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نظارت و پشتیبانی
کافی برای اجرای طرح
مردمیسازی یارانهها در
آذربایجان شرقی
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مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان:

مدرسهسازی در آذربایجانشرقی س ــرعت میگیرد
ایمنی خط  ۱۲اینچ انتقال گاز
انشعاب پاالیشگاه تبریز
افزایش یافت
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محرم زاده اعالم کرد:

بزرگراه اهر -تبریز مهر
 1401پایان می یابد
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رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی آذربایجانشرقی:

مزایده  35رقبه امالک
مازاد بر نیاز بانک سپه
نوبت اول
(شماره مزایده )493/1401/01

با کمال مسرت انتخاب حضرتعالی را بعنوان عضو هیات
مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت جوانان استان
آذربایجانشرقی تبریک گفته و از پیشگاه خداوند متعال
توفیقات روزافزون برایتان آرزومندیم .
مدیرعامل و هیات مدیره
شهرک سرمایه گذاری خارجی

|4

سرکار خانم دکتر سولماز علیپور

|

 3و2

قطعی برق چاههای کشاورزی در استان
با رضایت یا بدون رضایت کشاورزان؟

اعتبارات تملک داراییهای
استان بیش از  ۲هزار
میلیارد تومان است

سرکار خانم دکتر سولماز علیپور

عضو محترم هیات مدیره خانه صنعت ،معدن
و تجارت جوانان استان آذربایجان شرقی
انتصــاب بجــا و شایســته حضرتعالــی بــه ایــن ســمت کــه بیانگــر
شایســتگی ،تخصــص و تجــارب گرانقــدر شــما در ایــن عرصــه
میباشــد را تبریــک عــرض مینمایــم .توفیقــات روزافــزون
س��رکار عال��ی را از درگاه ای��زد من��ان خواهان��م .

رزمی  -پاالیش ایمن راه

سرکار خانم دکتر سولماز علیپور

با کمال مسرت انتخاب شما را بعنوان عضو هیات مدیره
خانهصنعت،معدنوتجارتجواناناستان آذربایجانشرقی
تبریک گفته و از پیشگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون
برایتان آرزومندیم .

صنایع غذایی ایسترم

سرکار خانم دکتر سولماز علیپور
بــا کمــال مســرت انتخــاب شــما را بعنــوان عضــو هیــات
مدیــره خانــه صنعــت ،معــدن وتجــارت جوانــان اســتان
آذربایجانشــرقی تبر یــک گفتــه و از پیشــگاه خداونــد
آذربایجان
متعـ�ال توفیقـ�ات روزافـ�زون برایتـ�ان آرزومندیـ�م.

صنایع غذایی حام  -سلیمانزاده

سرکار خانم دکتر سولماز علیپور

عضو محترم هیات مدیره خانه صنعت  ،معدن
و تجارت جوانان استان آذربایجان شرقی
انتصــاب بجــا و شایســته حضرتعالــی بــه ایــن ســمت کــه بیانگــر
شایســتگی ،تخصــص و تجــارب گرانقــدر شــما در ایــن عرصــه
میباشــد را تبریــک عــرض مینمایــم .توفیقــات روزافــزون
ســرکار عالــی را از درگاه ایــزد منــان خواهانــم .
صابری
آسانبر- -
آپادانا
برقیبرقی
پلهو پله
آسانسور
شرکت
صابری
آسانبر
آپادانا
آسانسور و
شرکت
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

سه شنبه  31خرداد  1401شماره 6242

مزایده  35رقبه امال ک مازاد بر نیاز بانک سپه

نوبت اول

(شماره مزایده )493/1401/01
بانـــک ســـپه در نظـــر دارد امـــاک و مســـتغالت تحـــت اختیـــار خـــود واقـــع در اســـتان
آذربایج ــان ش ــرقی ب ــه ش ــرح ج ــدول ذی ــل را از طری ــق مزای ــده سراس ــری ،ب ــا جزئی ــات من ــدرج
در اســـناد مزایـــده و بهرهگیـــری از ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی دولـــت (ســـتاد) بـــه
نش ــانی الکترونیک ــی  www.setadiran.irو ب ــا ش ــماره مزای ــده 2001001036000024ب ــه ص ــورت
الکترونیکـــی بـــه فـــروش برســـاند.
* تاری ــخانتش ــار مزای ــدهدر س ــامانهس ــتاد:س ــاعت 8صب ــح روز س ــهش ــنبه ب ــه تاری ــخ

