 درصــد رشــد مواجــه بوده 
اســت. در 9 ماهه گذشــته سیســتم بانکی نزدیک بــه 468۱3 نفر 
برای تسهیالت قرض الحســنه ازدواج به سیســتم بانکی استان 
معرفــی گردیده انــد کــه از ایــن تعــداد بــه  372۰۰ نفــر تســهیالت 
پرداخت شده است که حدود 8۰ درصد معرفی شدگان را شامل 
می شــود. در ســال جهش تولید سیســتم بانکی نقش گسترده 
ای در راســتای تحقق شــعار این ســال ایفا کــرده اســت و نزدیک 

بــه ۱۰۰ درصــد تســهیالت ســال گذشــته  را در راســتای حمایــت از 
واحدهای صنعتــی و تولیدی تســهیالت پرداخت نموده اســت. 
در ایــن بخــش نزدیک بــه ۱۰۰ مــورد جلســه ســتاد تســهیل برگزار 
گردیــد و بیش از ۱5۰ پرونده بررســی شــد کــه بر اســاس آن موانع 
معامالتی رفع گردد تــا واحدهای تولیدی بتواننــد فعالیت خود را 
ادامه دهند. بانک های اســتان همراه با ســایر نهادها و  مقامات 
عالی اســتان،قوه قضاییه و ســازمان صمت تمام تالششان این 
اســت که بتوانند هم در توســعه اســتان آذربایجان شــرقی و هم 
خ های اقتصادی  در افزایش و تثبیت اشتغال و فعال نمودن چر
و صنعتــی اســتان نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا نماینــد. رویکــرد 
بانک های اســتان رفــع موانع و فعــال نمودن واحدهــای تولیدی 
اســت و به هیچ وجه نظــر و اقدا مــی در راســتای تعطیلی یــا ایجاد 

مانع بر سر راه فعالیت واحدهای تولیدی انجام نداده اند.«

رئیس اداره  امور شعب بانک ملی استان:

حمایت از  واحدهای صنعتی   سیاست بانک ملی است

از اسفند سال گذشته بیماری کرونا درکشور عزیزمان شیوع 
پیدا کرد و مشکالت زیادی را با خود برای مردم به همراه آورد. 
بانک ها یکی از محل های بسیار آســیب پذیر و مستعد برای 
انتقــال ویــروس کرونــا هســتند و این باعث شــده اســت که 
همــکاران ما با مشــکالت بزرگــی مواجه شــوند. پــس از همه 
گیری بیماری کرونا برخی مشاغل تعطیل شــده،برخی درصد 
حضور کارکنــان در محــل کار را کاهــش دادند و بعضــی نیز به 
دورکاری روی آوردند.امــا بــا توجــه بــه نقشــی کــه بانک هــا در 
اقتصاد و معیشــت مردم دارند عملیاتی شــدن این موارد در 
سیستم بانکی میســر نبود.سیســتم بانکی کشــور و به تبع 
آن سیســتم بانکــی اســتان و بانک ملــی ایــران نهایت تالش 
خود را برای کاهش آثار کرونا در زندگی مردم به کار بســته اند.

در سیســتم بانکی متاســفانه نزدیک به یک ســوم همکاران 
به بیماری کرونا مبتال شــدند. بانک ملی در استان آذربایجان 
شــرقی نزدیــک بــه ۱5۰۰ نفــر پرســنل دارد کــه 6۰۰ نفــر از آنهــا 
متاسفانه در یک سال گذشته گرفتار بیماری کرونا شدند. در 
حال حاضر نیز 6 نفر از همــکاران ما به ایــن بیماری منحوس 
مبتــال بــوده و در قرنطینــه خانگــی بــه ســر می برنــد. جبهــه 

اقتصــادی کشــور بعــد از پرســنل قهرمــان نظــام ســالمت در 
جبهه ســالمت  که از آغاز شــیوع این بیماری با فداکاری تمام 
و ایثارگــری وصف ناپذیر به دفاع از ســالمت مــردم عزیز ایران 
کمر همت بســتند ، بیشــترین همکاران خود را در اثر ابتال به 
کرونا از دســت داده و با مشــکالت زیادی مواجه شده است.
اگر چه ما تمامی امکانات و تدابیر الزم برای جلوگیری از شیوع 
این ویــروس را در شــعب ایجــاد کردیم امــا متاســفانه در کل 
سیستم بانکی بسیاری از همکاران ما درگیر آن شدند و بر اثر 
ابتال به کرونا در استان آذربایجان شــرقی ما  4 نفر از همکاران 
جوان، شایسته وکاردان خود را در بانک ملی از دست دادیم.
عزیزانی که در راه خدمت به مــردم و جهاد در جبهه اقتصادی 

