طی  ۵ماهه ســالجاری ؛

بانک کشاورزی آذربایجان شرقی  ۷۰۰۰میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد
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طرح گازرسانی به  5روستای
هریس بهره برداری شد

مدیرکل اداره تعــاون ،کار و رفاه اســتان از
بخشهای مختلــف بیمارســتان بهبود در
ساختمان جدید و پروژه طر ح توســعه بازدید کرد و
از نزدیــک در جر یــان پیشــرفت فیزیکــی و فنــاوری
دســتگاههای جدیــد تشــخیصی و درمانــی
بیمارســتان تخصصــی و فــوق تخصصــی بهبــود قرار
گرفت.

2

2

مزایــده فــروش امــاک تملیکی و مــازاد بــر نیاز

مقاومتی
اقتصاد
ســپهآخر
بانکشاگرد
سال96شــرقی
آذربایجان
اســتان
واقــع در
(شماره مزایده  " )493/99/3نوبت اول"

5-4

مدیر مرکز صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی:

مخاطب سهند در سال  99به  71.7درصد رسید

6

رئیس پژوهشکده رانشگرهای فضایی تبریز:

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه خبر داد؛

مسیرهای
اقتصادپاره
آخرخطوط
اندازی
خطیسال96
مقاومتی
راهشاگرد
شرقی ،بزودی در تبریز

سال96های
مقاومتیماهواره
زمینی رصد
ایستگاه
آخر اقتصاد
شاگرد
ناحیه ۲و پارس  ۱راه اندازی میشود

3

آگهی مزایده ( مرحله دوم) » نوبت دوم»

اجاره محل پارکینگ عمومی شهرداری سراب کوچه الله
شهرداری سراب در نظر دارد به استناد بند دوم مصوبه شماره  ۳۳۱شورای محترم اسالمی شهر سراب اجاره ماهیانه محل پارکینگ عمومی
شهرداری سراب واقع در کوچه الله پشت بانک مسکن از طریق مزایده عمومی کتبی به صورت اجاره ماهیانه  ۱۱۰۰۰۰۰۰ریال به اشخاص
واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده:
-۱متقاضیان بایستی  ۱۰درصد مبلغ اجاره بهاء ساالنه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب  ۲۰۱۱۱۱۲۳۶۷۸۱۸۳شهرداری نزد
بانک قرض الحســنه مهر ایران شعبه سراب واریز و فیش مربوط را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته از تاریخ
نشر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز تا آخر وقت اداری روزپنجشنبه مورخه  99/6/20به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
-۲مبنای برنده مزایده بیشترین قیمت پیشنهادی میباشد.
 -2شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
 -3به تقاضای مخدوش  ،مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -4هزینههای متعلقه ( نشر آگهی  ،دارائی و دفترخانه و  )....به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 -5سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هریک از برندگان سپرده به نفع شهرداری
ضبط خواهد شد .
 -6متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر به دایره فنی و شهرسازی یا درآمد مراجعه و یا با شماره تلفنهای 041-4328167-68تماس
حاصل نمایند
محمد رضا علیپور آزاد  -شهردار سراب
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شرایط عضویت برای صاحبان مشاغل خانگی در صندوق بیمه اجتماعی

اجتماعی
اقتصادی

محمد نظری مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستائیان و عشایر استان آذربایجان شرقی گفت :افرادی که در
مشاغل خانگی تحت پوشش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
مشغول فعالیت هستند تحت پوشش بیمه اجتماعی
کشاورزان ،روستائیان و عشایر قرار میگیرند.

ضمیمهرایگانروزنامهدر آذربایجانشرقی

به گزارش جا مجم نظری از گسترش و تسهیل در فرآیند
پوشش بیمه اجتماعی مشمولین شاغل در مشاغل خانگی
خبر داده و افزود :تمام افراد شاغل در مشاغل خانگی که
اطالعات آ نها در سامانه دبیرخانه مشاغل خانگی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ثبت و دارای مجوز تایید شده از سوی

خبر

این دبیرخانه میباشند در صورت سکونت در روستا ،مناطق
عشایری ،شهرهای زیر  20هزار نفر و شهرهای بزرگ که در زمره
مشموالن سازمان تامین اجتماعی قرار نمیگیرند ،میتوانند با
مراجعه به کارگزاریهای صندوق در سراسر استان و با ارائه مجوز
صادر شده برای عضویت در این صندوق اقدام نمایند.

خبر

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

طرح گازرسانی به  5روستای
هریس بهره برداری شد

سیره شهدای دولت و انقالب ،بهترین برنامه برای کارگزاران نظام اسالمی است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر اهمیت
خدمت خالصانه مسئوالن به مردم تاکید کرد و گفت:
سیره شهدای دولت و انقالب ،بهترین برنامه برای
کارگزاران نظام اسالمی است که باید بیش از پیش

به مناسبت هفته دولت طر ح گاز رسانی
به پنج روستای قشالقباال ،قشالقپایین،
چمنزمین ،چنزق و بشیر در دور افتادهترین
و صعبالعبورترین مناطق شهرستان
هریس بهرهبرداری شد.
به گزارش جامجم مدیرعامل شرکت
گاز استان آذربایجان شرقی در مراسم
بهرهبرداری از این طر ح گفت :طر ح گازرسانی
به پنج روستای یادشده با اعتباری بالغ بر ۳۵
میلیارد ریال و شبکه گذاری  ۳۵کیلومتری
اجرا شده است.
سیدرضا رهنمای توحیدی ادامه داد :با اجرای
این طر ح گازرسانی بیش از  ۲۰۰خانوار از گاز
لولهکشی برخوردار شدند.
توحیدی میزان بهرهمندی از گازطبیعی در
شهرستان هریس را  ۹۹درصد اعالم کرد و
افزود :با گازرسانی به یکی دو روستای باقی
مانده در آینده نزدیک این شهرستان به
شهرستان سبز تبدیل خواهد شد.
امروز همچنین بهرهبرداری از دستگاه
چاهک معکوس (بخاری باغی) و دستگاه
مهپاش و رطوبت ساز در روستای چمن زمین
بخش خواجه هریس با اعتبار سه میلیارد و
۳۰۰میلیون ریال آغاز شد.

مورد توجه تمامی مسئوالن قرار گیرد.
به گزارش جامجم حجت االسالم سیدمحمدعلی
آ لهاشم در مراسم تجدید میثاق مسئوالن استان
با آرمانهای امام و شهدا به مناسبت هفته دولت،
به مهمترین شاخصهای کارگزاران کشور اشاره کرد
و افزود :تمام کارگزاران کشور باید انسانهایی باتقوا،
صالح ،عادل ،مطالبه گر و امانت دار بوده و عالوه بر
پرهیز از سیاست زدگی در کارهای اداری ،در بطن مردم
نیز به صورت مستمر حضور داشته باشند.
وی همچنین از هیأتهای عزاداری استان برای
رعایت پروتکلهای بهداشتی در آئینهای عزاداری
ماه محرم قدردانی کرد و خواستار توجه همه هیأتها
و عزاداران حسینی نسبت به رعایت این پروتکلها

شد.
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این مراسم گفت:
شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس با اقتدا به
امام و سرور خود ،حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) و
مجاهدت عباس گونه در برابر زورگویان و یزیدیان
زمان ،امنیت و اقتدار را برای ایران اسالمی به ارمغان
آوردند.
محمدرضا پورمحمدی افزود :هدف از این مراسم،
تجدید بیعت با شهیدانی است که عزت ،اقتدار ،
ثبات و امنیت امروز ایران اسالمی ،مرهون ایثار و
جانفشانیهای این عزیزان است.
وی با بیان اینکه هدف استکبار جهانی ،شکستن
مقاومت ایران اسالمی در جنگ تحمیلی بود ،گفت:

هدایتهای داهیانه بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی،
دفاع مقدس را به نقطه عطفی در تاریخ درخشان
ایران اسالمی تبدیل کرد.
پورمحمدی خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی
ایران در  40سال اخیر به اسوه و الگوی تمامی
کشورهای آزادیخواه جهان تبدیل شده و روز به روز
بر نفوذ ایران اسالمی و روحیه مقاومت و ایستادگی
کشورها در مقابل زورگویان افزوده میشود.
وی گفت :امروز و در این مکان مقدس با شهدای
گلگون کفن انقالب اسالمی ،عهد و پیمان میبندیم
که در خدمت صادقانه و بی منت به مردم بکوشیم
و نهایت تالش خود را برای ادامه راه این عزیزان به
کار بگیریم.

بازدید مدیرکل تعاون ،کار و رفاه استان از بیمارستان بهبود

مدیرکل اداره تعاون ،کار و رفاه استان از
بخشهای مختلف بیمارستان بهبود در
ساختمان جدید و پروژه طر ح توسعه بازدید
کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی و
فناوری دستگاههای جدید تشخیصی و درمانی
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود

قرار گرفت.به گزارش جا مجم دکتر فتحی ضمن
این بازدید ،از پیشرفتهای بیمارستان بهبود
در راستای جلب رضایت بیماران و مراجعان
اظهار خرسندی نمود و از زحمات مدیرعامل
بیمارستان در فراهم آوری چنین امکاناتی در
قالب شرکت تعاونی موفق قدردانی کرد.

کمبودانسولینکشوریاست
مدیر داروی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز گفت :کمبود
انسولین مساله کشوری است و
تمامی داروخانههای سطح کشور
با کمبود نسبی انسولین قلمی
مواجهاند.
به گزارش جامجم حسن
آقاجانی در یک گفتوگوی خبری
اظهار کرد :بخشنامهای از سوی اداره کل داروی وزارت بهداشت به داروخانهها
ابالغ شده است که نیاز یک ماهه بیمار را ارائه دهند ،حتی در صورت نداشتن

کمبود در تامین انسولینهای قلمی نیز عدول از این بخشنامه ممکن نیست.
وی ادامه داد :داروخانهها موظف به رعایت این بخشنامه هستند؛ با توجه به
ضرورت تایید این داروها در سایت بیمهها ،ممکن است از  ۱۵قلم داروی نوشته
شده در نسخ ه بیمار ،بیمه فقط هفت قلم آن را تایید کند.
مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه به زودی انسولین
تولید داخل وارد بازار میشود ،گفت :تعداد کمی انسولین قلمی وارد بازار شده
است .بیماران دیابتی در صورت برخورد با مشکل با سامانه  ۱۹۰تماس بگیرند و
از کارشناسان ما راهنمایی بخواهند.
بیماران دیابتی آذربایجان شرقی در روزهای اخیر از کمبود انسولین در
داروخانهها گله مند بودند.

بهمن ذیجاه نیز ضمن خوش آمدگوئی و تشکر
از حضور مدیرکل تعاون ،کار و رفاه استان ،بازدید
ایشان را در راستای توجه وافر مسئوالن استانی
و کشوری به امر خدمترسانی شرکتهای
تعاونی به مردم و اشتغالزائی خواند .در این
بازدید دکتر فتحی و هیات همراه از بخشهای

جدید تاسیسات و موتورخانه ،اکسیژن سازها،
هواسازها ،انبار مرکزی ،بخش جدید مامائی
و زایمان ،بخش تصویربرداری ،اسکوپی ،طب
هسته ای ،اتا قهای عمل و بخشهای بستری،
پست برق ،اورژانس شبانه روزی و درمانگا ههای
تخصصی و فوق تخصصی دیدار کرد.

استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم حل مشکالت شرکت صنعت خودرو
آذربایجان و ایفای تعهدات این شرکت در برابر خریداران تاکید کرد.
به گزارش جامجم محمدرضا پورمحمدی اظهار کرد :عدم تحویل بموقع
خودرو به مشتریان و عملی نشدن تعهدات شرکت صنعت خودرو آذربایجان ،در
روزهای اخیر موجب نارضایتی مشتریان این شرکت شده است.
وی با انتقاد از عدم تحقق وعدههای شرکت صنعت خودرو آذربایجان مبنی بر
تسریع در انجام تعهدات در برابر مشتریان ،تأکید کرد ۱۰ :روز به این شرکت مهلت
داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف مشتریان اقدام و نتیجه را به استانداری
منعکسکند.
پورمحمدی خاطرنشان کرد :هشتم مرداد هم معاون هماهنگی امور
اقتصادی استانداری ،ضرورت حل مشکالت خریداران و انجام تعهدات شرکت
صنعت خودرو آذربایجان را در نامهای به مدیرعامل این شرکت تذکر داده بود.
حدود  ۵۰نفر از ثبت نام کنندگان خودروی ام.جی پارس موتور اول تیر امسال
با تجمع مقابل شرکت صنعت خودرو آذربایجان در تبریز به دلیل تاخیر  ۲ساله
در موعد تحویل خودروی ثبت نامی ،احقاق حقوق خود را خواستار شدند.

کانونهای پرورشی نقش ارشادی دارند

نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس
شورای اسالمی گفت :کانونهای پرورش فکری
کودکان و نوجوانان نقش ارشادی و راهبردی مهم در
قبال این قشر از جامعه دارند.
به گزارش جامجم حجت االسالم محمدرضا
میرتاجالدینی در جمع مربیان مجتمع فرهنگی
هنری کانون پرورش کودکان و نوجوانان تبریز با
اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه این مراکز در ارایه
شیوههای صحیح اندیشیدن و درست فکر کردن،
اظهار داشت :تحقق این امر مهم و اساسی اجتماع و
فرهنگی ماموریتی بسیار مهم برای مربیان کانونها
است.

وی اضافه کرد :باید توجه داشت که کسی که درست
میاندیشد به طور قطع در برابر مشکالت مختلف
شخصی و اجتماعی به راحتی تسلیم نمیشود و
همیشه راه چاره را مییابد و البته نه تنها برای خود
که برای کل جامعه چنین افرادی میتوانند راهگشا
باشند.میرتاجالدینی نقش مربیان و نیروهای کارآمد
کانونها در تربیت صحیح فکری کودکان و نوجوانان
کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود :کانونها از جمله
مجموعههایی است که با منش و عالقهمندی
نیروهای دلسوز آن مشغول خدماترسانی به
مخاطبان خود میباشند و دولت و مجلس هر آنچه
در توان دارند باید برای رفع مشکالت آنها اقدام کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای
آذربایجانشرقی گفت :همزمان با گرامیداشت
هفته دولت طر حهای احداث ،بهسازی و آسفالت
۱۶.۵کیلومتر راه روستایی در این استان به
بهرهبرداریرسید.
به گزارش جامجم اورجعلی علیزاده ،افزود :از این
تعداد  ۵پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی با
اعتبار  ۴۵میلیارد ریال در شهرستانهای هوراند و
کلیبر به بهره برداری رسید.
وی اظهار داشت :این پروژهها شامل آسفالت
راه روستایی آیدینلو به طول  ۳کیلومتر ،آسفالت
راه روستایی لقمان به طول  ۴کیلومتر و آسفالت
راه روستایی منجناب به طول  ۱.۵کیلومتر در
شهرستان هوراند است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای
آذربایجانشرقی ،گفت :برای احداث و آسفالت راه
روستای قوشچی به طول  ۵.۵کیلومتر و احداث
و آسفالت راه روستایی سیرک -کلوان مهمدان
به طول  ۲.۵کیلومتر در شهرستان کلیبر نیز ۷۰
میلیارد ریال هزینه شده است.
علیزاده ،ادامه داد :هم اکنون در قالب طرح ابرار
(اقدام برای راههای روستایی)  ۲۳پروژه به طول
 ۱۲۴کیلومتر در کلیبر ۱۳ ،پروژه به طول ۶۱کیلومتر
در خداآفرین و ۱۶پروژه به طول  ۷۷کیلومتر در
هوراند در دست اجراست.
آذربایجانشرقی دارای  ۲۳۵کیلومتر آزادراه۴۵۳ ،
کیلومتر بزرگراه ۹۲۲ ،کیلومتر راه اصلی ۲ ،هزار و
 ۷۵کیلومتر راه فرعی و  ۱۰هزار و  ۴۴۱کیلومتر راه
روستاییاست.