1401/03/31

* آخریـــن مهلـــت دریافـــت اســـناد مزایـــده :ســـاعت  13روز ســـه شـــنبه بـــه تاریـــخ

*تاریــخبازدیــد :از ســاعت8صبــح روز ســهشــنبه بــه تاریــخ 1401/03/31لغایــت ســاعت
 14روز ش ــنبه ب ــه تاری ــخ( 1401/04/11بازدی ــد هم ــه روزه ب ــه ج ــز پنجش ــنبهها و ای ــام تعطی ــل
مق ــدور میباش ــد).

نحوهفروش:نقد
* توج ــه:لطف ــا ب ــه اصالح ــات احتمال ــی مزای ــده ک ــه در آگه ــی نوب ــت دوم ک ــه در روز ش ــنبه
تاری ــخ  1401/04/04در روزنام ــه جامج ــم سراس ــری منتش ــر و ی ــا در س ــایت بان ــک س ــپه ب ــه

نش ــانی الکترونیک ــی  www.banksepah.ir/taمن ــدرج میگ ــردد و ت ــا پای ــان آخری ــن مهل ــت
ارائ ــه پیش ــنهادات م ــاک عم ــل میباش ــد .توج ــه فرمایی ــد.

1401/04/07
 .1متقاضیـــان میتواننـــد جهـــت کســـب اطـــاع از جزئیـــات مزایـــده حاضـــر بـــا شـــماره
* آخرینمهلتارسالپیشنهاد :ساعت  19روز دوشنبه به تاریخ 1401/04/20
* تاریـــخ بازگشـــایی پـــاکات پیشـــنهادی :ســـاعت  8روز سهشـــنبه بـــه تاریـــخ تلفنه ــای 04133356555و 041- 33363139- 04133384991و ی ــا ب ــه نش ــانی تبری ــز
چه ــارراه آزادی ( آبرس ــان ) س ــاختمان مدیری ــت بان ــک س ــپه منطق ــه آذربایج ــان ش ــرقی –
1401/04/21
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هماهنگی جهت
بازدید

مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی

توضیحاتوشرایط:

مشخصات ملک
آدرس دقیق ملک
نوع
ملک

کاربری

اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه احسان دوم کوچه اوچمان قطعه 3365

زمین

تجاری

اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه مدرسه دوم قطعه 3340

زمین

تجاری

اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه ششم قطعه 3329

زمین

تجاری

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3622

زمین

مسکونی

تبریز  -اندیشه  -خیابان میرزاعلی دواچی  -کوچه دبهداد قطعه 3611

زمین

تجاری

اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم احسان دوم قطعه 3636

زمین

تجاری

شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم قطعه 3637

زمین

تجاری

اندیشه خیابان میرزا ابوالقاسم نباتی کوچه واصل قطعه 3434

زمین

تجاری

اندیشه خیابان چای کنار کوچه  8متری قطعه 3188

زمین

تجاری

اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم احسان دوم قطعه 3634

زمین

تجاری

شهرک اندیشه بلوار مردانی آذر کوچه واصل  ( 4قطعه )3405

زمین

تجاری

شهرک اندیشه بلوار مردانی آذر کوچه 8متری قطعه 3453

زمین

تجاری

شهرک اندیشه خیابان نیروی هوائی قطعه 1226

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان  12متری کوچه الچین اول قطعه 1102