جــان خــود را فــدای معیشــت مــردم و رونــق تولیــد کردنــد و 
شهیدان خدمت بانک ملی نام گرفتند.انشااهلل خداوند روح 
آنها را در ملکوت اعلی قرین لطف و رحمت خود قرار داده و به 
خانواده آنها صبــر و بردباری عطا نماید.یاد و خاطــر آنها را برای 

همیشه گرامی می داریم.
در آخــر بــر خــود الزم می دانــم کــه در ابتــدا از پرســنل فــداکار 
درمانــی اعــم از پزشــکان و پرســتاران و تمــام عزیزانــی کــه در 
هر گوشــه از نظــام به این مــردم خدمــت می کنند و ســپس از 
پرســنل ایثارگر و بی نظیر سیســتم بانکی خصوصا همکاران 
عزیزم در بانک ملــی ایران تقدیر و تشــکر نمــوده و در مقابل 

خدمات و فداکاری های آنان سر تعظیم فرود آورم.

شهدای خدمت بانک ملی؛ 
جهادگران جبهه اقتصادی

جواد عبادیمهدی حسین زادهاحد حقیقت طلبمهدی  علی اکبرزاده

تاژ
رپر



رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به تشکیل 
پرونــده 347 بهره بــردار اســتان با هــدف ارزیابــی در بخــش انتخاب 
تولیدکننده نمونه استانی و ملی، گفت: از این تعداد، 9۰ بهره بردار به 
عنوان تولیدکننده نمونه استانی در بخش های مختلف کشاورزی 
انتخاب شــده و 9 نفر از نمونه های اســتانی نیز به عنوان نمونه ملی 

برگزیده شده اند.
مهندس اکبر فتحی در وبینار تجلیل از برگزیدگان نمونه کشوری و 
اســتانی بخش کشــاورزی و بهره برداری از طرح های گلخانــه ای که با 
حضور رئیس جمهور، افــزود: معموال تعداد نمونه هــای ملی فعال 
بخش کشاورزی از استان هر ساله به بیش از سه نفر نمی رسید اما 
امسال با تالش و زحمت تمامی فعاالن بخش کشاورزی، این تعداد 

به 9 نفر رسیده است، ولی باز هم جای رشد و ارتقا را دارد.
وی با اشــاره به فاصله بســیار زیاد میزان تولید بهره برداران نمونه با 
میزان تولید متوسط محصوالت مختلف اســتان، گفت: هر کدام از 
این بهره برداران نمونه با توســل به دانش جدید و به روز، اســتفاده 
از بذور جدید و ارقام اصالح شده و با همکاری و دریافت علوم جدید 
از کارشناســان پهنــه توانســته اند تــا اقدام مهمــی در جهــت ارتقای 
تولید محصول خود داشــته باشــند؛ ما بهره برداری داریم که ۱3۰ تن 
در هکتار تولید دارد در حالی که متوسط تولید همان محصول ۱5 تن 

در هکتار است. 
وی متذکــر شــد: تنهــا روش ارتقای ســطح تولید متوســط اســتان و 
افزایــش میــزان تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســتان نیــز، افزایش 

ع و باغات است. ضریب نفوذ دانش در کشاورزی و انتقال آن به مزار
* اختصاص22 درصد اشــتغال اســتان آذربایجان شــرقی به بخش 

کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســتان آذربایجان شرقی گفت: این 
سازمان از روز اول سالجاری با برنامه ریزی های انجام شده در راستای 
جهــش تولید، اقــدام بــه افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح و ایجاد 

ظرفیت های جدید نموده است.
در ارتبــاط بــا جایــگاه و توانمندیهای جهاد کشــاورزی اســتان گفت: 
جهاد کشاورزی پتانسیل باالیی در اشتغال اســتان دارد و 22 درصد 

اشتغال استان را به خود اختصاص داده است. 
وی افــزود: در ســال جــاری 2۰ درصــد صــادرات غیــر نفتــی از بخــش 
کشاورزی بوده است و 95 درصد مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی 

کشاورزی و صنعتی از طریق بخش کشاورزی تامین می شود.
مهندس فتحی با تاکید بــر ضرورت تامیــن کاالهای اساســی گفت: 
 از طریق 

ً
گنــدم ، مــواد پروتئینی، لبنیــات، ســبزیجات و میــوه تمامــا

کشاورزی تامین شــده و فعاالن این بخش با کمترین توقع و بدون 
منت در حال تولید و ارائه خدمت هستند و کشــاورزی جایگاه ویژه 

ای در کشور دارد.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان به نــام گذاری ســالجاری به 
جهش تولید اشــاره کرد و گفــت: جهش تولید در بخش کشــاورزی 
کامــاًل نمایــان بــوده و بیش از هر بخشــی قابل مشــاهده هســت و 
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان آذربایجان شــرقی از روز اول ســال 
با برنامــه ریزی های انجام شــده در راســتای جهــش تولید، اقــدام به 
افزایش عملکرد در واحد ســطح و ایجاد ظرفیت هــای جدید نموده 

است.