ضرباالجلاستاندار برایحلمشکلمشتریان
شرکتصنعتخودروآذربایجان

نماینده تبریز  ،آذرشهر و اسکو در مجلس:

وی با تسلیت ایام سوگواری حضرت ابا عبداهلل
الحسین (ع) ،گفت :محبت اهل بیت(ع) موجب
ایجاد پیوند درونی کودکان و نوجوانان با سبک
زندگی اسالمی و حفظ آنان از نامالیمات و آسیبها
میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با ارایه گزارشی از
فعالیتها و برنامههای کانون ،گفت :اجرای بیش از
 ۱۱هزار فعالیت فرهنگی و هنری و ادبی برای کودکان
و نوجوانان و بهرهمندی بیش از  ۱۸۰هزار نفر کودک
و نوجوان از این فعالیتها در مراکز تبریز طی سال
گذشته از جمله فعالیتهای این مجموعه است
که بر اهمیت و ضرورت توسعه مراکز کانون در
تبریز میافزاید .علی بینش با بیان اینکه از ابتدای
شیوع ویروس کرونا ،کانون در سراسر کشور از جمله
آذربایجان شرقی از طریق فضای مجازی و خدمات
آنالین ،نقش مهمی در غنیسازی اوقات فراغت
کودکان و نوجوانان در این ایام داشته است ،افزود:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تبریز و
دیگر شهرهای استان تالش میکند با کیفیتبخشی
به فعالیتهای خود و توسعه این فعالیتها به
مهمترین وظیفه خود یعنی تربیت نسلی خالق
و خردمند و خودباور عمل نماید.وی با اشاره به
حمایتهای ستاد مرکزی کانون از استان ،ادامه داد:
با حمایتهای به عمل آمده توسط ستاد مرکزی ،کار
احداث و تجهیز و راهاندازی نخستین مرکز علوم و
نجوم کانون در تبریز ،در کوتاهترین زمان ممکن به
انجام رسید.

 ۱۶.۵کیلومتر راه روستایی در
استان آسفالتشد

معاونمدیرکلومدیر آموزشوپرورشمراغه:

 ۶۰کالس درس جدید به فضاهای آموزشی مراغه افزوده شد
معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش مراغه با اشاره به کمبود
فضاهای آموزشی در این شهرستان گفت :با بررسی وضعیت موجود و
تشکیل جلسات متعدد ،تاکنون  ۶۰کالس درس جدید در این شهرستان
ایجاد شده است.
به گزارش جا مجم رضا آسیابی افزود :در قالب ساماندهی فضاهای
آموزشی ،برای تعدادی از مدارس  ۲شیفته که از سا لهای قبل با مشکل
مواجه بودند ،این فضاهای آموزشی جدید ،ایجاد شده است.وی ادامه داد:
با توجه به ایجاد این فضاهای آموزشی ،تا حدود زیادی چالش کمبود فضای
آموزشی برطرف شده اما ،تالش برای بهبود وضعیت کال سهای آموزشی
مدارس انجام میشود.آسیابی گفت :بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده،
ّ
هیچ کالس درسی بدون معلم نخواهد بود و اولیای محترم نگران وضعیت
ایمنی و بهداشتی مدارس در این شهرستان نباشند.
وی افزود :در راستای آماده سازی مدارس برای بازگشایی در قالب پروژه
مهر ،تمامی فضاهای آموزشی این شهرستان آماده پذیرایی از دانش آموزان
با در نظر گرفتن پروتکلهای بهداشتی هستند.
وی اضافه کرد :بیش از  ۱۰۰تن کتاب با کمک و همکاری ارتش به مدارس
این شهرستان ارائه شده که با ادامه این همکاری امیدواریم دانشآموزی
بدون کتب درسی مربوطه ،سال تحصیلی جدید را آغاز نکنند.
وی افزود :رفع مشکالت آموزشی دانش آموزان در مدارس اولویت اول
آموزش و پرورش این شهرستان بوده و در این راستا تالش خواهد شد.

حدود  ۵۱هزار دانش آموز و سه هزار کادر فرهنگی در  ۵۵۰مدرسه دولتی و
غیر دولتی مراغه در حال تحصیل و تدریس هستند.
شهرستان مراغه با حدود  ۲۶۸هزار نفر جمعیت در  ۱۲۷کیلومتری تبریز
محمدرضا علیپور آزاد -شهردار سراب
مرکز آذربایجان شرقی قرار دارد.

تصویب اعتبار  640میلیارد تومانی برای پروژههای دریاچه ارومیه
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان
شرقی از تصویب اعتباری بالغ بر  640میلیارد
تومان برای پروژههای احیای دریاچه ارومیه در
استانهای آذربایجان شرقی ،غربی و کردستان
خبر داد.
به گزارش جامجم به نقل از ایسنا داود بهبودی
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اظهار کرد :اعتبارات تصفیه خانه فاضالب تبریز
وابسته به اعتبارات دریاچه ارومیه و از محل
ماده  10حوادث غیرمترقبه است.
وی افزود :هر سال با توجه به ردیفهای
متمرکزی که برای حوادث در نظر گرفته میشود،
دبیرخانه ستاد دریاچه ،پیشنهادات خود را

تنظیم و پس از تصویب تامین اعتبار میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان
شرقی اعالم کرد :هفته گذشته در خصوص
پروژههای دریاچه ارومیه بالغ بر  640میلیارد
تومان اعتبار تصویب شد که به پروژههای
تصفیه خانههای تبریز و ارومیه و سایر پروژهها

تعلق گرفته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و
برنامه ریزی آذربایجان شرقی ،بهبودی در خاتمه
خاطرنشان کرد :امیدواریم با ابالغ مصوبات
ستاد دریاچه و پیگیری دستگاههای اجرائی
ذیربط ،این پروژهها به بهرهبرداری برسد.

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در آذربایجان شرقی

مدیرشعببانکسپهاستانآذربایجانشرقی:

اختصاصیکچهارمتسهیالتپرداختیبانکسپهبهصنعت
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف
جوامع بشری است .بانکداری اسالمی در دهههای اخیر ،
ضرورت تدوین شاخصهای ارزیابی میزان تحقق آرما نهای
آن را دو چندان کرده است .رعایت موازین فقهی اسالم و
تحقق اهداف شریعت ،دو ُبعد محوری در بانکداری اسالمی
را تشکیل میدهند .عقود بانکداری اسالمی از جمله عواملی
است که در مباحث مربوط به توسعه در اقتصاد اسالمی
حائز اهمیت فراوانی بوده که آثار زیادی در کشورهای اسالمی
ّ
ّ
عملیات بانکی ،مؤلفه اساسی
داشته است .حذف ربا از
بانکداری اسالمی شمرده میشود ،اسالمی شدن نظام بانکی
به مراتب از این تغییر فراتر میرود و مهم تر از آن ،انطباق
ّ
عملیات بانکی بر موازین شرعی است.
ّ
پس هر قدر این عملیات بیشتر بر موازین شرعی منطبق
باشد میتوان ّاد عا کرد که به بانکداری اسالمی نزدیک تر
شده ایم .در غیر این صورت ،تغییر نظام بانکداری متداول
ّ
از مقوله لفظ خار ج نمیشود .این دو مؤلفه ،بی تردید ،الزم و
ملزوم و ّ
مکمل یک دیگرند و اگر در جریان عمل ،کاستیها
ّ
و نارساییهایی مالحظه میشود ،به تحقیق ،بدین علت
ّ
عملیات مورد نظر در قالب و چارچوب شرعی انجام
است که

نمیپذیرد.
بر این اساس که در فقه اسالمی دریافت پول اضافی از
وا مگیرنده ربا و حرام است ،مجلس شورای اسالمی ایران در
سال  ۱۳۶۲قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا
تصویب کرد که از سال  ۱۳۶۳اجرایی شد .بر طبق این قانون در
خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرد هگذاری و اخذ سود
اینطور آورده شده که سپردهگذاری در بانک ،تحت عقد قرض
نباشد ،بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد .به این
صورت که سپرده گذار ،پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار
بانک قرار میدهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه
اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه ،اجاره به شرط
تملیک ،معامالت اقساطی ،مزارعه ،مساقات و … استفاده
میکند و در نتیجه ،از این تجارتها سودی حاصل میکند .در
نهایت بانک به عنوان وکیل ،حقالزحمه خود را از سود کسر
کرده و مابقی را به مشتری تحویل میدهد.
پس در بانکهای اسالمی شخص سپردهگذار بانک را وکیل
خود میداند تا سرمایهگذاری کند و سود معامله را به او بدهد؛
لذا سود علیالحساب را در موعد روزانه ،ماهانه یا ساالنه
پرداخت میکند .اما سود قطعی را پس از گذشت مدت کامل

معامله و محاسبات دقیق ،پرداخت میکند؛ و بانک به عنوان
عامل ،حق عاملیت و وکالت برمیدارد.
در این راستا با نادر سلیمانی مدیرشعب بانک سپه
آذربایجان شرقی به گفتگو پرداختیم که میخوانید:
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته این بانک به جام جم
میگوید :بانک سپه به عنوان اولین بانک کشور از سال 1304
فعالیت خود را آغاز کرده و امسال با  96سال تجربه ارزنده خود
به عنوان بازوی قدرتمند نظام جمهوری اسالمی ایران انجام
وظیفه میکند.
سلیمانی افزود :این بانک از دو سال قبل اقدام به ارتقای
برنامه نرم افزاری خود کرد و باتوجه به اینکه این طر ح خود
یک طر ح عظیم ملی است و نیازمند ساعتها آموزش و تدریس
و راهنمایی همکاران ،بااین حال توانست از  19تیرماه سال
جاری این برنامه را نصب کرده و عملیاتی کند و به مشتریان
بانک ارایه خدمات بدهد و این امر تحقق نمییافت مگر در
سایه تالش شبانه روزی همکاران.
مدیرشعب بانک سپه استان ادامه داد :همچنین در
راستای مسئولیت بزرگی که از سوی سران سه قوه و تنفیذ
مقام معظم رهبری مطر ح گردیده قرار است پنج بانک نظامی
در بانک سپه ادغام شوند که تاکنون دو بانک حکمت و
مهر اقتصاد ادغام شدند و بقیه نیز طی برنامه زمان بندی در
ماههای آینده و شاید روزهای آینده به این بانک ملحق شوند.
وی افزود :قطعا در صورت اتمام ادغامها ،بانک سپه اولین و
بزرگترین بانک کشور خواهد شد و خواهد توانست بهترین
و قوی ترین و جدیدترین خدمات را به مردم خود ارایه دهد.
سلیمانی تصریح کرد :هرچند انجام این دو وظیفه فشار
بزرگی برای بانک سپه بود اما در سایه الطاف خداوندی
وپشتیبانی پرسنل متعصب موجود در بدنه قوی بانک سپه
توانستیم در این شرایط تحمیلی کرونایی این دو وظیفه خطیر
و سنگین را به نحو احسن انجام دهیم.
وی در ادامه به دو وظیفه اصلی بانک که همانا جذب
سپرد ههای خانگی ،مردمی و پول در دست بازار از یک طرف
و مصرف پولهای به دست آمده در قالب پرداخت تسهیالت
به بخشهای مختلف است اشاره کرد و گفت :در حوزه
مصرف و پرداخت تسهیالت باید گفت :سال گذشته بانک
سپه حدود  5675پرونده تسهیالتی در سطح استان با رقمی
بالغ بر  10هزار و  406میلیارد ریال پرداخت کرده است.

با اجرای برنامههای فرهنگی ،هنری و ادبی برگزار شد؛

بزرگداشت هفته دولت در مراکز کانون آذربایجان شرقی

مراکز کانون استان با اجرای برنامههای متنوع
فرهنگی هنری و ادبی ،هفته دولت را گرامی داشتند.
به گزارش جامجم معرفی شخصیت شهیدان

رجائی و باهنر مهمترین محور این برنامهها بود
که طی آن اعضای مراکز کانون با فعالیتهائی نظیر
نشریه نگاری ،معرفی کتاب ،دلنوشتههای ادبی
و قصهگوئی یاد و خاطره این شهیدان واال مقام را
گرامی داشتند.
حضور اعضاء و مربیان در مزار شهداء و ادای
احترام به مقام شامخ آنان ،دیدار با مسئوالن
شهری و تبریک هفته دولت ،فعال سازی گروههای
مجازی مراکز کانون با محوریت برنامههای

بزرگداشت این ایام از جمله برنامههای اجرا شده
به همین مناسبت بود.مراکز کانون در شهرهای
میانه ،هشترود ،بستانآباد ،اهر ،کلیبر ،ورزقان،
مرند،هادیشهر ،شبستر ،آذرشهر ،عجبشیر ،بناب،
مراغه ،ملکان و نیز مراکز کانون در تبریز میزبان این
برنامهها بودند .در همین راستا انجمنهای هنری
و ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
استان نیز فعالیتهای مختلفی را در گروههای
مجازی اجرا کردند.