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم احسان دوم قطعه 3631

زمین

تجاری

اندیشه خیابان ابوالقاسم نباتی کوچه واصل قطعه 403

زمین

مسکونی

شهرک اندیشه خیابان چایکنار کوچه  8متری

زمین

تجاری

شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه  8متری قطعه 3209

زمین

تجاری

اندیشه بلوار مردانی آذر کوچه 8متری قطعه 3454

زمین

تجاری

شهرک اندیشه خیابان نیروی کوچه الچین اول قطعه 1170

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3603

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3617

زمین

مسکونی

پالک ثبتی
16363فرعی
از2اصلی
16364فرعی
از2اصلی
16367فرعی
از2اصلی
16369فرعی
از2اصلی
16370فرعی
از2اصلی
16379فرعی
از2اصلی
16387فرعی
از2اصلی
16389فرعی
از2اصلی
16390فرعی
از2اصلی
16397فرعی
از2اصلی
16398فرعی
از2اصلی
16399فرعی
از2اصلی
16420فرعی
از2اصلی
16421فرعی
از2اصلی
16431فرعی
از2اصلی
16434فرعی
از2اصلی
16435فرعی
از2اصلی
16436فرعی
از2اصلی
16443فرعی
از2اصلی
16447فرعی
از2اصلی
16368فرعی
از2اصلی
16371فرعی
از2اصلی

مساحت
(مترمربع)

طبق ــه پنج ــم – دای ــره پش ــتیبانی و خدم ــات مراجع ــه فرماین ــد.
ً
 .2شـــرکت در مزایـــده صرف ــا از طری ــق س ــامانه ت ــدارکات الکترونیک ــی دول ــت «س ــتاد»
میباش ــد و کلی ــه مراح ــل فرآین ــد مزای ــده ش ــامل خری ــد و دریاف ــت اس ــناد مزای ــده (در ص ــورت
وج ــود هزین ــه مربوط ــه) ،پرداخ ــت تضمی ــن ش ــرکت در مزای ــده (ودیع ــه) ،ارس ــال پیش ــنهاد
قیمـــت و اطـــاع از وضعیـــت برن ــده ب ــودن مزاید هگ ــران محت ــرم از ای ــن طری ــق امکانپذیـــر
میباشـــد.
 .3عالقمنـــدان بـــه شـــرکت در مزای ــده میبایس ــت جه ــت ثب ــت ن ــام و دریاف ــت گواهـــی
امضـــای الکترونیکـــی (توک ــن) ب ــا ش ــماره 1456تم ــاس حاص ــل نماین ــد و ی ــا ب ــه آدرس
اینترنت ــی www. setadiran.irمراجع ــه نماین ــد .کلی ــه اطالع ــات ام ــاک و مس ــتغالت
ش ــامل مش ــخصات ،ش ــرایط و نح ــوه ف ــروش در ب ــرد اع ــان عموم ــی س ــامانه مزای ــده قاب ــل
مشـــاهده ،بررســـی و انتخـــاب میباش ــد.

مدیریت شعب بانک سپه آذربایجان شرقی

نوع مالکیت

وضعیت تصرف

وضعیت ملکی
قیمت پایه

عرصه

اعیان

تخلیه

عدم
تخلیه

مشاع

شش
دانگ

نحوه
فروش

توضیحات

ملکی تملیکی

40

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

5,830,000,000

نقدی

40

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

9,568,000,000

نقدی

40

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

9,568,000,000

نقدی

202.58

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

28,165,000,000

نقدی

34.7

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

6,740,000,000

نقدی

40

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

5,830,000,000

نقدی

40

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

5,920,000,000

نقدی

48.96

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

5,920,000,000

نقدی

35.54

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

4,400,000,000

نقدی

40

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

5,830,000,000

نقدی

174.02

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

27,315,000,000

نقدی

90.33

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

9,115,000,000

نقدی

168.94

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

12,527,000,000

نقدی

283.72

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

18,500,000,000

نقدی

40

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

5,440,000,000

نقدی

228.29

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

13,360,000,000

نقدی

25

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

2,716,000,000

نقدی

28.73

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

3,345,000,000

نقدی

90.11

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

10,155,000,000

نقدی

209.78

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

41,400,000,000

نقدی

387

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

39,458,000,000

نقدی

173.28

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

28,755,000,000

نقدی

دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
ادامه در صفحه 3

3

سه شنبه  31خرداد  1401شماره 6242

مدیرکل حفظ آ ثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان شرقی

اجتماعی

تکمیل یادمان شهدای گمنام جزو اولویتهای حفظ آ ثار دفاع مقدس است
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان شرقی گفت :تکمیل
و ساماندهی یادمانهای شهدای گمنام در این استان اولویتهای مهم است.
به گزارش جام جم ،امیر دریاداردوم رضا عباسی در جلسه هیات امنای شهدای
گمنام شهر شربیان از توابع شهرستان سراب ،بر ضرورت تسریع در احداث یادمان