وی افــزود: طبــق برنامه ریــزی قــرارداد عاملیت بــا بانک کشــاورزی و 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، پروژه هایی تحت عنوان طرح های 
با ماهیت تسهیالتی در راستای برنامه های جهش تولید در استان 
منعقد گردیده اســت کــه حــدود ۱۱ پروژه بــا ۱۰۰۰ میلیــارد ریــال اعتبار 
تدویــن شــده و در مرحلــه نهایــی قــرار دارد و بــا اجرایــی شــدن ایــن 

پروژه ها ظرفیت های جدید برای تولید و اشتغال ایجاد خواهد شد.
مهنــدس فتحــی در ارتبــاط بــا کشــاورزی رایــج امــروزی گفــت: 
برنامه ریزی هــا و اقداماتــی در حوزه هــای مختلــف بخش کشــاورزی 
انجام شــده تا در کشــاورزی رایج امــروزی ارتقــای بهــره وری و ضریب 
 به افزایش عملکرد 

ً
نفوذ دانش در کشــاورزی اتفاق بیافتد و نهایتــا

هکتاری در واحد تولیدی بیانجامد.
وی بر محدودیت در منابع تاکید کرد و گفت: باید در اســتفاده از آب 
و خاک از روش های بهینه و جدید استفاده شــود و اصالح الگوهای 
 در راســتای 

ً
کشــت مدنظر قــرار گیــرد کــه کشــت گلخانــه ای دقیقــا

رســیدن به این هدف می باشــد و خوشــبختانه انقالبی در توســعه 
گلخانه اتفاق افتاده اســت و محصوالتی که نیــاز آبی زیــادی دارند در 
حال حــذف و جایگزینی با محصوالت هســتند که بــه آب کمتر برای 

تولید نیاز دارند. 
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: در این راستا و در حوزه 
زیرســاخت اســتفاده از شــبکه ها و کانال هــای آبیــاری و روش هــای 
علمی آبیاری مورد استفاده قرار گرفته و همچنین کشاورزی حفاظتی 
در راستای اســتفاده صحیح از خاک تعریف شده تا بتوان از منابع به 

صورت بهینه استفاده کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســتان در تحسین تولید کنندگان 
بخش کشــاورزی گفت: زحمتکشــان اصلی ایــن عرصه کشــاورزان 
 بــرای ایجــاد شــرایط مناســب بــرای 

ً
بــوده و جهادکشــاورزی صرفــا

کشــاورزی تــالش کــرده و همــه مــا مدیــون زحمــات و تالش هــای 
کشــاورزان عزیز بــوده ایــم و همــواره دعاگــوی فعــاالن و کشــاورزان 
خواهیم بــود و تــالش می کنیم بــا ارتقــای بهــره وری در واحد ســطح 

تولیدی، در وضعیت معیشتی این عزیزان اثرگذار باشیم.
* از محل اعتبارات رودخانه های مرزی

20 هزارهکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم های نوین آبیاری 
تجهیز شد

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی، گفت: 
افزایش بهــره وری کشــاورزی از طریــق ارتقــاء ضریب نفــوذ دانش و 

فنون مدرن کشاورزی تحقق می یابد.
مهنــدس اکبــر فتحــی در ســی و پنجمیــن دوره معرفــی و تجلیــل از 
برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی اســتان آذربایجان شرقی 
که با حضور دکتر محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی، 
حجت االســالم مجیــد نجفــی مســئول حــوزه نمایندگی ولــی فقیه 
ســازمان جهادکشــاورزی اســتان، دکتــر علــی جهانگیــری معــاون 
هماهنگی امــور اقتصــادی اســتاندار، معاونیــن و مدیران ســتادی 
و ادارات تابعــه و تولیدکننــدگان برتــر کشــاورزی اســتان در محــل 
استانداری آذربایجان شرقی برگزار شــد، با تبریک ایام ا... دهه مبارک 
فجر 99 و تقدیر و تشکر از حمایت های همه جانبه استاندار محترم 
آذربایجان شرقی از بخش کشاورزی استان و بیان این مطلب افزود: 
347 نفــر از کشــاورزان و بهره بــرداران بخــش کشــاورزی عملکــرد و 

فعالیت خود را در قالب پرونده کاری ارســال نمــوده بودند که از این 
تعداد 9۰ نفر به عنوان نمونه استانی و از میان این تعداد نیز 9 نفر به 