همزمانباهفتهدولت؛

جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی در بستان آباد و مرند افتتاح شد

علی روح اللهی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه آذربایجان شرقی در هفته دولت از افتتاح
یک باب جایگاه عرضه فرآورده نفتی دیگر به عنوان
دهمین جایگاه ناحیه بستان آباد با حضور مسئوالن
منطقه و شهرستان بستان آباد خبر داد.
به گزارش جامجم روح اللهی مدیر منطقه در آئین
افتتاح جایگاه محمدی که با حضور مسئوالن منطقه،
فرماندار و نماینده مردم شریف شهرستان بستان
آباد در مجلس شورای اسالمی و سایر مسئوالن
شهرستان برگزار گردید ضمن گرامیداشت هفته دولت
و با یاد و خاطره شهیدان واالمقام ایران اسالمی به
ویژه شهیدان رجایی و باهنر و تسلیت ایام سوگواری
شهدای مظلوم کربالی حسینی(ع) گفت :با تعامل،
همدلی و به پشتوانه ارزشهای متعالی اسالمی
در تمامی عرصهها ،عزت و سرافرازی نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران را به نمایش خواهیم گذاشت.
روح اللهی با اشاره به بهره برداری از جایگاه دومنظوره
محمدی افزود :رشد روز افزون جایگاههای عرضه
سوخت و سرمایه گذاری بخش خصوصی گامی

ارزشمند جهت ارتقای ارائه خدمات مطلوب
سوخترسانی و حقوق شهروندی میباشد.
مدیر منطقه آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد :جایگاه
مذکور به عنوان دهمین جایگاه سوخت مایع ناحیه
بستان آباد با سرمایه گذاری بخش خصوصی با
سرمایهای بالغ بر چهل و پنج میلیارد ریال در زمینی
به مساحت  ۱۰هزار مترمربع احداث گردیده است .با
احداث این جایگاه عالوه بر ارائه خدمات سوخترسانی
برای  ۸نفر نیز به طور مستقیم اشتغالزایی گردیده
است .روح اللهی در خصوص جایگاه محمدی آزاد
افزود :در این جایگاه بنزین معمولی و سوپر با تعداد
یک سکو و هشت نازل و نفتگاز با یک سکو و چهار
نازل ارائه میگردد .ظرفیت کلی مخازن بنزین و نفتگاز
 ۱۹۵هزار لیتر میباشد .بخش سی ان جی نیز با دو
سکو و چهار دیسپنسر با ظرفیت کلی  ۱۰۰۰نرمال متر
مکعب در ساعت آماده ارائه خدمات سوخترسانی
میباشد .گفتنی است ،با احتساب این جایگاه عالوه
بر  ۱۷۱باب جایگاه سوخت مایع ۱۷۲ ،باب جایگاه عرضه
گاز طبیعی نیز در سطح منطقه آذربایجان شرقی به طور
شبانه روزی و با ظرفیت کامل آماده ارائه خدمات به
شهروندان و مسافران محترم میباشد.
افتتاح سیصد و چهل و سومین جایگاه عرضه
سوخت در منطقه آذربایجان شرقی
همچنین سیصد و چهل و سومین جایگاه عرضه
سوخت منطقه آذربایجان شرقی با حضور مدیر و
مسئوالن منطقه ،معاون استاندار و فرماندار ویژه
شهرستان مرند و مسئوالن شهرستان افتتاح و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.روح اللهی مدیر منطقه در
آئین افتتاح مجتمع خدماتی رفاهی و جایگاه عرضه
سوخت طیاری ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام

سوگواری ماه محرم و فرا رسیدن ایام شهادت سید و
ساالر شهیدان کربال حضرت امام حسین (ع) و یاران
باوفایش و گرامیداشت هفته دولت با ارائه گزارشی
از عملکرد این منطقه گفت :با تعامل و پیگیری
مسئوالن منطقه آذربایجان شرقی در راستای توسعه
جایگاههای عرضه سوخت و ارائه خدمات مطلوب
سوخت رسانی سیصدو چهل و سومین جایگاه
عرضه سوخت استان در محور مرند -کشکسرای
مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
روح اللهی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون تعداد
جایگاههای عرضه سوخت مایع و سی ان جی برابری
میکند افزود :رشد روز افزون جایگاههای عرضه
سی ان جی نشانگر گرایش مردم به استفاده از
سوخت پاک میباشد .مدیر منطقه آذربایجانشرقی
در خصوص مجتمع خدماتی رفاهی طیاری گفت:
این مجتمع به عنوان دوازدهمین جایگاه سوخت
مایع ناحیه مرند با سرمایه گذاری بخش خصوص
و سرمایهای بالغ بر چهل میلیارد ریال در زمینی با
مساحت بیش از ۳۰۰۰مترمربع احداث گردیده است.
در این جایگاه بنزین موتور و نفتگاز هرکدام با تعداد
دو سکو و هشت نازل مجزا عرضه میگردد .ظرفیت
کلی مخازن بنزین و نفتگاز  ۲۰۰هزار لیتر میباشد .با
احداث این جایگاه عالوه بر ارائه خدمات سوخت
رسانی برای  ۶نفر نیز به طور مستقیم اشتغال زایی
گردیده است .در ادامه مراسم افتتاح گرشاسبی
معاون استاندار و فرماندار شهرستان مرند با
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر میهن
اسالمی ایران و با اشاره به شرایط ویژه کنونی گفت:
با همدلی ،وحدت و تعامل میتوانیم از این مرحله
عبور نماییم.

مدیرشعب بانک سپه افزود :این تسهیالت در پنج بخش
صنعت ،کشاورزی ،مسکن ،بازرگانی و خدمات بوده که به
تفکیک در بخش صنعت  960پرونده با مبلغ  4933میلیارد
ریال ،در بخش کشاورزی  1998پرونده با رقمی بالغ بر 1920
میلیارد ریال ،در بخش مسکن  371پرونده با  388میلیارد
ریال  ،در بخش بازرگانی  1437فقره پرونده با  2129میلیارد ریال
و در نهایت در بخش خدمات  909فقره پرونده با  1034میلیارد
ریال را شامل میشود.
وی ادامه داد :در سال جاری نسبت به زمان مشابه سال
قبل هم در بخش تعداد و هم مبلغ افزایش قابل توجهی را
شاهد هستیم و آمار ارایه شده نشان میدهد از نظر تعداد
به  11هزار و  515فقره با رقمی بالغ بر  8124میلیارد ریال رسیده
است .همچنین براساس آمار یک چهارم تسهیالت پرداختی
خود را به بخش صنعت اختصاص دادیم و این نشان میدهد
بانک سپه به عنوان یکی از بازوان اقتصادی کشور نقش
مهمی در تولید داشته است.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور فعال
و موثر بانک در پرداخت تسهیالت در کنار محدودیتهای
ناشی از تغییر نرم افزار و ادغام اشاره کرد و گفت:
یکی از بخشهایی که بانک سپه توانسته در کنار این
محدودیتهای ناشی از تغییر نرم افزار یا ناشی از ادغام
بهترین وجهه را در سطح استان به نام خود ثبت کند
پرداخت تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از
کروناست.
در این راستا  2241پرونده به استان معرفی شده که از این
تعداد  1362پرونده را تا دو روز قبل پرداخت کردیم
و از نظر تعداد  60درصد معرفی را شامل میشود
و از نظر درصد پرداختی با  198میلیارد ریال از

347میلیارد ریال 57 ،درصد را شامل شده و به جرات میتوان
ادعا کرد از این بابت در ردیف اول یا دوم استان قرار میگیریم.
وی در رابطه با تسهیالت پرداختی به زلزله زدگان سراب و
میانه در سال  98گفت :در این مورد نیز بانک سپه حضوری
مقتدر داشته به طوریکه  2361پرونده به بانک معرفی شده
بود که از این تعداد  2197پرونده عقد قرارداد کردیم که 93
درصد معرفیها را شامل میشود و از نظر مبلغ  476میلیارد
ریال عقدقرارداد داشتیم که از این تعداد  445میلیارد ریال با
 96درصد را پرداخت کردیم و بقیه را در آینده نزدیک پرداخت
میکنیم.
سلیمانی ادامه داد :در مورد حوادث قهری تسهیالت قرض
الحسنه ای در بخش کشاورزی برعهده بانک سپه نهاده
شده که  220پرونده معرفی شده به مبلغ  42میلیارد و 398
میلیون ریال که از این تعداد  134پرونده با رقم بالغ بر 29
میلیارد و  209میلیون ریال تصویب و تشکیل پرونده شده
است.

افتتاح  81پروژه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی
همزمان با روز سوم هفته دولت 81 ،پروژه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی
با تامین هزینهای بالغ بر  ۱۲۳میلیارد و  ۲۳۸میلیون تومان ،با حضور استاندار به
صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد.
به گزارش جامجم به نقل از ایسنا رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در
آیین افتتاح این پروژهها ،گفت :در سال گذشته ۲۱۵ ،پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱۴۶
میلیارد تومان به مناسبتهای مختلف در استان به بهره برداری رسیده بود که
امسال نیز 81پروژه کشاورزی با تامین هزینه از محل اعتبارات ملی و استانی و
تسهیالت بانکی به همراه آورده خود متقاضی افتتاح میشود.
اکبر فتحی افزود :با افتتاح این طر حها برای  ۹۰۹نفر اشتغال دائم و برای ۲۹۵۴
نفر اشتغال موقت ایجاد شده و اشتغال  ۶۲۰نفر نیز تثبیت میشود و در مجموع
 ۷۴۹۴خانوار از این طر حها بهره مند خواهند شد.
وی در خصوص طر حهای بخش زیربنایی ،اظهار کرد :در این راستا  ۴۹پروژه در
شهرستانهای اسکو ،ورزقان ،میانه ،کلیبر ،چاراویماق ،هشترود ،تبریز ،هوراند،
بستان آباد ،مرند و هریس در زمینه مرمت و بازسازی قنوات ،احداث کانالهای
آبیاری عمومی ،تجهیز و نوسازی مزار ع کشاورزی ،شبکههای فرعی آبیاری،
زهکشی ،جادههای دسترسی به مزار ع و اجرای سیستمهای نوین آبیاری با تامین
اعتبار  ۱۶میلیارد  ۹۹۸میلیون تومان افتتاح شده و  ۱۰۸۵هکتار سطح آبیاری

تحت فشار مورد بهره برداری قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه با اجرای این طر حها مجموع سطح اراضی مجهز به سیستم
آبیاری استان به  ۶۳هزار و  ۵۷۰هکتار میرسد ،گفت :در سال  ،۹۲مجموع سطح
آبیاری تحت فشار استان  ۴۳هزار و  ۷۴۲هکتار بود که طی هفت سال ۲۰ ،هزار
هکتار به مجموع سطح آبیاری افزوده شده است.
فتحی گفت ۱۷ :پروژ ه مربوط به ترویج ،دام و طیور و شیالت شامل افتتاح مراکز
غیردولتی امور ترویج ،واحد پرورش شترمر غ ،گوسفند پرواری و گاو شیری و
پرورش ماهی در شهرستانهای مراغه ،اهر ،ورزقان ،شبستر ،ملکان ،بستان
آباد ،هریس و جلفا با اعتبار  ۷۶میلیارد  ۱۴۵میلیون تومان از محل تسهیالت
بانکی و آورده متفاضی به بهره برداری رسیده و  ۵۸۹۲تن به تولیدات دامی و
شیالتی استان افزوده میشود.
وی با اشاره به افتتاح پروژههای مربوط به ایجاد گلخانه و صنایع تبدیلی و
تکمیلی استان ،اظهار کرد ۱۸ :واحد گلخانه کوچک و بزرگ مقیاس و شش واحد
صنایع تبدیلی و تکمیلی که مشتمل بر کارخانجات خوراک دام ،کارخانه تولید
پنیر و سردخانه است در شهرستانهای شبستر ،بناب ،عجب شیر ،اهر ،میانه،
مرند و هریس با اعتبار  ۳۰میلیارد  ۹۰میلیون تومان از محل تسهیالت بانکی و
آورده متقاضی افتتاح میشود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه خبر داد؛

راه اندازی خطوط پاره خطی مسیرهای شرقی ،بزودی در تبریز
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
گفت :پیرو مصوبه کمیسیون عمران و حمل و نقل
شورای اسالمی کالنشهر تبریز  ،راه اندازی خطوط
پاره خطی مسیرهای شرق تبریز بهزودی اجرایی
میشود.
به گزارش جامجم ایمان غنیزاده در این خصوص
اظهار کرد :این امر در راستای اجرای حمل و نقل
ترکیبی با هدف کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر،
کاهش آلودگی هوا ،مدیریت زمان و هزینه ،کاهش
زمان انتظار  ،اجرای طر ح اصلی شبکه اتوبوسرانی
همراستا با استانداردهای حمل و نقل ترکیبی و
وجود سیستمهای فرادستی مترو و اتوبوسهای
تندرو با استفاده از ناوگان مینیبوسهای
جدید اجرایی میشود.وی در خصوص خطوط و
مسیرهای اجرای این طر ح گفت :راه اندازی خطوط
پاره خطی در فاز اول برای خطوط شرق کالنشهر
تبریز در مسیرهای (127زعفرانیه)129( -میرداماد)-
(169-101رجایی شهر ،ایل گلی)140(-شهرک پرواز )-
(142گلشهر  ،یاغچیان) و (110-139ولیعصر ) با
استفاده از ناوگان مینی بوس راهاندازی خواهد

شد و این امر در فازهای بعدی بهتدریج برای سایر
مسیرها و خطوط مشمول این طر ح نیز اجرایی
خواهد شد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و
حومه تشریح کرد :مطابق این طر ح ضمن کاهش
تردد ناوگان خطوط فوق به مرکز شهر  ،سرویس
دهی از مبداء محوطه غربی ایستگاه شماره 5
مترو(ایستگاه 29بهمن مترو واقع در راهنمایی
جنب ورودی جاده ایل گلی) به سمت انتهای
مسیر خطوط فوق و بالعکس انجام خواهد شد و
مسافران میتوانند همزمان از امکانات ایستگاه
مترو جهت مراجعه به مرکز شهر و یا غرب تبریز نیز

استفادهکنند.
وی در خصوص کرایه سرویس دهی خطوط پاره
خطی نیز گفت :مطابق مصوبه ،کرایه این خطوط با
لحاظ استفاده بعدی از ناوگان مترو و کاهش هزینه
نسبت به اتوبوس ،در ناوگان مینی بوس برای هر
نفر مسافر  4500ریال تعین شده است ،بهطوری که
مسافران میتوانند بدون دغدغه و با پرداخت کرایه
متناسب با مسیر از ناوگان مترو نیز استفاده کنند.
وی در خاتمه با اشاره به جلسات متعدد و
هماهنگیهای بین بخشی جهت اجرای موفق
راهاندازی خطوط پاره خطی ،افزود :مطابق مصوبه
کمیسیون محترم عمران و حمل و نقل شورای
اسالمی کالنشهر تبریز  ،جلسات متعدد با
زیرمجموعههای دخیل در معاونت حمل و
نقل و ترافیک ،شرکت بهرهبرداری قطار شهری
و اتوبوسرانی جهت اجرای این طر ح و هماهنگی
زمانبندی حرکت مینی بوسها و مترو ،میزان کرایه
دریافتی و خدمات دهی منظم و سایر موارد مرتبط
انجام شده و امیدواریم با همکاری شهروندان
شاهد اجرای موفق این طرح باشیم.
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مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه
واقع در استان آذربایجان شرقی

(نوبت اول)

(شماره مزایده )493/99/3

بانک سپه در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود در سطح استان آذربایجان

شرقی به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده

ارائه پیشنهادات قیمت مالک عمل میباشد توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط:

و با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ســتاد " (به نشانی الکترونیکی

 .1متقاضیان میتوانند جهت کســب اطالع از جزئیات مزایده حاضر با شماره تلفنهای

 ) setadiran.irو با شــماره مزایده  2099001036000027بصورت الکترونیکی به

04133356555و 04133384991و یا به نشانی تبریز – چهارراه آزادی ( آبرسان ) –

فروش برساند.

ساختمان مدیریت بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی – طبقه هشتم – دایره پشتیبانی و
خدمات مراجعه فرمایند.

تاریخ انتشار :روز چهارشنبه به تاریخ 99/06/12

 .2شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" میباشد

مهلت دریافت اسناد مزایده :ساعت  12/00روز چهارشنبه به تاریخ 99/06/26
زمان بازدید :از ســاعت  08/30صبح روز پنج شنبه به تاریخ  99/06/13لغایت ساعت

و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه
مربوطه) ،پرداخت تضمین شــرکت در مزایده (ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از

 13/00روز چهارشنبه به تاریخ  ( 99/06/26به جز پنجشنبهها و ایام تعطیل).

وضعیت برنده بودن مزایدهگران محترم از این طریق امکانپذیر میباشد.

مهلت ارسال پیشنهاد :ساعت  11/00روز چهارشنبه به تاریخ 99/06/12
تاریخ بازگشــایی پاکات پیشــنهادی :ســاعت  10/00صبح روز سهشــنبه به تاریخ

 .3عالقمندان به شــرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی (توکن) با شــمارههای دفتر ثبت نــام  88969737و  85193768و مرکز

.99/07/02
نحوه فروش :نقد
*توجه :لطفاً به اصالحات احتمالی انجام شــده در آگهی نوبت دوم مزایده حاضر که در
روز چهارشــنبه مورخ  99/06/19در روزنامه سراسری جام جم منتشر و تا پایان مهلت

تماس  021-41934تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www. setadiran.ir
مراجعه نمایند .کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش
در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب میباشد.