شهدای گمنام شهر این شهر تاکید و اضافه کرد :تکمیل یادمانهای شهدای
گمنام در تمام شهرها ،بخشها و روستاهای باید در اولویت تمامی دستگاههای
فرهنگی قرار بگیرد .وی ضرورت برگزاری با شکوه و مطلوب برنامههای فرهنگی،
مذهبی و معنوی در حرمهای مطهر شهدای گمنام را مورد تاکید قرار داد و افزود:

خبر

 ۲۵دستگاه استخراج غیرمجاز
رمز ارز در تبریز شناسایی و
کشف شد

مدیرعامل شــرکــت تــوزیــع نــیــروی بــرق تبریز
از شناسایی و کشف  ۲۵دستگاه استخراج
غیرمجاز ارز دیجیتال در حــوز ه بــهــرهبــرداری
ام ـ ـــور ب ـ ــرق روشـ ــنـ ــایـ ــی ای ـ ــن ش ــرک ــت خــبــر
داد.
به گزارش جامجم ،عباس حسامی اظهار کرد:
ف مراکز غیرمجاز بزرگ استخراج
در کنار کش 
رمــز ارز ،روزانـ ــه دســتــگــاههــای غیرمجازی در
واح ــده ــای مسکونی و تــجــاری داخ ــل شهر
شناسایی و کشف میشوند.
وی افــزود :در راستای کاهش اوج بار شبکه
و جلوگیری از خاموشی به سایر مشترکان
و همچنین مقابله بــا انشعابات غیرمجاز،
هــمــکــاران مــا مــوفــق شــدنــد بــا اط ــاع رسیده
مــردمــی مبنی بــر وجــود تــعــداد قابل توجهی
ماینر و کارت گرافیک با مجوز مقام قضایی و
با حضور عوامل امور برق روشنایی و نیروی
انتظامی با حفظ حقوق شهروندی و رعایت
مــوازیــن شــرعــی و قــانــونــی ۹ ،مــرکــز استخراج
غــیــرمــجــاز رم ــز ارز و کـ ــاالی قــاچــاق مــایــنــر را
شناسایی و کشف کنند.
مدیرعامل شــرکــت تــوزیــع نــیــروی بــرق تبریز
با اعــام اینکه با تــاش همکاران امــور برق
روشنایی تعداد  ۲۵دستگاه غیرمجاز رمــزارز
از  ۹انشعاب غیرمجاز کشف شد ،گفت :توان
مصرفی کل دستگاههای رمز ارز کشف شده
 ۵۰کیلووات بود.

ردیف
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

هماهنگی جهت
بازدید

مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی

مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی
مدیریت شعب منطقه
آذربایجان شرقی

شهدای گمنام مایه خیر و مباهات ملت هستند و باید با برنامهریزی دقیق برای
برگزاری چنین برنامههایی در جوار حرم این عزیزان ،نهایت استفاده را از حضور
معنوی آنها ببریم .آذربایجان شرقی در طول هشت سال دفاع مقدس نزدیک به
 ۱۰هزار شهید تقدیم نظام و کشور کرده است.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

خبر

دستگاهها شرایط را برای واحدهای دانشبنیان تسهیل کنند
استاندار آذربایجان شرقی از مدیران دستگاههای
اجرایی و نظارتی و بانکهای استان خواست شرایط
فعالیت صنایع دانشبنیان را در استان تسهیل و
با نگاه ویژه مسائل و مشکالت آنها را حلوفصل
کنند.
به گــزارش جامجم ،عابدین ّ
خرم درجلسه کارگروه
تسهیل و رفع موانع تولید استان ،اظهار داشت:
خوشبختانه برخی از تولیدکنندگان ما به سمت
تولید دانشبنیان رفتهاند که فرصت مغتنمی برای
اشتغال و ارتقای کیفیت تولید است و باید از این
واحدها حمایت شود.
وی با اشــاره به اینکه اکثر این واحدها توان مالی
اندکی دارند و باید با ارائه تسهیالت مناسب از آنها
حمایت کنیم ،اف ــزود :از بانکها و دستگاههای
اجرایی انتظار دارم که با نگاه ویــژه ،شرایط را برای