عنوان نمونه ملی در سطح کشور برگزیده و معرفی شده اند.    
وی، ادامــه داد: طــی چندین ســال گذشــته تنها 3 نفــر از کشــاورزان 
استان به عنوان نمونه ملی انتخاب شده بودند اما امسال با عنایت 
پــروردگار متعــال و همــت کشــاورزان، معاونــان و مدیران ســتادی 

جهادکشاورزی استان این رقم به 9 نفر رسیده است. 
مهندس فتحی افزود: فاصله فاحش بین میزان تولیدکننده برتر با 
متوسط تولید کشاورزان عادی، مجموعه جهاد کشــاورزی استان را 
تشویق می کند تا همه ساله این مراسم را با رونق بیشتر و باشکوه 
 تــر برگــزار نمایــد کشــاورزان و بهره بــرداران نمونــه کشــاورزی اذعــان 
می کنند که با اســتفاده از دانش و علوم جدید کشــاورزی، بکاربردن 
بذر اصالح شده و ارقام جدید و دانش روز کارشناسان و متخصصین 
کشــاورزی توانســته انــد تــا متوســط عملکــرد تولید خــود را بــه نحو 

چشمگیری افزایش دهند.  
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، گفت: متوسط تولید سیب 
توسط تولیدکننده برتر در اســتان ۱3۰ تن در هکتار است در حالیکه 
متوسط عملکرد سایر باغداران بیش از ۱5 تن در هکتار نمی باشد، 
لذا تنها روشی که با استفاده از آن می توانیم متوسط تولید را به سطح 
تولیدکنندگان برتر ارتقاء و میزان تولیدات کشاورزی را افزایش دهیم 
 با افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشــاورزی امکانپذیر 

ً
صرفا

خواهد بود.   
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران دریاچه ارومیه 
و محدودیــت منابــع آب و خــاک، اظهــار نمــود: بیــش از 56 درصــد از 
تولیدات کشاورزی آذربایجان شــرقی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
اتفاق می افتد و با عنایت بــه این موضوع که همه ســاله منابع آب و 
خاک در این حوضه رو به کاهش می باشد، بنابر این ارتقاء بهره وری 
و افزایش عملکرد در واحد ســطح باید جــزو برنامه هــای اولویت دار 

سازمان جهادکشاورزی استان بوده و باشد. 
مهنــدس فتحــی، افــزود: عقــد تفاهمنامــه همــکاری در ســال 99 
بین ســازمان جهادکشــاورزی و ســتاد اجرایی فرمان امــام راحل)ره( 
در راســتای پشــتیبانی از مراکــز خدمــات غیردولتــی، حمایــت مالــی 
کارشناسان پهنه اراضی زراعی، خرید بذور اصالح شده و ارقام جدید 
 تولیدات دیمی از اقدامات اساســی 

ً
در محصوالت زراعی مخصوصــا

ســازمان جهادکشــاورزی اســتان بــرای ارتقــاء میــزان بهــره وری در 
کشاورزان است.  

رئیس سازمان جهادکشــاورزی استان، گفت: خوشــبختانه از زمان 
شــروع بــه کار دولــت محتــرم تدبیــر و امیــد نســبت به گســترش و 
توسعه کشــاورزی کشــور توجهات خاصی اعمال گردیده و خدمات 

بسیار مطلوب و مفیدی در این حوزه انجام شده است. 
وی با اشــاره به لزوم تجهیز اراضی کشاورزی استان به سیستم های 
نویــن آبیــاری و اســتفاده بهینــه از آب کشــاورزی، اظهــار کــرد: طــی 
3 ســال اخیــر 2۰ هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی شهرســتان های 
جلفــا، خداآفریــن و ورزقــان از محــل اعتبــارات رودخانه هــای مــرزی 
به سیســتم های مــدرن آبیــاری از جملــه آبیــاری تحت فشــار مجهز 
گردیــده انــد این امــر در حالــی اتفــاق افتــاده کــه از ابتــدای فالحت تا 
سال 92 مجموع کل اراضی کشــاورزی استان آذربایجان شرقی که به 

شبکه های آبیاری تجهیز شده بودند فقط 4۰ هزار هکتار بود.
مهندس فتحی اضافه نمود: طراحی خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون 
برای مکانیزه کردن ادوات و ماشین آالت کشاورزی با عاملیت بانک 
کشــاورزی و پرداخت ســاالنه ۱2۰ الــی ۱3۰ میلیــارد تومان تســهیالت 

اعتبــاری از ابتــدای دولت تدبیــر و امید بــرای خرید تراکتــور، کمباین 
و ادوات دنبالــه بند، یکــی دیگر از اقدامــات مهم و ارزشــمند دولت، 
وزارت جهادکشاورزی و ســازمان جهادکشاورزی اســتان در راستای 