ردیف

کد  FAMملک

آدرس ملک

پالک ثبتی

نوع ملک

طبقات

کاربری

عرصه

اعیان

وضعیت
ملک

توضیحات

قیمت پایه

نحوه ارائه
پیشنهاد

1

2200000165919

تبریز -بازار تبریز -پشت بازار امیر تبریز

 8فرعی از  1576اصلی
بعالوه  8فرعی از 1599
اصلی

ساختمان

2/5

تجاری

72/8

190/0

تخلیه

شامل دو سند تک برگی مجزا میباشد

168,525,600,000

فروش
نقد

2

2200000258837

تبریز  -خیابان حافظ  -یک قطعه مانده به چهارراه بهشتی

 3فرعی از  1199اصلی

ساختمان

2/0

تجاری

0/0

253/72

تخلیه

ششدانگ

51,214,000,000

فروش
نقد

3

2200000163098

تبریز  -خیابان خیام  -نرسیده به مسجد امام خمینی -
محل سابق بانک سپه شعبه خیام

 7فرعی از  8590اصلی

مغازه

1/5

تجاری

228/67

252/37

تخلیه

ششدانگ

88,181,720,000

فروش
نقد

4

2200000257716

تبریز  -خیابان شمس تبریزی  -روبروی کوچه شرشرا -
محل سابق بانک سپه شعبه شمس تبریزی

جزء پالک ثبتی 5018
اصلی

مغازه

1/5

تجاری

102/0

137/90

تخلیه

فقط سرقفلی ملک مذکور متعلق به بانک است

53,283,825,000

فروش
نقد

5

2200000253220

تبریز  -خیابان منجم  -چهارراه قره آغاج محل سابق بانک
سپه شعبه قره آغاج تبریز

جزء پالک ثبتی 3805
الی 3811

مغازه

1/5

تجاری

108/70

158/20

تخلیه

فقط سرقفلی ملک مذکور متعلق به بانک است

45,654,000,000

فروش
نقد

6

2200000001127

تبریز  -بازار سرپوشیده تبریز  -بازار گونی فروشان -
محل سابق بانک سپه شعبه کاغذ فروشان تبریز

جزء پالک ثبتی 2447
بخش  8تبریز

ساختمان

2/5

تجاری

143/90

188/95

تخلیه

فقط سرقفلی ملک مذکور متعلق به بانک است

70,511,000,000

فروش
نقد

7

2200000315878

تبریز  -سه راهی فرودگاه  -کوچه شمس  -پالک 87

 1014فرعی از 2033
اصلی

ساختمان

2/0

باشگاه
ورزشی

1771/0

1809/20

تخلیه

ششدانگ

53,000,000,000

فروش
نقد

8

2200000426917

تبریز  -ولیعصر  -سنگ فرش مابین فلکه بزرگ و فلکه
بازار  -کوچه فروردین  -پالک  - 3ساختمان ساناز  -طبقه
1

 78577فرعی از یک
اصلی قطعه 11

آپارتمان

1/0

مسکونی

0/0

178/97

عدم
تخلیه

ششدانگ

24,160,950,000

فروش
نقد

9

2200000414087

تبریز  -ولیعصر  -سنگ فرش مابین فلکه بزرگ و فلکه
بازار  -کوچه فروردین  -پالک  - 3ساختمان ساناز  -طبقه
2

 78575فرعی از یک
اصلی قطعه 12

آپارتمان

1/0

مسکونی

0/0

180/59

عدم
تخلیه

ششدانگ

23,476,700,000

فروش
نقد

10

2200000310150

تبریز  -شهرک باغمیشه  -شیت  - 5میدان اطلس -
روبروی مسجد  -ساختمان نگین اطلس

 19307فرعی از  1اصلی

مغازه

1/5

تجاری

0/0

127/83

تخلیه

ششدانگ

45,910,343,700

فروش
نقد

11

2200000368287

 295فرعی از 8770
اصلی واقع در بخش 5
تبریز

آپارتمان

2/0

خدماتی

0/0

538/0

تخلیه

ششدانگ

34,910,820,000

فروش
نقد

12

2200000383822

 14فرعی از  6019اصلی

آپارتمان/
مغازه

6/0

تجاری /
مسکونی

200/0

775/67

عدم
تخلیه

ششدانگ

82,927,303,500

فروش
نقد

13

2200000405655

فرعی  1از  3954اصلی

ساختمان

20/0

مسکونی

4066/40

28099/0

عدم
تخلیه

ارزش کل ملک برابر
960.000.000.000ریال برآورد شده که
ارزش  148سهم مشاع از از  960سهم
ششدانگ آن معادل 148.000.000.000
ریال میباشد

148,000,000,000

14

2200000368176

 91فرعی از  2021اصلی

ساختمان

1/5

خدماتی

5599/50

99/0

عدم
تخلیه

ارزش کل ملک برابر 83.992.500.000
ریال برآورد شده که ارزش  47سهم
مشاع از  96سهم ششدانگ آن معادل
41.121.328.125ریال میباشد

41,121,328,125

15

2200000336795

 1508فرعی از  13اصلی
واقع در بخش 9

ساختمان

2/0

مسکونی

223/0

282/0

عدم
تخلیه

ارزش کل ملک برابر 50.803.200.000
ریال برآورد شده که ارزش 17سهم
مشاع از  96سهم ششدانگ آن معادل
8.996.400.000ریال میباشد

8,996,400,000

16

2200000348725

 2611اصلی واقع در
بخش 4

ساختمان

7/0

مسکونی

253/76

1252/16

عدم
تخلیه

ارزش کل ملک برابر 36.000.000.000ریال
برآورد شده که ارزش  32سهم مشاع
از  96سهم ششدانگ آن معادل
12.000.000.000ریال میباشد

12,000,000,000

تبریز  -خیابان رسالت  -مجتمع فلزکاران  -طبقه اول -
پالک 599
تبریز  -خیابان راه آهن  -بعد از چهارراه قطران  -پالک
1173

تبریز  -بلوار استاد شهریار  -خیابان گلکار  -پشت مجتمع
پترو شیمی  -مجتمع سپیدار  -بلوک حوزه  7بسیج

تبریز  -جاده آذرشهر  -کمربندی سردرود  -نرسیده به
شهرک رجایی  -جنب جایگاه CNG

تبریز  -جاده ائل گلی  -پشت الهی پرست  10 -متری اول
رجایی شهر  -کاشی 10

تبریز  -خیابان دارایی سوم  -کوی صباغان  -پالک 4

فروش
نقد

فروش
نقد

فروش
نقد

فروش
نقد

ادامه در صفحه 5

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

چهارشنبه  12شهریور  1399شماره 5745

مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه
واقع در استان آذربایجان شرقی (شماره مزایده )493/99/3

5

(نوبت اول)

ردیف

کد  FAMملک

آدرس ملک

پالک ثبتی

نوع ملک

طبقات

کاربری

عرصه

اعیان

وضعیت
ملک

توضیحات

قیمت پایه

نحوه ارائه
پیشنهاد

17

2200000349846

تبریز  -ولیعصر  -خیابان فروغی  -کوچه صادقیان
 -نبش ده متری چهارم

 46313فرعی از
یک اصلی قطعه 12
واقع در بخش 9

آپارتمان

1/0

مسکونی

0/0

128/82

عدم
تخلیه

ارزش کل ملک برابر  19.323.000.000ریال
برآورد شده که ارزش  5/5دانگ مشاع از ششدانگ
آن معادل 17.712.750.000ریال میباشد

17,712,750,000

فروش نقد

18

2200000385497

تبریز  -حافظ شمالی  -کوچه تدین  -پالک 10/8

 524فرعی از
 1728اصلی

آپارتمان

1/0

مسکونی

0/0

125/83

عدم
تخلیه

ارزش کل ملک برابر  6.794.820.000ریال
برآورد شده که ارزش  20سهم مشاع از 96
سهم ششدانگ آن معادل  1.415.587.500ریال
میباشد

1,415,587,500

19

2200000441429

تبریز  -بیالنکوه شرقی  -روبروی مسجد کالنتر-
پالک  525طبقه 2

 18فرعی از 2985
اصلی

آپارتمان

1/0

مسکونی

0/0

104/51

عدم
تخلیه

ارزش کل ملک برابر  5.226.240.000ریال
برآورد شده که ارزش 21سهم مشاع از  96سهم
ششدانگ آن معادل 1.143.240.000ریال
میباشد

1,143,240,000

20

2200000307556

تبریز  -خیابان راه آهن  -کوی قدس  -روبروی
المهدی  12 -متری میخک  2پالک  3طبقه چهارم

 566فرعی از
 7889اصلی

آپارتمان

1/0

مسکونی

0/0

99/69

عدم
تخلیه

ارزش کل ملک برابر  5.175.000.000ریال
برآورد شده که ارزش  69سهم مشاع از 96
سهم ششدانگ آن معادل  3.719.531.250ریال
میباشد

3,719,531,250

فروش نقد

21

2100000004488

مراغه  -روستای خانقاه  -شهرک صنعتی  -محل
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

 610فرعی از 99
اصلی

زمین

0/0

صنعتی

4475/0

0/0

تخلیه

ششدانگ

3,401,000,000

فروش نقد

22

2100000004500

مراغه  -روستای خانقاه  -شهرک صنعتی  -محل
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

 611فرعی از 99
اصلی

زمین

0/0

صنعتی

4500/0

0/0

تخلیه

ششدانگ

3,420,000,000

فروش نقد

23

2100000004611

مراغه  -روستای خانقاه  -شهرک صنعتی  -محل
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

 612فرعی از 99
اصلی

زمین

0/0

صنعتی

4500/0

0/0

تخلیه

ششدانگ

3,420,000,000

فروش نقد

24

2100000006964

مراغه  -روستای خانقاه  -شهرک صنعتی  -محل
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

 613فرعی از 99
اصلی

زمین

0/0

صنعتی

4500/0

0/0

تخلیه

ششدانگ

3,420,000,000

فروش نقد

25

2100000006853

مراغه  -روستای خانقاه  -شهرک صنعتی  -محل
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

 614فرعی از 99
اصلی

زمین

0/0

صنعتی

4639/56

0/0

تخلیه

ششدانگ

3,433,274,400

فروش نقد

26

2100000006742

مراغه  -روستای خانقاه  -شهرک صنعتی  -محل
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

 633فرعی از 99
اصلی

زمین

0/0

صنعتی

4975/0

0/0

تخلیه

ششدانگ

3,731,250,000

فروش نقد

27

2100000006397

مراغه  -روستای خانقاه  -شهرک صنعتی  -محل
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

 637فرعی از 99
اصلی

زمین

0/0

صنعتی

5000/0

0/0

تخلیه

ششدانگ

3,750,000,000

فروش نقد

28

2100000006409

مراغه  -روستای خانقاه  -شهرک صنعتی  -محل
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

 636فرعی از 99
اصلی

زمین

0/0

صنعتی

5000/0

0/0

تخلیه

ششدانگ

3,750,000,000

فروش نقد

29

2100000006520

مراغه  -روستای خانقاه  -شهرک صنعتی  -محل
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

 635فرعی از 99
اصلی

زمین

0/0

صنعتی

5000/0

0/0

تخلیه

ششدانگ

3,750,000,000

فروش نقد

30

2100000006631

مراغه  -روستای خانقاه  -شهرک صنعتی  -محل
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

 634فرعی از 99
اصلی

زمین

0/0

صنعتی

4583/52

0/0

تخلیه

ششدانگ

3,437,640,000

فروش نقد

31

2200000163332

بناب  -خیابان باهنر  -بلوار مدرس  -محل سابق
بانک سپه شعبه مدرس بناب

 10010فرعی از 1
اصلی

ساختمان

2/0

تجاری /
مسکونی

286/55

333/30

تخلیه

ششدانگ

48,621,730,000

فروش نقد

32

2200000443005

مرند  -بخش مرکزی دهستان کشکسرای روستای
یالقوزآغاج خیابان امام خمینی بن بست اول
بهجتی

1481فرعی از 43
اصلی بخش 15
مرند

زمین

0/0

مسکونی

478/12

0/0

عدم
تخلیه

ششدانگ

717,180,000

فروش نقد

33

2200000445703

خسروشاه  -نرسیده به پلیس راه  -جاده معروف
ینگی کند  -نرسیده به شهرک صنعتی غرب تبریز

1624فرعی از
2019اصلی

کارخانه

1/0

تولیدی
(ماکارونی)

6022/0

3296/0

عدم
تخلیه

ششدانگ

92,828,500,000

فروش نقد

34

2200000373246

خسروشهر -روستای شیخ حسن  -خیابان ارتش -
مجاور پالک 246

 449فرعی از
 2022اصلی

ساختمان

1/0

مسکونی

523/0

190/0

تخلیه

ششدانگ

3,341,500,000

فروش نقد

35

2200000349402

بستان آباد  -روستای آالنق پالک 88

 684فرعی از 88
اصلی واقع در بخش
 9بستان آباد

ساختمان

1/0

مسکونی

127/47

75/97

عدم
تخلیه

ششدانگ

204,000,000

فروش نقد

36

2200000305758

ملکان  -روستای آقجه دیزج

 813فرعی از 39
اصلی

ساختمان

1/0

مسکونی

273/0

165/0

تخلیه

ششدانگ توضیح اینکه زیربنای احداثی ناقص
حدود  165متر مربع که تعداد  17عدد ستون با تیر
آهن نمره  14جفت تا ارتفاع  4/20متر با ورق و
بقیه با تسمه احداث شده و سقف طبقه اول با تیرچه
و بلوک بتن ریزی شده است.

754,068,150

فروش نقد

37

2200000373924

ملکان  -روستای شریفلو

 161فرعی از 64
اصلی

ساختمان

1/0

مسکونی

352/0

92/0

عدم
تخلیه

ارزش کل ملک برابر 989.015.104ریال برآورد
شده که ارزش  80سهم مشاع از 352سهم
ششدانگ معادل 224.776.160ریال میباشد

224,776,160

فروش نقد

38

2200000374034

ملکان  -روستای قندهار

 113فرعی از 60
اصلی

ساختمان

1/0

مسکونی

779/60

153/60

عدم
تخلیه

ارزش کل ملک برابر 1.746.304.000ریال برآورد
شده که ارزش  8700سهم مشاع از 77960سهم
ششدانگ معادل  194.880.000ریال میباشد

194,880,000

فروش نقد

39

2200000319708

هریس  -میدان مردانی آذر  -روبروی نیروی
انتظامی  -محل سابق نمایندگی ایران خودرو والی

 5963فرعی از 1
اصلی مفروز مجزی
شده از فرعی 5074
قطعه یک بخش 47
هریس

ساختمان

2/0

خدماتی
مسکونی
تجاری

1396/45

1306/50

عدم
تخلیه

ارزش کل ملک برابر 41.088.000.000ریال
برآورد شده که ارزش  72سهم مشاع از  96سهم
ششدانگ معادل 30.816.000.000ریال میباشد

30,816,000,000

فروش
نقد

40

2200000448844

تبریز  -سردرود  -خیابان سنگستان  -روبروی
مسجد رسول اهلل  -پالک 250

 3فرعی از 171
اصلی واقع در بخش
10تبریز

ساختمان

1/0

تجاری

199/57

200/0

عدم
تخلیه

ارزش کل ملک برابر  5.589.250.000ریال
برآورد شده که ارزش  14سهم مشاع از  96سهم
ششدانگ معادل  815.098.960ریال میباشد

815,098,960

فروش
نقد

فروش نقد

فروش نقد

مدیریت شعب بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی

6

چهارشنبه  12شهریور  1399شماره 5745

اجتماعی
اقتصادی

ابتالی  5نفر از کادر درمان هشترود به کرونا
رئیس شبکه بهداشت و درمان هشترود
اعالم کرد :پنج نفر از اعضای کادر درمانی این
شهرستان به کرونا مبتال شدهاند.
به گزارش جامجم به نقل از ایرنا جواد بابایی
در جمع خبرنگاران با درخواست از مردم برای

رعایت پروتکلهای بهداشتی افزود :در صورت
ادامه این شرایط ،وضعیت بحرانی خواهد شد،
چون کادر درمان نیز خسته شدهاند .بابایی
تشریح کرد :برخیها در استفاده از ماسک و
رعایت فاصله فیزیکی کوتاهی میکنند که دود

آن به چشم دیگران میرود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان هشترود تاکید
کرد :در صورت عدم رعایت در روزهای آینده
وضعیت بدتری خواهیم داشت.
جواد بابایی رئیس شبکه بهداشت و درمان

هشترود همچنین از کمک  ۱۰۰میلیون ریالی
یک خیر به بیمارستان هشترود برای خرید
ماسکهای مخصوص بیماران خبر داد.
شهرستان هشترود با  ۵۷هزار جمعیت در ۱۲۰
کیلومتری جنوب شرق تبریز واقع است

ضمیمهرایگانروزنامهدر آذربایجانشرقی

مدیر مرکز صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی:

 14نفر از نمایندگان استان آذربایجان شرقی در یازدهمین دوره
مجلس شورای اسالمی ،در نشستی با مدیران شبکه سهند در
خصوص مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با بیان اینکه این
نشست در دو سال گذشته یکی از پربارترین جلسات اتاق فکر
و کارگروه مشورتی صدا و سیما بوده که تمام موضوعات مربوط
به مرکز استان و شهرستا نها در آن مطر ح شده است گفت:
عصر امروز ،عصر جنگ رسانه و جنگ روایت است که فار غ از حق
و ناحق بودن ،رسانههای مختلف به دنبال ارائه روایت خود به
صورت پیشتازانه عامهپسند و حرفهای هستند.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز
آذربایجان شرقی ،مهندس مرتضی صفری با تاکید بر اینکه در
شرایط کنونی دشمن سعی میکند با جنگ هیبریدی ،شناختی
و رسانهای روایت مطلوب خود را ارائه نماید که اثرات دراز مدت و
جدی دارد ،افزود :ناامید کردن مردم ،القاء ناکارآمدی نظام و ایجاد
شکاف بین مردم و حاکمیت از جمله اهداف رسانههای معاند
است .لذا نقش رسانه ملی در این میان به عنوان قرارگاه مقابله
با جنگ نرم بسیار اساسی و راهبردی است و این امر درباره مراکزی
چون صدا و سیمای آذربایجان شرقی با توجه به رقابت این مرکز با
شبکههای معاند و نیز شبکههای کشورهای همجوار دو چندان
بوده و از حساسیت بیشتری برخوردار است.
وی تبیین بیانیه گام دوم و تهیه و اعمال پیوست رسانهای
در تمام برنامهها مبتنی بر این بیانیه ،تحقق شعار جهش
تولید ،نگاه فراگیر استانی و توسعه استان ،پیگیری مطالبات و
دغدغههای مردم و طر ح آنها ،کنشگری فعال درباره موضوعات
مهم استان ،افزایش حضور در شبکههای سراسری ،حضور در
فضای مجازی ،همکاری با دستگاههای اجرایی و امید آفرینی را از
مهمترین رویکردهای این مرکز برشمرد و خاطر نشان کرد :صدا و
سیمای مرکز آذربایجان شرقی از نظر تعداد فرستنده ،تعهد تولید
و پخش جزو سه مرکز مهم کشور است و با داشتن  11فرستنده
پرقدرت رادیویی و تلویزیونی و  446ایستگاه کم قدرت در سطح
استان ،ساالنه  31هزار و سیصد و نود ساعت برنامه تولید و
پخش میکند.
وی در ادامه به نظرسنجیهای مرکز تحقیقات سازمان اشاره و
تصریح کرد :از نظر میزان مخاطب روند روبه رشدی داریم؛ از 55
درصد مخاطب به  71.7درصد در بهار  99رسیده ایم و در رادیو نیز
االن  31درصد مخاطب داریم و بخش خبری  23سیما  95.6درصد
مخاطب دارد.
صفری در ادامه به تشریح عملکرد صدا و سیمای مرکز
آذربایجان شرقی در حوز ههای مختلف پرداخت و ادامه داد:
درباره زلزله میانه و سراب بیش از  6هزار دقیقه ،درباره سردار
سلیمانی و تشییع ایشان بیش از  11هزار دقیقه و درباره مقابله
با ویروس کرونا بیش از  665ساعت برنامه تولید و پخش کرده
است .همچنین سریال جالل  1از جمله تولیدات فاخر این مرکز
بود که در سال  98از شبکه یک سیما ،شبکه شما و بین المللی
جام جم پخش شد و هم اکنون نیز فصل دوم این سریال را
در دست تولید داریم و در آن نقش استان و تبریز در تحوالت
انقالب اسالمی و سا لهای اولیه دفاع مقدس با محوریت
شخصیتهایی چون شهید مدنی ،شهید قاضی طباطبایی و
شهید تجالیی بازنمایی میشود.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در ادامه به
حضور پررنگ شهرستا نها در رادیو و تلویزیون پرداخت که
بر اساس آمار و ارقام در دو سال گذشته حضور صدا و سیما
در شهرستا نهای استان سه برابر شده است و بخش
شهروند خبرنگار ارتباط بیواسطه صدا و سیما با مردم و
شهرستانهاست.
صفری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به امکانات و
تجهیزات فرسوده فنی موجود مرکز در مقابل سایر مراکز استان
ً
خاطر نشان کرد :امکانات فنی مرکز واقعا جوابگوی پوشش
تمامی برنامههای استانی و شهرستانی نیست و برای تامین،
تجهیز و به روزرسانی تجهیزات موجود نیازمند همراهی ،همکاری
و مشارکت مجمع نمایندگان هستیم .
در ادامه این نشست رئیس مجمع نمایندگان استان نیز ضمن
تقدیر و تشکر از صدا و سیما در برگزاری این نشست ،از آمادگی
مجمع نمایندگان برای کمک به پوشش کامل دیجیتال در استان
خبر داد.
دکتر یوسف داودی با تاکید بر اینکه توسعه شهر کهای
صنعتی استان و تامین زیرساختهای آنها درخواست جدی
مجمع نمایندگان از دولت است گفت :برای رسیدن به اهداف
جهش تولید ،باید زیرساختهای مهم آن تامین شود.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسالمی به موقعیت
مهم آذربایجان شرقی در منطقه اشاره کرد و افزود :موقعیت
جغرافیایی استان به لحاظ همسایه بودن با چهار کشور خارجی

مخاطب سهند در سال  99به  71.7درصد رسید

و همجواری با  ۱۵کشور  ،آذربایجان
شرقی را به حالتی استراتژیک تبدیل
کرده که میتوان از این ظرفیت به
شکل مناسب استفاده کرد.
وی با بیان اینکه باید در بحث
توسعه ،نگاه کالن به موضوعات
داشته باشیم اظهار داشت :نگاه ما
به پروژ ههای فنی و عمرانی نگاهی
کلی است چرا که درصورت توسعه
شهرستا نها ،استان در مسیر
توسعه قرار خواهد گرفت و تمامی
این پیشرفتها در نهایت برای کشور
خواهد بود.
وی با انتقاد از اینکه به نوعی مبتال
به خود تحریمی هستیم ،ادامه داد:
گاهی تداخل کاری بین نهادها و ادارات
در پروژ ههای توسعهای و عمرانی در
کشور مانع پیشرفت پروژهها را سبب
میشود.
داودی با تاکید بر توجه ویژه مجمع نمایندگان به حل مشکل
صاحبان صنایع ،خلع ید شرکتها و افرادی را خواستار شد که
معادنی به اسم آنها ثبت شده و فاقد هیچ نوع فعالیت در معادن
ثبت شده هستند.
نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی
نیز با اشاره به نقش و جایگاه صدا و سیما در کشور و با قدردانی
از خدمات و مجاهدتهای رسانه ملی در مقابل امپراتوری رسانه
استکباری و با ار ج نهادن به تال شهای صدا و سیمای مرکز
آذربایجان شرقی در تولید برنامههای فاخر گفت :تولید سریال
تاریخی جالل و آغاز تولید فصل دوم این سریال و نشان دادن
ٌ
شخصیتهای انقالب و نهضت آذربایجان مخصوصا در  ٢٩بهمن
و آشنا کردن این شخصیتها با نسلی که چندین سال از آن
فاصله پیدا کرده است ،قابل تقدیر است.
حجتاالسالم سید محمدرضا میرتاج الدینی با بیان اینکه
تهدیدهایی در جامعه در مورد مسائل اقتصادی داریم و
ضعفهایی هم داریم که مشهود است افزود :برای عبور از این
وضعیت ،باید تهدیدها را به فرصتها ،ضعفها را به قو تها
تبدیل و از تولید و صادرات حمایت کنیم.
وی مشکل قطعی آب تبریز را یکی از مهم ترین مسائل پیش
روی نمایندگان عنوان و خاطر نشان کرد :با پیگیریهای مستمر
مجمع نمایندگان و مسئوالن ،در کوتاه مدت این مشکل رفع
گردید و در این راستا پیگیر انتقال آب ارس به تبریز هستیم که
این پروژه یکی از سنگین ترین پروژههای عمرانی استان میباشد
و حدود  ۳۵کیلومتر آن در شرف اتمام است.
وی در پایان از برگزاری مراسم بزرگداشت یکصدمین سال
شهادت روحانی مبارز  ،نماینده ادوار دوم و چهارم مجلس
مشروطه ،شهید محمد خیابانی در راستای تجلیل از تالشهای
روشنگرانه و مبارزات حق طلبانه این روحانی آگاه و مصلح اسالمی
در مقابله با استبداد داخلی و سلطه خارجی خبر داد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی نیز با تاکید بر
اینکه آنچه باید محور کاری نمایندگان باشد ،توجه به توسعه
همه جانبه استان است گفت :هر بخش و ایدهای چه به صورت
منطقهای و چه به صورت استانی یا بخشی ،مخاطب جمعی خود را
دارد و همه انتظار دارند که مدیریت اجرایی استان و نمایندگان در
راستای توسعه هر چه بهتر به آنها اهمیت دهد.
دکتر محمدحسین فرهنگی با بیان اینکه موضوع کرونا در
استان به یک موضوع مهم و اصلی تبدیل شده است ،افزود:
آذربایجان شرقی جزو استا نهایی است که از وضعیت قرمز
فاصله نمیگیرد و این در حالی است که در بیشتر استانها شاهد
تغییر وضعیت از قرمز به وضعیت زرد و حتی سفید هستیم ،لذا
باید این موضوع ریشهیابی و از همه گیری آن جلوگیری شود.
نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی
بحث کاالهای اساسی را از جمله مواردی دانست که میتوان به
عنوان اقدام مهم مجلس گزارش داد ،و ادامه داد :دسترسی مردم
ً
به کاالهای اساسی ،پروتئینی و مواد غذایی واقعا در یک وضع
ناهنجار است و مجلس تالش میکند که به یک چارچوب اساسی
در این زمینه دست پیدا کند و با استفاده از کار تهای اعتباری
الکترونیکی این مشکل را حل نماید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی با تقدیر از
تالشهای صدا و سیما در پرداخت به مشکالت و مطالبات مردم،
گفت :مردم حق دارند برای اثبات کارآمدی نظام ببینند منتخبان
خود در خانه ملت چه عملکردی از خود دارند و برای این امر
نیازمند همکاری صدا و سیما در انعکاس عملکرد و اقدامات
نمایندگان در حوزههای مختلف هستیم.

مهندس مرتضی صفری با تاکید بر اینکه در
شرایط کنونی دشمن سعی میکند با جنگ
هیبریدی ،شناختی و رسانهای روایت مطلوب
خود را ارائه نماید که اثرات دراز مدت و جدی
دارد ،افزود :نا امید کردن مردم ،القاء ناکارآمدی
نظام و ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت از جمله
اهداف رسانههای معاند است

دکتر روح اهلل متفکر آزاد با تاکید بر اینکه باید مواظبت کنیم
که فرصت نزاع در جامعه برای سران حکمرانی ایجاد نشود و
این دیدگاه وجود نداشته باشد که دولت و مجلس به جان هم
افتادهاند و دعوای سیاسی جناحی خود را انجام میدهند ،گفت:
ما  6نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر با همدلی و همکاری،
پیگیر مسائل و مشکالت حوزه انتخابیه هستیم و با نشستها
و جلسات مختلف و تشریک مساعی و تقسیم کار  ،به دنبال
حل مشکالت مختلف هستیم و اختالف نظرهای شخصی را به
موضوعات ربط نمیدهیم.
نماینده مردم شهرستانهای تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس
شورای اسالمی افزود :به مسائل اساسی از جمله آب ،راه ،راه آهن،
مترو ،قطار  ،اتوبان و امثال اینها حساسیم و با سلسله جلسات
مشترک ،برنامههای میان مدت و بلند مدت مختلفی تدوین
کرده ایم.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی
هم گفت :این مجمع و این دوره از نمایندگان مجلس با توجه
به سوابقی که اینجانب در مجلس و با توجه به شناختی که از
نمایندگان دارم یکی از کم نظیرترین دور ههای نمایندگی است
که من در تاریخ پارلمان دیده ام و خواهید دید که در چند سال
آینده چه حرکتهای خوبی از این مجموعه انسجام یافته انجام
خواهد شد .دکتر علیرضا منادی با تشریح قابلیتها ،پتانسیلها
و امکانات مهم استان ،وضعیت آذربایجان را در حوزه اقتصاد بی
نظیر دانست و اضافه کرد :آذربایجان و تبریز در طول تاریخ بارها
پایتخت سیاسی شده و همیشه پایتخت اقتصادی بوده و بازار
تبریز به عنوان بزرگترین بازار سرپوشیده جهان ،پرچم اقتصادی
این استان است و اگر درآمد و منابع آن در خود منطقه هزینه شود
با مدیریت صحیح میتوان استان را به شکل مناسب مدیریت
کرد و به کل ایران پاسخگو بود.
نماینده مردم شهرستانهای تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه تمام تالش همکاران ما در
مجمع نمایندگان ارتقاء و توسعه استان در همه زمینههاست،
اظهار داشت :همسایگی آذربایجان شرقی با چهار کشور خارجی
ارمنستان ،آذربایجان و نخجوان ،ترکیه و عراق ظرفیت عظیمی
است که هیچ کدام از استانها از این ظرفیت برخوردار نیستند
و باید با همتی جهادی ،حوزه اقتصاد کشور را به مرکزیت تبریز
برسانیم.
نماینده مردم شهرستان ورزقان در مجلس شورای اسالمی
نیز در ابتدای سخنان خود با تقدیر و تشکر ویژه از تال شهای
شبانه روزی مدیرکل و مجموعه همکاران صدا و سیمای مرکز