افزایش مکانیزاسیون کشاورزی آذربایجان شرقی است.
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان در بخــش پایانی ســخنان 
خــود با خاطرنشــان ســاختن ایــن موضــوع که همــه ســاله در طول 
ســال چندین نوبت مراســم افتتاح و راه اندازی پروژه هــا و طرح های 
کشاورزی در هفته گرامیداشت جهادکشاورزی و بزرگداشت هفته 
دولت در اســتان برگزار می شــود، گفــت: در ایــام ا... دهــه مبارک فجر 
امســال نیز 93 پــروژه زیربنائی و عمرانی بخش کشــاورزی اســتانی با 

اعتباری بالغ بر 2۱2 میلیارد تومان افتتاح و بهره برداری خواهند رسید.
* آذربایجان شرقی قابلیت ارتقای میزان بهره وری کشاورزی را دارد

اســتاندار آذربایجان  شــرقی با بیان این کــه در بحث اصــالح ژنتیک و 
به نژادی، اقدامات خوبی در اســتان انجام شــده اســت، گفــت: باید 
دانش نو، فناوری های نوین و آموزش های امروزی بیش از پیش به  

بخش کشاورزی وارد شود.
دکتر محمدرضــا پورمحمدی در مراســم تجلیــل از برگزیــدگان ملی 
و اســتانی بخــش کشــاورزی و افتتــاح تعــدادی از پروژه هــای ایــن 
بخــش، افــزود: دهه فجر فرصت مناســبی اســت کــه موفقیت ها و 

دستاوردهای انقالب را به مردم بازگو کنیم.
وی ادامه داد: شاید آن طور که بایسته و شایسته است اقدامات به 
خوبی بیان نشــده و گاهی دچار خودسانسوری شــده  ایم و تعدادی 
نیز خواسته یا ناخواسته نقاط ضعف را پررنگ می کنند؛ هرچند نقد 

نیاز است ولی نباید به سیاه نمایی تبدیل شود.
دکتر پورمحمدی اظهار داشــت: باید به مردم گفت که 4۰ سال قبل 
ایران یک کشــور تــک  محصولــی و مصرفی مطلق بــود ولی امــروز به 
قدری تولیــد داریم که محصــوالت خــود را بــه بازارهای جهانــی صادر 

می کنیم.
وی گفت: امام خمینی)ره( خوداتکایــی و اعتماد به نفس را به ملت 
ایــران هدیــه داد و اکنون شــاهد آن هســتیم کــه اتفاقــات مهمی در 

بخش های مختلف کشور رخ می دهد.
در این مراسم، محمدتقی ممی پور تولیدکننده نمونه حبوبات دیم، 
رضا محمدیان تولیدکننده نمونه سیب درختی، محمود ابراهیمی 
تولیدکننــده نمونــه محصــوالت گلخانــه ای، فاطمــه ابوالعالیی زن 
نمونه مشــاغل خانگی، عزیز قدرت پور بهره بردار نمونه نگهداری و 
بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی، رضا رضایی تولیدکننده نمونه 
بذر، نادر فشــنگچی تولیدکننده نمونه خــوراک دام، محمــد مهرزاد 
پرورش دهنده نمونه ماهیان ســردآبی و محمود باقرزاده بهره بردار 
نمونه ســازه ها و تاسیســات آبیاری به عنوان تولیدکنندگان نمونه 
ملی در بخش کشــاورزی تجلیل و همچنیــن 8۱ تولیدکننده نمونه 

استانی معرفی شدند.
؛ * با دستور رئیس جمهور

ح گلخانه ای آذربایجان شــرقی بــه ظرفیت به 1۳  بهره بــرداری از 1۵ طر
هکتار

همزمــان با افتتــاح پروژه هــای بخش کشــاورزی سراســر کشــور، ۱5 
طرح و پــروژه گلخانه ای بــا ظرفیتی نزدیــک به ۱3 هکتــار ) ۱27 هــزار و 
49۰ مترمربع( در آذربایجان شرقی با دســتور و حضور مجازی رئیس 

جمهور افتتاح شد.
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا بیان 
این که این پروژه های گلخانه ای با سرمایه گذاری مجموع بالغ بر 7۰۰ 
میلیارد و ۱55 میلیون ریال در ۱۰ شهرستان افتتاح شده است گفت: 

میزان ۱57 میلیارد و ۱2۰ میلیون ریال اعتبار از بخش خصوصی، مبلغ 
523 میلیارد و 875 میلیون ریال اعتبار از بخش دولتی و ۱9 میلیارد و 

۱6۰ میلیون ریال نیز از طریق اعتبارات بانکی تامین شده است.
وی افــزود: ۱5 پــروژه گلخانــه ای اســتان در شهرســتان های مرنــد، 
بســتان آباد، بناب، عجب شــیر، شبســتر، هریــس، ورزقــان، کلیبر، 
میانه و اهر بوده و برای 52 نفر به صورت مستقیم و ۱52 نفر به صورت 