آذربایجان شرقی در خدمت به مردم ،جامعه
و حاکمیت گفت :استان آذربایجان شرقی
جزو اولین استا نها در حوزه معدن کشور
است که حدود نزدیک به ده میلیارد تن
ذخایر اثبات شده معدنی دارد و شهرستان
ورزقان در قلب این منابع معدنی واقع شده
و در حال حاضر یک و نیم میلیارد تن ذخیره
قطعی مس دارد که بنا به نظر کارشناسان
این میزان قابل افزایش به  3میلیارد تن و
بیشتر است.
مهندس الهوردی دهقانی تاکید کرد:
ما در جنگ اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی
همه جانبه دشمن هستیم لذا برای اینها
باید برنامههای خاص تدوین کنیم و الزمه
این کار  ،باالبردن توانمندی خود و تکیه بر
نیروهای داخلی است.
نماینده مردم شهرستا نهای مرند و
جلفا در مجلس شورای اسالمی نیز با مهم
خواندن نقش صدا و سیما در کشور گفت :مشکل ما در حوزه
اقتصاد و صنعت ،عدم توجه به پیوستهای فرهنگی است و بی
توجهی به آنها کشور را با این همه بحران روبه رو کرده است.
دکتر معصومه پاشایی با انتقاد از اینکه دو گمرک مهم استان
در منطقه جلفا قرار دارد و متاسفانه در سنوات گذشته هیچ
وقت استانداران به این مقوله توجه نکردند که استان را همانند
شاهراههای اصلی بدن انسان ،راههای مواصالتی را به هم وصل
نمایند تصریح کرد :متاسفانه مدیران و مدیران کل به مدیریت
استانی توجه نمیکنند و هر چقدر این تفکر در مدیران استانی
وجود داشته باشد ،حاشیه نشینی و فقر کم نخواهد شد.
نماینده مردم شهرستانهای هشترود و چاراویماق در مجلس
شورای اسالمی نیز با بیان اینکه بهتر است صدا و سیما مطالبی را
که از طرف نمایندگان ارائه میشود رصد و برآورد کرده و در هر مدل
اجرایی که میتوانند با به چالش کشیدن موضوع از دستگاههای
اجرایی ،علت عدم عملیاتی شدن آن را پیگیری نمایند ،با گالیه
مندی از وضعیت نامناسب راههای روستایی و مشکالت عدیده
مردم در بحث ضمانت وامهای ازدواج ،لزوم برنامه ریزی مدیران
استانی برای ضمانت خرید محصوالت فصلی و پرداخت تعهدات
بیمه صندوق کشاورزی را خواستار شد.
مهندس حمزه امینی منابع طبیعی را یکی دیگر از بزر گترین
مشکالت حوزه انتخابیه خود عنوان کرد که علی رغم وجود سند
مشاع در دست کشاورزان ،اولین گام این دستگاه اجرایی ،جریمه
میلیونی کشاورز به خاطر کاشت محصوالت و وارد کردن خسارت
به مردم به جای تعیین محدوده و مشاعات است.
وی از جمله عوامل مهم پیشرفت و توسعه استان را استفاده
بهینه از معادن و ذخایر زیرزمینی دانست که در سرتاسر استان
در تمام شهرستا نها وجود دارد و میتوان با ایجاد امکانات
تبدیلی و فرآوری ،موجبات توسعه هر چه بهتر را فراهم کرد.
نماینده مردم شهرستان بستان آباد در مجلس شورای اسالمی
نیز به توفیقات سریال جالل اشاره کرد و گفت :پیشنهاد میکنم
تولید برنامههای فاخری از این دست که میتواند ظرفیتهای
استان را در حوز ههای مختلف ادبی ،سیاسی ،تاریخی ،فرهنگی
و هنری نسبت به وضعیت ،تاریخ و شخصیتهای استان و
پیشینه بسیار پر افتخار آذربایجان موثر باشد ،افزایش یابد.
مهندس غالمرضا نوری تامین آب شرب شهرستان و برخی
از روستاها ؛ و آغاز عملیات آسفالت ریزی در برخی از نقاط حوزه
انتخابیه خود را با توجه به نزدیک شدن به پایان فصل کاری در
استان خواستار شد.
ً
وی از عدم صدور معاینه فنی برای افرادی که بعدا نسبت
به گازسوز کردن خودرو اقدام کرده اند ،انتقاد کرد و افزود :این
امر مشکالت جدی در شهرستان ایجاد کرده و باید در اسر ع
وقت ساماندهی شود چرا که مردم خودروها را در مراکز مجاز و
با حمایت دولت گازسوز کردند و اقدام خودسرانه و غیر قانونی
نبوده است.
نماینده مردم شهرستا نهای مراغه و عجب شیر در مجلس
شورای اسالمی هم به بیان برخی از مشکالت حوزه انتخابیه
پرداخت و از تعطیلی پروژه اتوبان مراغه و هشترود ،نبود
بیمارستان مجهز تامین اجتماعی ،عدم اجرای پایاب سد قلعه
چای ،نامناسب بودن وضعیت راههای دسترسی و گاز رسانی به
روستاها ،و عدم تغییر در کمربندی شهرستان عجب شیر انتقاد
کرد و گفت :باید از منابع و پتانسیلهای استان در جهت حل
مشکالت شهرستانها بهره گیری شود.
دکتر علی علیزاده افزود :مردم وضعیت کشور را درک میکنند،
وضعیت تحریمها را درک میکنند ،وضعیت درآمد کشور را درک
میکنند و این شرایط را تحمل میکنند ،ولی بیعدالتی و تبعیض را

تحمل کردن بسیار سخت است.
وی خاطر نشان کرد :نمایندگان صاحب نظر در موضوعات
مختلف هستند و میتوانند بهترین مرجع در پیگیری مسائل
حوزههای انتخابیه باشند.
نماینده مردم شهرستانهای اهر و هریس در مجلس شورای
اسالمی نیز با اشاره به مزیتهای اتوبان تبریز اهر و باکو گفت :این
پروژه جزو پروژههایی است که بهره برداری از آن میتواند منجر
به رفع بسیاری از مشکالت در این حوزه باشد و یکی از مطالبات
جدی مردم منطقه از مجمع نمایندگان است.
مهندس احمد محرم زاده به توانمندی شهرستا نهای اهر و
هریس در حوزه صنایع دستی پرداخت و گفت :شهرستان اهر
به عنوان شهر ملی صنایع دستی ورنی معرفی شده و هر سال با
اشتغال  20هزار نفر در این حوزه میزان  1یک هکتار ورنی در این
شهرستان تولید و به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشود،
فرش ناب هریس نیز به عنوان یک برند ایرانی مورد توجه خیلی
از کشورهاست که نیاز است در خصوص بیمه و نقدینگی افراد
شاغل در این حوزه همکاری الزم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه هر کدام از حوز ههای انتخابیه برای خود
قابلیتهای فراوانی در حوز ههای گردشگری ،کشاورزی ،دامی،
صنایع دستی ،معادن ،آموزش عالی و ...دارند ،از عدم توزیع
نامتوازن توسعه در استان انتقاد کرد و خواستار توجه بیشتر
مسئوالن به معادن حوزه انتخابیه خود شد.
نماینده مردم شهرستان ملکان در مجلس شورای اسالمی
هم گفت :به اعتقاد بنده ،صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی
یک مرکز فعال ،کوشا و تاثیرگذار است و ما میدانیم در حال
حاضر که درگیر جنگ نرم ،جنگ اقتصادی ،جنگ سیاسی و
فرهنگی هستیم ،جایگاه صدا و سیما بسیار مهم و ارزنده است
و ما از تال شهای ارزشمند این مدیر انقالبی و همکارانشان
تقدیر و تشکر میکنیم .دشمن با همه توان در حوزههای مختلف
علیه کشور وارد جنگ شده و صدا و سیما در راس همه این
هجمههاست و مدیران و کارکنان آن همانند افسران جنگ نرم
پای کار هستند و از امنیت فرهنگی دفاع میکنند.
مهندس سید علی موسوی بحث معیشت و نیازهای
اقتصادی را از اصلی ترین مطالبات مردم در کشور دانست و گفت:
جدی گرفتن بحث مطالبه گری مردمی بویژه در موضوعاتی که
نیاز نظام است از نکات مهم پیگیری مجمع نمایندگان به شمار
میرود.
وی در ادامه به تالشهای صورت گرفته در جهت تکمیل پارک
موزه دفاع مقدس استان پرداخت و افزود :تکمیل محتوایی این
پارک موزه ،نیازمند حمایت جدی و همراهی مجمع نمایندگان
است.
نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسالمی نیز
با بیان اینکه آن چیزی که در دنیای امروز و در کشور حائز اهمیت
است ،خام فروشی از مقوله صنعت است گفت :باید ظرفیتهای
تولیدی استان را با صنایع تبدیلی و تکمیلی به عامل ثروت تبدیل
کنیم.
دکتر مهدی اسماعیلی با اشاره به اینکه  13درصد را ههای
استان در شهرستان میانه متمرکز است ،از عدم تخصیص
اعتبارات این بخش به حوزه انتخابیه انتقاد کرد.
وی ادامه داد :نزدیک  20سال است که قول آب آشامیدنی سالم
به مردم داده میشود 20 ،سال است که قول سد به مردم داده
میشود ،هنوز که هنوز است از سد گرمی چای خبری نیست،
سد شهریار که یکی از بزرگترین سدهای شمالغرب کشور است
و میتواند اراضی کاغذکنان و بخش مرکزی را تحت پوشش قرار
دهد ،هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده و از پایاب سدهای
آیدوغموش هنوز نتوانسته ایم استفاده کافی را ببریم و همه اینها
عزم جدی مجمع نمایندگان استان را میطلبد که برای کاهش بار
مشکالت مردم کمک کنند.
نماینده مردم شهرستان شبستر در مجلس شورای اسالمی
نیز عملکرد صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی را در استان
قابل قدردانی دانست و گفت :به عنوان همرزم سردار سپهبد
حاج قاسم سلیمانی از پوشش شایسته رسانهای تشییع سردار
آسمانی به شکل ویژه تقدیر و تشکر میکنم چرا که این قضیه
را هیچکس به غیر از صدا و سیما نمیتوانست به این عظمت
انعکاس دهد و این پوشش مثال زدنی بود و در طول تاریخ
ماندگار خواهد شد.
مهندس جعفر راستی رسالت صدا و سیما را در مقابل تهاجم
فرهنگی و بمباران تبلیغی افکار دشمن بسیار سنگین عنوان کرد
و از همکاران صدا و سیما خواست در برنامههای تولیدی مبانی
فکری حاج قاسم را به مردم نشر دهند.
وی ابراز داشت :در زمانی که حضرت آقا از تهاجم فرهنگی به
عنوان شبیخون فرهنگی نام بردند اگر دستگاههای متولی امر با
تمام قوا وارد میدان میشدند االن اوضاع به این شدت نبود.

چهار هزار و ۳۵۰نفر در مراغه خون اهدا کردند
رئیس پایگاه انتقال خون مراغه گفت :از ابتدای سال
جاری تا کنون چهار هزار و  ۳۵۰نفر در این پایگاه خون
اهدا کردند.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا محمود مهدوی افزود:
در این مدت ،پنج هزار و  ۲۰۰نفر برای اهدای خون به

خبر

قرارگاه جهادی  ۵۰۰هزار ماسک
در آذربایجانشرقی توزیع میکند

 ۵۰۰هزار عدد ماسک به همت قرارگاه جهادی
شمالغرب کشور (شهیدان قاسم سلیمانی و
شهید صیاد شیرازی ) در آذربایجانشرقی توزیع
میشود.
مسئول قرارگاه جهادی شهیدان قاسم
سلیمانی و صیاد شیرازی شمال غرب گفت:
توزیع این ماسکها و از شهر بستان آباد آغاز
شده است.
به گزارش جامجم سردار بهرام علیشاهی
اعالم کرد :نزدیک  ۲۰۰هزار عدد ماسک در
شهرستانهای بستان آباد ،هشترود و چاریماق
توزیع شده است .وی افزود :همچنین  ۳۰۰هزار
عدد ماسک در شهرهای مراغه ،بناب ،عجبشیر،
آذرشهر و تبریز توزیع میشود .مسئول قرارگاه
جهادی شهیدان قاسم سلیمانی و صیاد
شیرازی شمالغرب گفت :عالوه بر ماسک
توسط این گروه مواد ضدعفونی کننده نیز در
اختیار مردم و هیاتهای حسینی قرار گرفته
است .سردار علیشاهی همچنین خاطرنشان
کرد :تاسوعا و عاشورای حسینی  ۲هزار و ۵۰۰
بسته معیشتی توسط این گروه جهادی بین
خانوادههای نیازمند در آذربایجان شرقی توزیع
شده است.
وی گفت :این قرار گاه از ابتدای شیوع کرونا ۸۰۰
هزار عدد ماسک تولید و توزیع کرده است .حوزه
فعالیت گروه جهادی شهیدان قاسم سلیمانی
و صیادی شیرازی ،استانهای آذربایجان شرقی،
آذربایجان غربی ،اردبیل و کردستان است.

پایگاه انتقال خون این شهرستان مراجعه کرده اند که
چهار هزار و  ۳۵۰نفر موفق به اهدای خون شده اند.
وی اضافه کرد :در دهه اول محرم امسال نیز از مجموع
 ۸۲۸نفر مراجعه کننده به این پایگاه ۷۰۱ ،مورد اهدای
خون در این شهرستان انجام شده است .مهدوی

گفت :در روز تاسوعای حسینی نیز عزاداران حسینی
این شهرستان  ۲۰۰واحد خون کامل به این پایگاه اهدا
کرده اند .وی افزود :همچنین در روز عاشورای حسینی
 ۲۴۵نفر با مراجعه به پایگاه انتقال خون مراغه ،اقدام
به اهدای خون کردهاند .وی اظهار داشت :بیشترین

اجتماعی
اقتصادی

رده سنی اهدا کنندگان خون در این شهرستان را گروه
سنی  ۲۱تا  ۲۵سال و کمترین آن را  ۶۰تا  ۶۵سال تشکیل
میدهند .پایگاه انتقال خون مراغه وظیفه تامین
فرآوردههای خونی بیمارستانهای چهار شهر مراغه،
بناب ،عجبشیر و ملکان را بر عهده دارد.

ضمیمهرایگانروزنامهدر آذربایجانشرقی
خبر

امنیتو آرامشحاکمبر استانمدیون
تدستگاهقضاییاست
حمای 
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وجود فضای
مناسب برای سرمایهگذاری در استان ،از حمایتهای
دستگاه قضایی در این خصوص قدردانی کرد و گفت:
امنیت و احساس امنیت حاکم در استان ،پایه و اساس
همهفعالیتهادر بخشهایمختلفاست.
محمدرضا پورمحمدی در دیدار مسئوالن قضایی
استان با وی به مناسبت هفته دولت ،اظهار کرد :همه
دستاوردها و موفقیتهای دولت در سایه امنیت و
آرامش حاکم بر جامعه به دست آمده و این امنیت،
مدیون همدلی و تعامل بین همه بخشها بویژه
همکاریدستگاهقضاییاست.
وی افزود :در سال گذشته به رغم مشکالت ناشی از
تحریمهای اقتصادی ،صادرات استان در سال گذشته50

درصدافزایشیافتهویکصدواحدتولیدیبهچرخهتولید
بازگشتهاند کهدستگاهقضاییدر اینزمینهنقشبزرگی
داشتهاست.
بهگزارشجامجمپورمحمدیبابیاناینکهفضایکلی
استان در جهت حمایت از سرمایهگذاری است ،افزود:
در حال حاضر هیچ مانع جدی بر سر راه سرمایهگذاری
در استان وجود ندارد و دستگاه قضایی نیز پشتیبان
فعالیتهای اقتصادی در استان است.استاندار
آذربایجان شرقی همچنین از همراهی و تعامل دستگاه
قضایی در بحث مدیریت بیماری کرونا قدردانی کرد
و گفت :در حوزههای مختلف برای برداشتن موانع از
همکاری و حمایت دستگاه قضایی بهره بردهایم که
شایستهقدردانیاست.