غیرمستقیم اشتغالزایی شده است.
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا بیان 
این که این پروژه ها شامل طرح های گلخانه ای تولید سبزی و صیفی 
محمد ولیی، تولید ســبزی و صیفی مجید جهانگیری، تولید سبزی 
و صیفی سودمعلی رحمن زاده، سبزی و صیفی رضا قاسمی، سبزی 
و صیفــی شــاکری، ســبزی و صیفــی بــرادران نظــرزاده و پــرورش خیار 
گلخانه ای مقیــاس کوچک می شــود افزود: هم چنیــن طرح گلخانه 
4۰۰۰ مترمربعی محمد نیکنام، گلخانه کوچک مقیــاس نقی ارحمی، 
گلخانه کوچک مقیاس التفات نوری، گلخانه سبزی و صیفی، گلخانه 
رحیمی، طرح گازرســانی شــهرک گلخانــه ای بنــاب و احــداث گلخانه 
هیدروپونیک شهریار قلی زاده و گلخانه هیدروپونیک مصطفی راجی 

نیز از دیگر پروژه های افتتاح شده در این مراسم بوده است.
* تولیــدات بخــش کشــاورزی اســتان در طــول ســال های گذشــته 

افزایش یافته است
استاندار آذربایجان شرقی گفت: در برخی اقالم تولید شده در بخش 

کشاورزی به خودکفایی رسیده ایم.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در حاشــیه وبینار تجلیل از برگزیدگان 
نمونه کشوری و استانی بخش کشــاورزی و بهره برداری از طرح های 
گلخانه ای با حضورمجازی رئیس جمهور اظهار کرد: همه دستاوردها 
و پیشــرفت هایی کــه در طول 42 ســال گذشــته در کشــور مــا اتفاق 
افتاده اســت، همگی مدیون خون شــهدا و جانبــازان در راه انقالب 

اسالمی بوده است.
وی با تقدیر از فعاالن بخش کشــاورزی استان در تولید محصوالتی 
، اظهــار کــرد: ایــام  فراتــر از میــزان تولیــد متوســط اســتان و کشــور
مهمی هم چون دهه فجــر، فرصت خوبــی برای بیــان موفقیت ها و 
دستاوردهای کشور از نقطه آغاز انقالب تاکنون است، اما متاسفانه 
تاکنون این پیشــرفت ها آنگونه که شایســته اســت، مطرح نشده 

است.
وی افــزود: تولیــدات بخــش کشــاورزی اســتان در طــول ســال های 
گذشــته افزایش یافته و حتی در برخی اقالم به خودکفایی رســیدیم 
و روز به روز هم بر این میزان افزوده می شــود؛ این اعتماد و سوق به 
سمت خودکفایی ناشی از اعتباری است که به برکت انقالب اسالمی 

و اتحاد مردم و بهره برداران بوده است.
دکتر پورمحمدی با اشاره به میزان تولیدات فعاالن کشاورزی استان 
که به عنوان نمونه ملی و اســتانی نیــز برگزیده شــده اند، گفت: مثال 
میزان تولیــد انگور یکــی از بهره بــرداران نمونه اســتان ۱۱7 تــن در هر 
هکتار است، در حالی که متوسط تولید انگور اســتان فقط ۱4 تن در 
هر هکتار را شامل می شود؛ این امر نشان می دهد که ظرفیت باالیی 

در جهت افزایش بهره وری کشاورزی داریم.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در انتهــای ایــن مراســم کــه بــا حضــور 
تولیدکنندگان، بهره برداران، فرهیختگان و خادمان بخش کشاورزی 
اســتان در محل اســتانداری آذربایجان شــرقی برگزار شــد، از ۱5 طرح 
گلخانــه ای اســتان با تامیــن اعتبــار 7۰۰ میلیــارد و ۱55 میلیــون ریال 
افتتاح شد و از 9 بهره بردار نمونه ملی استان و تعدادی از بهره برداران 

نمونه استانی نیز تجلیل به عمل آمد.