با حضوراستاندار؛

 793پروژه شرکتهای توزیع برق
منطقه  2کشورگشایش یافت
پروژ ههای شرکتهای توزیع برق منطقهی
 2کشور شامل 9شرکت در  8استان
شما لغرب کشور به مناسبت هفتهی دولت،
همزمان با حضور وزیر نیرو در البرز  ،به صورت
ویدئوکنفرانس گشایشیافت.
پروژ ههای  9شرکت توزیع نیروی برق که
شامل شرکتهای توزیع نیروی برق تبریز ،
آذربایجا نشرقی ،آذربایجا نغربی ،اردبیل،
زنجان ،کردستان ،کرمانشاه ،همدان و ایالم
میشوند همزمان با حضور وزیر نیرو در البرز ،
به صورت ویدئوکنفرانس با حضور استاندار
آذربایجا نشرقی و مدیران عامل شرکتهای
توزیع نیروی برق تبریز و آذربایجا نشرقی
گشایشیافت.
وزیر نیرو در این آیین افتتاح از طریق

ویدئوکنفرانس گفت :همکاران ما در
شرکتهای برق موفق شدند رکورد کمنظیری را
در تاریخ صنعت برق ثبت کنند.
رضا اردکانیان اضافه کرد :در حالیکه رشد اوج
بار در ده سال اخیر به طور متوسط  5.2درصد
و طی چهل سال گذشته حدود 7درصد بوده
است ،برای دومین سال پیاپی ،این میزان را در
حد یک درصد متوقف کردیم و در عین حال انرژی
بیشتری را برای مصرفکنندگان عرضه کردیم.
وی با بیان اینکه در سال جهش تولید
همزمان با کاهش رشد اوج بار  ،خاموشی ناشی
از تولید نداشتیم ادامه داد :امسال در مقایسه
با سال گذشته11.8 ،درصد در بخش صنایع و 4
درصد در بخش کشاورزی انرژی بیشتری عرضه
کردیم و در مجموع عرضه انرژی در کل کشور ،

مدیر کل بهزیستی استان خبر داد؛

 ۱۹۵۰کودک ،تحت سرپرستی بهزیستی آذربایجان شرقی

مدیـر کل بهزیسـتی آذربایجـان شـرقی از سرپرسـتی  1950کـودک توسـط این اداره
کل خبـر داد.
بـه گـزارش جا مجـم فـرگل صحـاف در مراسـم افتتـاح سـالن چنـد منظـوره شـیر
خـوارگاه احسـان تبریـز ،بـا اشـاره بـه نگهـداری  250کـودک در  25مرکـز غیـر دولتـی
بهزیسـتی اسـتان ،گفت 1700 :کودک تحت سرپرسـتی این اداره کل نزد بسـتگان
درجـه یـک و دو و سـه خـود نگهـداری م یشـوند و کمـک هزینـه نگهـداری ایـن
کـودکان توسـط بهزیسـتی بـه خانوادههـا پرداخـت میشـود.
وی از همـکاری تنگاتنـگ قـوه قضائیـه بـا بهزیسـتی ،از کمکهـای چشـمگیر
خیریـن در راسـتای نگهـداری فرزنـدان بـی سرپرسـت قدردانـی کـرد و افـزود:
بـا توجـه بـه هزینههـای بـاالی نگهـداری کـودکان ،بـدون کمـک مـردم خیـر و
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نوعدوسـت ایـن امـر بـرای بهزیسـتی مقـدور نیسـت.
سـالن چنـد منظـوره شـیر خـوارگاه احسـان تبریـز در پنجمیـن روز از هفتـه دولـت
سـالن چنـد منظـوره شـیر خوارگاه احسـان با حضـور صحاف ،مدیر کل بهزیسـتی
اسـتان ،حجـت االسلام سـید محمدرضـا میرتـاج الدینـی_ نماینـده مـردم شـریف
تبریـز ،اسـکو و آذرشـهر در مجلـس شـورای اسلامی ،جانشـین سـپاه عاشـورا،
اعضـای شـورای معاونـان و تعـدادی از خیریـن اسـتان افتتـاح شـد.
سـالن چنـد منظـوره شـیرخوارگاه احسـان در زمینـی به مسـاحت  135متـر مربع با
هزنیـهای بالـغ بـر  3میلیـار ریـال احداث شـده اسـت ؛ که  2میلیارد ریال آن توسـط
خیرین و یک میلیارد ریال توسـط بهزیسـتی تامین شـده اسـت.
در ایـن آییـن جانشـین سـپاه عاشـورا ،فرمانـده حـوزه  ۳مقاومـت بسـیج
کارمندان سـپاه عاشـورا و تعدادی از خیران نوع دوسـت اسـتان حضور داشـتند.
* افتتاح سومین مرکز پشتیبانی شغلی (  ) SEبهزیستی آذربایجان شرقی
همچنیـن سـومین مرکـز پشـتیبانی شـغلی (  ) SEمعلـوالن تحـت پوشـش
بهزیسـتی آذربایجـان شـرقی افتتـاح شـد.
صحـاف مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان همچنیـن در آییـن افتتـاح «مرکـز پشـتیبانی
شـغلی (  ) SEرسـا» کـه بـا حضـور اعضـای شـورای معاونـان ایـن اداره کل برگـزار
شـد ،گفت :در سـال جهش تولید و در راسـتای تحقق بخشـیدن به شـعار سـال،
سـومین مرکـز پشـتیبانی شـغلی بهزیسـتی اسـتان بـا هـدف بازتوانـی معلـوالن
تحـت پوشـش ایـن اداره کل آغـاز بـه کار کـرد.
صحـاف ضمـن اشـاره بـه آمـوزش  300نفـر در دو مرکـز قبلـی ،از تثبیـت شـغلی 60
نفـر از معلـوالن مراکـز پیشـین خبـر داد و گفـت :شناسـایی اسـتعدادها ،عالیق و
تهـای معلـوالن ،آمـوزش و معرفـی بـه مراکـز اشـتغال و کارآفرینـان ،جزوی از
مهار 
فعالیـت ایـن مراکز اسـت.
وی ادامـه داد :اداره کل بهزیسـتی اسـتان در راسـتای تثبیـت اشـتغال معلـوالن
تحت پوشـش در سـال نخسـت شـش ماه و در سـالهای دوم و سـوم سـه ماه
از کار آفرینـان و مراکـز اشـتغالی کـه معلـوالن را بـه کار بگیرنـد ،حمایـت میکنـد.
وی از پرداخـت تسـهیالت کـم بهـره بـه کارفرمایـان معلـوالن تحـت پوشـش بـه
مبلـغ  50میلیـون تومـان بـه ازای هـر معلـول و تـا سـقف  40نفـر خبـر داد و گفـت:
کمـک بـه بیمـه خویـش فرمایـی ،کارفرمایـی و پرداخـت هزینـه جبـران کارایـی از
سـایر حمایتهایـی اسـت کـه اداره کل بهزیسـتی اسـتان در راسـتای حمایـت از
اشـتغال معلـوالن انجـام میدهـد.
مرکـز پشـتیبانی شـغلی رسـا در مسـاحتی بـه متـراژ  250متـر مربـع با هزینـهای بالغ
بـر  250میلیـون تومـان آغـاز بـه کار کرده اسـت.

 ۴۶درصد واحدهای مسکونی
روستایی مقاومسازی شد

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم در این
دیدار با تبریک هفته دولت ،از تالشهای استاندار و سایر
مسئوالن اجرایی استان در راستای تأمین امنیت استان
قدردانی کرد.موسی خلیلاللهی با اشاره به گزارشهای
مراجعذیربطمبنیبر اینکه آذربایجانشرقیاز امنترین
استانهای کشور است ،گفت :این امنیت در سایه

همراهی مردم و تدبیر کارگزاران و تالشگران عرصه امنیت
به دست آمده است.وی همچنین با تأکید بر اینکه
با وحدت مردم و مسئوالن از مشکالت کنونی عبور
خواهیم کرد ،افزود :دستگاه قضایی استان کماکان
در راستای تأمین امنیت و حمایت از فضای تولید و
سرمایهگذاریدر کنار دستگاههایاجراییاست.

4.5درصد افزایش یافت.

در پایان این آیین ،وزیر نیرو دستور گشایش
تعداد  793پروژه با اعتباری بالغ بر  6454میلیارد
و  705میلیون ریال را صادر کرد.
گفتنی است؛ در این مراسم 138 ،پروژ هی
شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اعتباری بالغ بر
 700میلیارد ریال و  353پروژهی شرکت توزیع برق
آذربایجا نشرقی با اعتباری بالغ بر  800میلیارد
ریال به بهرهبرداریرسیدند.
در این آیین با دستور وزیر نیرو 10 ،پروژ هی
شرکت توزیع نیروی برق ایالم با اعتباری بالغ بر
 1172میلیارد ریال 88 ،پروژه شرکت توزیع برق
آذربایجا نغربی با اعتباری بالغ بر  1566میلیارد
ریال 15 ،پروژه شرکت توزیع نیروی برق اردبیل با
اعتباری بالغ بر  586میلیارد ریال گشایش یافت.
همچنین  90پروژه شرکت توزیع برق کردستان
با اعتباری بالغ بر  365میلیارد ریال 7 ،پروژ ه
شرکت توزیع نیروی برق زنجان با اعتباری بالغ بر
 246میلیارد ریال 61 ،پروژ ه شرکت توزیع نیروی
برق همدان با اعتباری بالغ بر  684میلیارد ریال و
 31پروژهی شرکت توزیع برق کرمانشاه با اعتباری
بالغ بر  365میلیارد ریال گشایش یافتند.

* تمامی روستاهای با بیش از  10خانوار ساکن
استان از نعمت برق برخوردارند
استاندار آذربایجا نشرقی در این آیین خطاب
به وزیر نیرو ،آذربایجا نشرقی را یکی از مهمترین
مراکز صنعتی کشور دانست و گفت :بیش از
5هزار واحد صنعتی و 11هزار بنگاه اقتصادی
در استان در حال فعالیت هستند و فعالیت و
توسعهی تمامی بخشهای صنعتی ،کشاورزی
و خدماتی نیازمند زیرساختها در حوز هی برق
و آب است.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه در سایهی
مدیریت درست مصرف انرژی ،در حوز ه برق
با مشکلی مواجه نبودیم ،تصریح کرد :افتخار
میکنیم امروز تمامی روستاهای با بیش از 10
خانوار ساکن از نعمت برق برخوردارند.
وی در پایان از وزیر نیرو درخواست کرد با ایجاد
ظرفیت و اعتبار برای نصب پستهای فوق
توزیع مشکالت واحدها و شهر کهای صنعتی
سطح استان حل شود.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجانشرقی گفت:
به طور متوسط  ۴۶درصد از واحدهای مسکونی
روستایی این استان نوسازی و مقاومسازی شده
که از میانگین کشوری  ۴درصد بیشتر است.
به گزارش جامجم به نقل از ایرنا حافظ باباپور
با بیان اینکه طرح بهسازی مسکن روستایی
از سال  ۱۳۷۴در استان آغاز شده است ،افزود:
تاکنون  ۱۴۰هزار و  ۷۲۰واحد مسکن روستایی
استان بهسازی شده است.
وی با اشاره به اینکه سهمیه آذربایجان شرقی
در طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی برای
نوسازی و مقاوم سازی واحدهای کم دوام
روستایی ساالنه  ۱۲هزار واحد است ،اظهار
داشت :تاکنون  ۱۳۰میلیارد ریال کمک بالعوض
به واحدهای مسکونی روستایی تحت پوشش
نهادهای حمایتی در قالب برنامه جامع تامین
مسکن اقشارکم درآمد روستایی پرداخت شده
است.
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجانشرقی گفت :در
این مدت برای  ۴۴هزار واحد مسکونی روستایی
استان نیز تسهیالت قرض الحسنه جهت تعمیر
واحد مسکونی و احداث حمام روستایی پرداخت
و  ۱۴واحد کتابخانه روستایی احداث شده است.
باباپور ،ساخت  ۹واحد مجتمع فرهنگی هنری،
احداث  ۱۶هزار و  ۵۰۶واحد مسکن مهر در
شهرهای زیر  ۲۵هزار نفر جمعیت و  ۱۱هزار و ۵۷۵
واحد مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد
شهری و یک هزار و  ۱۱۸واحد مسکونی برای
محرومان توسط خیرین مسکن سازی استان را
از دیگر اقدامات این اداره کل اعالم کرد.
وی یادآوری کرد :تاکنون برای یک هزار و ۹۵۴
روستای استان طر حهادی روستایی مطالعه و
تهیه شده ،طر حهادی  ۴۸۸روستا بازنگری و در
 ۹۰۷روستا این طرح اجرا شده است.مدیرکل
بنیاد مسکن آذربایجانشرقی میانگین کشوری
اجرای طر حهادی را  ۵۰درصد اعالم کرد و گفت:
این میزان در سطح استان  ۴۴درصد است.

ایستگاه زمینی رصد ماهوارههای ناحیه ۲و پارس ۱
در تبریز راه اندازی میشود

رئیس پژوهشکده رانشگرهای فضایی تبریز گفت :ایستگاه زمینی رصد
ماهوارههای ناحیه ۲و پارس  ۱که در تبریز در حال راهاندازی و تکمیل است تا  ۱۰روز
دیگر به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا حسن رضایی حقیقت ،افزود :محققان
پژوهشگاه فضایی ایران با استقرار در این ایستگاه به هنگام عبور ماهوارههای
ناهید  ۲و پارس  ۱از منطقه شمالغرب کشور آنها را رصد کرده و این ماهوارهها را
به لحاظ مختصات تعیین وضعیت میکنند.
وی اظهار داشت :هم اکنون اجزا و آنتنهای فرستنده و گیرنده برای رصد این
ماهوارهها از پژوهشگاه فضایی به این پژوهشکده ارسال شده و در حال نصب
و انجام اقدامات نهایی است.
رئیس پژوهشکده رانشگرهای فضایی تبریز گفت :ماموریتهای پروژه ناهید
در راستای دستیابی به فناوری طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ،
برای نخستین بار در کشور مطرح و در این ماهواره پیادهسازی شده است.
رضایی حقیقت ،ادامه داد :ماهواره ناهید  ۲دومین گام از برنامه راهبردی
ماهوارههای مخابراتی زمینآهنگ است که در آن کوشیده میشود تعدادی از
گلوگاههای فنی شناسایی و مرتفع شود.
وی یادآوری کرد :پروژه پارس  ۱نیز با هدف طراحی ،ساخت و بهرهبرداری در
مدار یک ماهواره سنجشی با رویکرد کاربردی در پژوهشگاه فضایی ایران دست

اجراست .پژوهشکده رانشگرهای فضایی تبریز وابسته به پژوهشگاه فضایی
ایران ،دارای یک سایت پژوهشی آزمایشگاهی با زیربنای یک هزار و  ۲۰۰متر مربع
و مجتمع شهید دهقان با مساحت بیش از  ۳۴هزار متر با برخورداری از  ۴هزار و
 ۳۸۵مترمربع فضای کارگاهی و  ۸۰۰مترمربع ساختمان اداری است.
در این پژوهشکده بیش از  ۶۰نفر از جمله متخصصان مجرب و توانمند در
رشتههای مهندسی هوافضا ،مکانیک ،برق ،مواد و صنایع فعالیت میکنند.