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

: »کلر پارس« در مبارزه با کرونا عملکرد مطلوبی داشت معاون استاندار
معاون اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: شــرکت کلر پارس در مبارزه با بیماری کرونا 

عملکرد خوبی داشت و جزو شرکت های موثر در کاهش آلودگی این ویروس داشت.
علیار راستگو در  مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره معرفی و تجلیل از کارآفرینان 
برتر استان با اشاره به شرایط کشور گفت: جمهوری اسالمی درمبارزه با کرونا توانست 
بهتر ازدیگران عمل کند و در حال حاضر بیماران و فوتی های این بیماری در استان به 

حدود 47۰ نفر مبتال و 3 فوتی درروز رســیده اســت. معاون  سیاســی امنیتی استاندار 
آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به نقش کارخانجات استان در مبارزه با کرونا گفت: 
شــرکت کلر پارس در مبارزه با بیماری کرونا عملکرد خوبی داشــت و جزو شرکت های 
موثر در کاهش آلودگی این ویروس داشت. حسین فتحی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: کارآفرینان، فجرآفرینان انقالب و امیدآفرینان جبهه 

اقتصادی بوده و کارآفرینی یک راهبرد برای توسعه اقتصادی است و مهم ترین شاخص 
و موتور محرک اقتصادی است.

در ادامه این مراسم از ۱4 کارآفرین برتر استان تجلیل شد و شرکت کلر پارس به عنوان 
واحد نمونه بخش صنعت  ومعدن همچنین روابط عمومی نمونه و اداری مالی نمونه 

تجلیل شدو به عنوان شرکت حامی ورزش کارگری نیز مورد تقدیر قرار گرفت.
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با حضور استاندار صورت گرفت؛

زی   تجلیل از 9 بهره بردار ملی و 90 نمونه  استان در بخش کشاور

تاژ
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

غ از خویش شوى خ روزى که فار فّر
از هر دو جهان گذشته، درویش شوى

طغیان کنی و خرمن هستی سوزى 
"یا حق" گویان، رسته ز هر کیش شوى

امام خمینی - ره
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جواد محمودی مدیر شعب بانک کشاورزی اســتان آذربایجان شرقی گفت:دهه مبارک 
فجر، یــادآور  اتحــاد و یکپارچگی بی نظیر مــردم ایران بــرای تحقق اســتقالل و تغییر نظام 
نامطلوب گذشــته و ایجاد نظام مطلوب بر مبنای آموزه های اســالمی بود که به اســتقرار 
نظام جمهوری اســالمی ایران انجامیــد. خانواده بــزرگ بانک کشــاورزی ازهمــان روزهای 
انقالب شکوهمند اسالمی برای خدمت رسانی در مسیر توســعه اقتصادی کشور و زیر 
پرچم ایران اسالمی، هم پیمان شده اند و اکنون با گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب، 
مفتخر اســت که کارنامه ای درخشــان از اثرگــذاری در رونق تولید و شــکوفایی اقتصادی 
کشــور در کنار پشــتیبانی از کشــاورزان و فعاالن بخش کشــاورزی و جایگاهی پیشــرو در 

شبکه بانکی را برعهده دارد.
وی گفت:  بانک کشاورزی  به عنوان تنها نهاد مالی تخصصی بخش کشــاورزی ، در سال 
۱3۱2 تاســیس شــد ، 87 ســال پایداری بیانگر اهمیــت بخش کشــاورزی بــرای این بانک 
است.خوشبختانه همگام با توسعه کشور و توسعه بخش کشاورزی، بانک کشاورزی 
هم توســعه یافته اســت تا بتواند از بخش کشــاورزی که موتــور اقتصاد کشــور گام های 

بلندی بردارد.
مهندس محمــودی تصریح کرد: خوشــبختانه باهدف تامیــن مالی و حمایــت از بخش 
کشــاورزی، پرداخت تســهیالت در بانک کشــاورزی  همواره در حال رشــد است،اســتان 
در مدت  8ســال دولت تدبیر امید بالغ بر ۱2۱ هزار میلیارد ریال تسهیالت در بخش های 
مختلــف کشــاورزی پرداخت کــرده است.تســهیالت پرداختــی بانک همــواره  ازســال 92 
تاکنون همه ســاله رشــد بیش از 25 درصدی داشــته اســت ،بطوریکه در ســال92 بالغ بر 
86۰۰میلیارد ریال پرداخت شده باافتخار این رقم  درسال98 به 2۰هزار میلیارد ریال منتهی 

شده است .
مهندس محمودی با اشــاره به شــعار ســال، افــزود: جهش تولیــد در بخش کشــاورزی 
کشور با وجود مشکالت ناشی از تحریم ها به روندی مطلوب در حال محقق شدن است.
در ســالجاری روند پرداختی ها به مراتب روبه رشــد بوده ،به گونه ای که تا پایان دی  بالغ بر 
22هزار میلیارد ریال تســهیالت در بخش زراعت،باغداری،دام وطیور،خدمات کشاورزی 

،قالیبافی،مکانیزاســیون و.... پرداخــت نموده ایم  که نســبت به ســال 98 همین موقع 
بیش از 29.4 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی  در راستای رونق تولیدات کشاورزی، توسعه وکیفی 
ســازی کشــت گلخانه های صنعتی را به دلیــل افزایش بهــره وری و کاهش مصــرف آب از 
اولویت های توسعه در این بخش قرار داده واین مساله در استان به خوبی در حال اجرا 
اســت و بانک کشــاورزی وظیفه حمایتی را با تامین ســرمایه در گردش بــرای این طرح ها 