برنامه تحول در نظام اداری؛ سر خط ماموریتهای سازمانی
سرپرست اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت:
دستورالعملها و برنامههای تحول در نظام اداری سرخط ماموریتهای سازمانی
است.
به گزارش جام جم حسین فتحی در نشست اعضای کارگروه توسعه مدیریت
اداره کل که با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان برگزار شد با اشاره به عملکرد این اداره کل در شاخصهای
عمومی و اختصاصی افزود :با همت و تالش همکاران در بخشهای مختلف
امتیاز کامل این شاخص را در سال ۹۸کسب نمودهایم .وی ادامه داد :در سال
 9۹برش عملیاتی شاخصها صورت گرفته و تمامی فعالیتها بر مبنای منشور
کاری آماده و به تمام شهرستانها ابالغ گردیده است.
فتحی در بخش دیگری از ایجاد سامانه شورای راهبری توسعه مدیریت و
کمیتهها در مجموعه وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی خبر داد و افزود :برای اولین
بار این سامانه در راستای ساماندهی کمیتهها و در قالب دستورالعملهای
اجرایی ایجاد و ابالغ گردیده است .در ادامه و پس از صحبتهای سرپرست
اداره کل تعاون ،کارو رفاه اجتماعی رؤسای کمیتههای ۷گانه در حوزه ارزیابی
عملکرد ،منابع انسانی ،دولت الکترونیک ،کمیته سالمت اداری و صیانت از
حقوق شهروندی ،ساختار دولت و مدیریت عملکرد و بهبود فضای کسب
و کار به بیان اقدامات  ۵ماهه پرداختند .در این نشست خانم قاسمی رئیس
گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
با تقدیر از تالشهای صورت گرفته در بهبود عملکرد کمیتهها افزود :براساس

تفاهم نامه ،برنامهها بر اساس برنامه جامع عملیاتی که از سال  ۹۷شروع شده و
تا سال  ۹۹جزء برنامههای راهبردی این سازمان و مبنای ارزیابی دستگاهی است
خواهد بود.
وی ادامه داد :احصاء وضعیت موجود و بعد از رسیدن به وضعیت مطلوب
باید در برنامه عملیاتی قرار گیرد و وظایف جدیدی که صورت میگیرد باید در
شاخصها لحاظ و اصالح و در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.
در پایان این نشست تخصصی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به بر نامههای تحول در نظام
اداری با تشریح ابعاد رسالت سازمانی اظهار کرد :با نگاه به گذار جمعیتی از دهه ۶۰
تاکنون انتقال اشتغال درحوزه صنعت ،خدمات و کشاورزی کاهش پیدا کرده و
در بخش کارشناسی کار یدی به نیروی فکر کشور توسعه پیدا کرده است.

صاحبامتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
تحریریه شهرستانها021-44233511 :
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران

سرپرست استان آذربایجان شرقی:
وحیدهحاجیمحمدیاری
دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی041-35579285-9 :
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طی  ۵ماهه سالجاری ؛

بانک کشاورزی آذربایجان شرقی  ۷۰۰۰میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد

جواد محمودی مدیر شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی در
گفتگو با جامجم به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و هفته بانکداری
اسالمی گفت :شعب بانک کشاورزی استان در  5ماهه سالجاری در مجموع
بالغ بر  7000میلیارد ریال به تعداد  53913نفر تسهیالت در بخشهای مختلف
کشاورزی پرداخت کردند محمودی گفت  :بیشترین تسهیالت پرداختی در
بخش زراعت میباشد که بالغ بر  1900میلیارد ریال برای طر حهای زراعی اعم
از كاشت و برداشت غالت وحبوبات برای  5612نفر پرداخت شده است.
وی اظهار داشت:سپس در بخش صنایع و خدمات کشاورزی بالغ بر2320
میلیارد ریال.به  2693نفر ودر بخش دام وطیور مبلغ  842میلیارد ریال  ،به
تعداد  2070نفر متقاضی بیشترین تسهیالت اعطاء شده است.
وی افزود  :شعب این بانک بالغ بر  745میلیارد ریال تسهیالت برای
طر حهای باغداری به تعداد  2523نفرو برای طر حهای قالی بافی وصنایع دستی
روستائی 140میلیارد ریال به تعداد  903نفر فعال در این بخش تسهیالت
پرداخت کرده اند.
محمودی سپس به سرفصل قرض الحسنه ازدواج پرداخت وگفت:شعب
بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی بالغ بر  650میلیارد ریال تسهیالت
قرض الحسنه به تعداد  1300زوج بانرخ 4درصد پرداخت نمودند.
مدیر شعب بانك كشاورزی استان آذربایجان شرقی در ادامه به
مکانیزاسیون کشاورزی اشاره کردوگفت:شعب استان از ابتدای سال جاری
تا پایان مردادماه 820 ،میلیارد ریال تسهیالت برای  1200دستگاه انواع تراکتور
ماشین آالت وادوات کشاورزی پرداخت كردند.
وی افزود  :با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی  134 ،واحد گلخانه ای
به مساحت  52000مترمربع طی سالجاری در استان آذربایجان شرقی به بهره
برداری میرسد.برای این طر حها بالغ بر 2410میلیارد ریال توسط بانک کشاورزی
واز محل اعتبارات بند الف تبصره  18تامین اعتبار شده است تاکنون بیش از
 75درصد آن عقد قرارداد شده ومابقی در شرف قرارداد میباشد.بطوریکه با
راهاندازی این طر حها عالوه بر استفاده بهینه از آب وخاک وافزایش راندمان
تولید  ،زمینه اشتغال بیش از  500نفر به طور مستقیم فراهم میشود.
 504میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت میشود
در سال زراعی  ، 98-99قریب به  504میلیون ریال غرامت به کشاورزان ،
دامداران و بهره برداران خسارت دیده در استان آذربایجان شرقی پرداخت
میشود.

مدیر شعب بانک کشاورزی گفت:این میزان غرامت به  36350نفر از
خسارت دیدگان در بخش محصوالت باغی،زراعی ودام وطیور پرداخت
خواهد شد.
وی افزود :حدود20درصد ازغرامت برآوردی فوق درخصوص دام وطیور بوده
که به حساب خسارت دیدگان واریز شده و مابقی نیز در صورت تامین اعتبار
بالفاصله پرداخت خواهد شد.محمودی افزود  :در سال زراعی جاری تاکنون
قریب به 220000راس دام سبک وسنگین درآذربایجان شرقی تحت پوشش
صندوق بیمه کشاورزی قرارگرفته است .بطوریکه  ،تعداد  7585بیمه
گذار دام سبک وسنگین و زنبورداری خود را تحت پوشش صندوق بیمه
كشاورزی استان قرار دادند.
وی ادامه داد :قریب 112408هكتاراز راضی زراعی و باغات در استان
آذربایجان شرقی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرارگرفت و برای
این منظور  ،تعداد 56471بیمه گذارمحصوالت خود را تحت پوشش صندوق
بیمه كشاورزی استان قرار دادند.
مدیر شعب بانك كشاورزی استان آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد  :در
سال زراعی  98-99تاکنون  27303697قطعه طیور درآذربایجان شرقی تحت
پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرارگرفت .به گونه ای که ،تعداد  1439بیمه
گذار مرغداری خود را تحت پوشش صندوق بیمه كشاورزی استان قرار دادند.
وی در ادامه به پروژههایی که با مشارکت بانک کشاورزی استان احداث شده
و همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید اشاره کرد:
بهره برداری از آبیاری تحت فشار 530هکتاری در شهرستان خداآفرین
آبیاری تحت فشار اراضی قلی بیگلو باظرفیت  530هکتار دراراضی شهرستان
خدآفرین استان آذربایجان شرقی به مناسبت هفته دولت به بهره برداری
میرسد.میزان تسهیالت پرداختی بانک برای این طرح بالغ بر 177میلیارد
ریال است که توسط بانک زمین وابسته به بانک کشاورزی به اجرا درآمده
است .با راهاندازی این طرح  ،زمینه اشتغال بیش از  200نفر به طور مستقیم
فراهم میشود.
راه اندازی گلخانه شیشه ای 10هکتاری در شهرستان جلفا
بزرگترین گلخانه شیشه ای بنام ارس تارال امیر به ظرفیت 10هکتار گلخانه
سرپوشیده جهت تولید صیفی جات در شهرستان جلفا استان آذربایجان
شرقی به بهره برداری رسید .كل سرمایه این طرح بالغ بر 2000میلیارد ریال
است كه  1000میلیارد ریال آن بصورت سرمایه ای و 1000میلیارد آن بصورت
سرمایه در گردش توسط بانك كشاورزی و از محل اعتبارات صندوق توسعه
ملی تامین شد .با راهاندازی این طرح  ،زمینه اشتغال بیش از  300نفر به طور
مستقیم فراهم شد.
راه اندازی طرح بسته بندی گیاهان داروئی در شهرستان آذرشهر
طرح بسته بندی گیاهان داروئی خانم مرضیه پاشا نژاد هفت چشمه در
شهرستان آذرشهر استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید .كل سرمایه
این طرح بالغ بر 30میلیارد ریال است كه 15میلیارد ریال آن توسط تسهیالت
بانك كشاورزی و از محل اشتغال پایدار روستائی صندوق توسعه ملی تامین
شد.با راهاندازی این طرح  ،زمینه اشتغال برای  10نفر به طور مستقیم فراهم
شد.
راه اندازی طرح آبرسانی اراضی پایاب سدآیدوغموش در شهرستان میانه
طرح آبرسانی  334هکتار اراضی پایاب سدآیدوغموش کارگاه داشکسن
قراءسیاه کمر و حصار در شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی به بهره
برداری رسید .كل سرمایه این طرح بالغ بر  43میلیارد ریال است كه 36
میلیارد ریال آن توسط تسهیالت بانك كشاورزی و از محل اشتغال پایدار

روستائی صندوق توسعه ملی تامین شد.با راهاندازی این طرح  ،زمینه تولید
واشتغال برای دهها نفر کشاورز به طور مستقیم فراهم شد.
راه اندازی واحد بسته بندی خشکبار و تولید حلوا ارده و شکری در
شهرستان مراغه
واحد بسته بندی خشکبار و تولید حلوا ارده و شکری حسن احمدی آذر
باظرفیت 2800تن خشکبار و900تن حلوا ارده در شهرستان مراغه استان
آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید .كل سرمایه این طرح بالغ بر  17میلیارد
ریال است كه9میلیارد ریال آن توسط تسهیالت بانك كشاورزی و از محل
اشتغال پایدار روستائی وعشایری تامین شد.با راهاندازی این طرح  ،زمینه
اشتغال 20نفر به طور مستقیم فراهم شد.
راه اندازی طرح تصفیه روغن خام در شهرستان جلفا
طرح صنایع تاتلی شمس ارس در زمینه تصفیه انواع روغن خام در منطقه
آزاد ارس شهرستان جلفا استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید .به
گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانك كشاورزی در استان آذربایجان
شرقی  ،كل سرمایه این طرح بالغ بر  12میلیارد ریال است كه 9میلیارد ریال آن
توسط تسهیالت بانك كشاورزی و از محل اشتغال پایدار روستائی وعشایری
صندوق توسعه ملی تامین شد.این گزارش میافزاید :با راهاندازی این طرح ،
زمینه اشتغال 12نفر به طور مستقیم فراهم شد.
بهره برداری از سردخانه تک منظوره در شهرستان میانه
طرح احداث سردخانه تک منظوره با ظرفیت  6000تن در بخش ترک
شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی به بهره برداری به مناسبت هفته
دولت به بهره برداری میرسد .كل سرمایه این طرح بالغ بر 80میلیارد ریال
است كه 59/400میلیارد ریال آن توسط تسهیالت بانك كشاورزی و از محل

اشتغال پایدار روستائی وعشایری صندوق توسعه ملی تامین شد .با
راهاندازی این طرح  ،زمینه اشتغال 23نفر به طور مستقیم فراهم شد.
راه اندازی سردخانه 2500تنی در شهرستان ملکان
طرح تکمیلی سردخانه قاسم مقتدرزاده باظرفیت 2500تن در شهرستان
ملکان استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید.كل سرمایه این طرح
بالغ بر 37/500میلیارد ریال است كه20میلیارد ریال آن توسط تسهیالت بانك
كشاورزی و از محل اشتغال پایدار روستائی صندوق توسعه ملی تامین شد.
با راهاندازی این طرح  ،زمینه اشتغال 5نفر به طور مستقیم فراهم شد.
راه اندازی احداث سیلوی 20هزار تنی شرکت زرین خوشه سهند
چاراویماق
واحد احداث سیلوی زرین خوشه سهند چاراویماق باظرفیت 20هزارتن در
شهرستان قره آغاج استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید .كل سرمایه
این طرح بالغ بر 35/500میلیارد ریال است كه30میلیارد ریال آن توسط
تسهیالت بانك كشاورزی و از محل اشتغال پایدار روستائی صندوق توسعه
ملی تامین شد .با راهاندازی این طرح  ،زمینه اشتغال  15نفر به طور مستقیم
فراهم شد.
راه اندازی احداث گلخانه گلهای زینتی در شهرستانهادیشهر
واحد احداث گلخانه گلهای زینتی خانم معصومه فیضی درمساحت
3000متر مریع در شهرستانهادیشهر استان آذربایجان شرقی به بهره برداری
رسید .كل سرمایه این طرح بالغ بر  19میلیارد ریال است كه14میلیارد ریال آن
توسط تسهیالت بانك كشاورزی و از محل اشتغال پایدار روستائی صندوق
توسعه ملی تامین شد .با راهاندازی این طرح  ،زمینه اشتغال  7نفر به طور
مستقیم فراهم شد.

پیام تبریک مدیر شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی بمناسبت
هفته بانکداری اسالمی
فرارسیدن هفته بانکداری اسالمی یادآور تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط مجلس شورای اسالمی در سال  ١٣٦٢است ،خدمتگزاران
مردم در نظام بانکی کوشیدهاند تا نقشی موثر در توسعه و آبادانی میهن در عرصههای مختلف اقتصاد کشور را ایفا نمایند ،به گونهای که میتوان
ادعا کرد که هیچ طرح و سرمایهگذاری عمده و مهمی در کشور بدون حضور موثر بانکها قابل اجرا نبوده است .هفته بانکداری اسالمی پاسداشت
سختکوشی و تعهد صدها هزار زن و مرد شریف ایرانی است که کمر همت به خدمت صادقانه و بیمنت به هم میهنان گماشتهاند .کارکنان شبکه
بانکی را میتوان به حق از جمله بهترین و بهرهورترین کارکنان نظام مالی کشور دانست ،چراکه ماهیت کارکرد بانکها به گونهای است که خدمت
باید در لحظه و به شرط رضایت مشتری ارائه شود .
اینجانب به نوبه خود ،هفته بانکداری اسالمی را به کارکنان تالش گر و متعهد بانک کشاورزی و شبکه بانکی در جای جای میهن اسالمی صمیمانه
تبریک عرض نموده و از فعاالن پرتالش و متعهد بخش کشاورزی به عنوان همسنگران جبهه اقتصاد مقاومتی صمیمانه قدردانی نموده و از
خداوندمنان برای ایشان توفیق روز افزون مسألت دارم .امید است در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مزین به سال « جهش
تولید» شده است ،شاهد رشد و ارتقای فرهنگ بانکداری اسالمی برای توسعه اقتصادی کشورمان باشیم.