انجام می دهد.
از ۱392 تــا کنــون با اســتفاده از تســهیالت این بانــک ۱96 هکتــار گلخانه مــدرن و جدیدبا 
سرمایه گذاری 8459 میلیارد ریال ایجاد شده است که نمونه بارز آن ایجاد گلخانه مدرن 
87هکتــاری صیفــی جــات ارس تــارال در منطقــه آزاد ارس بــا اعتباری بالــغ بــر 57۰۰ میلیارد 
ریال بــه تنهایی زمینه اشــتغال ۱۰۰۰ نفــر را فراهــم آورده ویــا گلخانه ســبزی و صیفی جات 
برادران نظــرزاده در هریــس، با تزریــق اعتبار 44۰ میلیــارد ریالی در وســعت ۱۰هکتــار برای 
۱۰۰ نفــر اشــتغال ایجــاد کــرده اســت. مهنــدس محمــودی در بخش دیگــر گــزارش خود 
بــه مکانیزاســیون کشــاورزی پرداخــت وگفت:امــروزه در زمینه توســعه مکانیزاســیون 
کشــاورزی، تمام ماشــین آالت الزم در بخش کشــاورزی با تأمین اعتبار از طــرف بانک و 2۰ 
درصد سهم متقاضی تامین می شــود و هیچ تقاضایی بدون پاســخ نمی ماند ، دربخش 
مکانیزاسیون کشاورزی  استان آذربایجان شرقی بالغ بر 5677 میلیارد ریال تسهیالت در 
طی این مدت پرداخت نموده و رتبه اول را در بین استان ها به خود اختصاص داده است.

وی افزود: بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی درمدت 8سال  بیش از 445۰ میلیارد 
ریــال تســهیالت قــرض الحســنه بــه 3467۰ زوج پرداخت کــرده است.تســهیالت قرض 
الحســنه اســتان عالوه بر ازدواج در زمینه اشــتغالزایی مــدد جویــان و کارفرمایان کمیته 
امداد امــام خمینی )ره( و ســازمان بهزیســتی نیز پرداختی داشــته اســت ،اســتان دراین 

خصوص بالغ بر 695 میلیارد ریال اعطا کرده  است.
بخــش  بــه  ســپس  وی 
مطالبات  اشاره کرد وگفت: 
مانــده تســهیالت پرداختی 
اســتان  تا بــه امروز بیــش از 
45 هزار میلیارد ریال اســت 
کــه  نســبت بــه پایــان دی  
سال قبل، 24.3درصد رشد 
داشــته اســت  کــه نشــان از 
حمایــت بانــک  از بخــش 

کشاورزی دارد.
مهندس محمودی امهال 
مطالبات بانك از کشاورزان 

خســارت دیده و اجرای بند» خ«  و بند »ل« و همچنین بخشــودگی دیرکرد بدهــکاران را  از 
دیگر اقدامات حمایتی بانک کشاورزی دانست که اگرچه مستلزم صرف نظر کردن بانک 
از بخشی از درآمدهای خود بوده ، لیکن برای کمک به بخش کشاورزی به نحو احسن  به 

انجام رسیده است.
وی در خصوص حوزه بانکــداری الکترونیک گفت: اســتفاده از ابزارهــای جدید بانکداری 
و همچنیــن در شــاخص پذیرندگــی ابزارهــای الکترونیکی یکــی از چهار بانک برتر کشــور 
هســتیم و جایگاه بســیار خوبی داریم که با وجود تخصصی بودن بانک بســیار مطلوب 

است.

بانک کشاورزی تنها نهاد مالی تخصصی بخش کشاورزی ،باهدف تامین مالی و حمایت از بخش کشاورزی

پرداخت بیش از 120 هزار میلیارد ریال تسهیالت در 8سال دولت تدبیر و امید

عملکرد کلی پرداخت  تسهیالت 
بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی

از سال های ۱۳۹2 تا پایان دی ماه ۹۹

زی بــه عنــوان تنهــا نهــاد مالــی  بانــک کشــاور
زی ، در ســال 1۳12  تخصصــی بخــش کشــاور
بیانگــر  پایــداری  ســال   8۷  ، شــد  تاســیس 
زی بــرای ایــن بانــک  اهمیــت بخــش کشــاور
است.خوشــبختانه همگام با توسعه کشور و 
بخش کشــاورزی، بانک کشاورزی هم توسعه 
یافته اســت تــا بتوانــد از بخــش کشــاورزی که 

موتور اقتصاد کشور گام های بلندی بردارد

تاژ
رپر