ادامه فعالیت این واحدها تسهیل کنند.
اس ـتــانــدار آذربــای ـجــان شــرقــی همچنین از اهتمام
اعضای کارگروه تسهیل به رفع موانع تولیدکنندگان

قدردانی کرد و گفت :هرچه موضوعات در جلسات
کارشناسی ،با دقت بیشتر بررسی شود تصمیمات
به واقعیت نزدیکتر خواهد بود.

محرم زاده اعالم کرد:

وی خواستار حضور شخص مدیران دستگاههای
عضو کارگروه تسهیل در جلسات شد و گفت :برای
اینکه خروجی مناسبی از جلسات داشته باشیم
و تصمیمات عملیاتی شــود خــود مــدیــران باید در
جلسات حضور یابند.
خـ ـ ّـرم هـمـچـنـیــن از اعـ ـض ــای کـ ــارگـ ــروه تــســهــیــل و
رفــع مــوانــع تولید اس ـتــان خــواســت تــا درخــصــوص
پ ــرون ــد هه ــای مــربــوط بــه ایــجــاد واح ــده ــای جدید
تولیدی ،به موضوعاتی مانند بهرهوری در مصرف
انرژی ،رقابتپذیری ،تکنولوژی و ماشینآالت مورد
استفاده و محل احداث واحد توجه ویژهای داشته
باشند.
در این جلسه مسائل و مشکالت بانکی و مالیاتی
چند واحد صنعتی و تولیدی بزرگ استان بررسی و
تصمیمات الزم برای حل این مشکالت اتخاذ شد.

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان:

مدرسهسازی در آذربایجانشرقی سرعت میگیرد

مدیرکل سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانشرقی
اختصاص  ۸۴۷میلیارد تومان اعتبار برای ساخت ،تجهیز و تکمیل
مدارس نیمهتمام استان را دستاورد سفر رییسجمهور به این
استان اعالم کرد و گفت :با تخصیص این اعتبارات شاهد شتاب
بخشی به ساخت مدرسه در استان خواهیم بود.
به گزارش جامجم ،فرهاد فرهودی خاطرنشان کرد :در سفر اخیر
دکتر رییسی به آذربایجان شرقی  ۱۵میلیارد تومان برای تکمیل
استخر دانش آموزی میانه و سالن ورزشی کمال ناحیه چهار تبریز
توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص یافت.
وی خاطرنشان کرد :همچنین در این سفر  ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار
برای تکمیل مدارس نیمه تمام و خیرساز استان یافت که از این
مبلغ ۲۵۰ ،میلیارد تومان توسط سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس و مبلغ  ۱۰۰میلیارد تومان از محل خیران مدرسه ساز و
 ۵۰میلیار تومان نیز از محل منابع استان در سالهای  ۱۴۰۱و ۱۴۰۲

تصویب شد .مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان
شرقی ،تبدیل مدارس سنگی و کانکسی به ساختمان با مشارکت

مشخصات ملک
آدرس دقیق ملک
نوع
ملک

کاربری

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه )3562

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3618

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3623

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه )3610

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3564

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3604

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3616

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه )3609

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه )3620

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3561

زمین

مسکونی

تبریز شهرک اندیشه

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3621

زمین

مسکونی

اندیشه کوچه  8متری خیابان چایکنار قطعه 3619

زمین

مسکونی

پالک ثبتی
16376فرعی
از2اصلی
16380فرعی
از2اصلی
16383فرعی
از2اصلی
16403فرعی
از2اصلی
16405فرعی
از2اصلی

16406فرعی
از2اصلی
16412فرعی
از2اصلی
16422فرعی
از2اصلی
16425فرعی
از2اصلی
16448فرعی
از2اصلی
16449فرعی
از2اصلی
16455فرعی
از2اصلی
16457فرعی
از2اصلی

مساحت
(مترمربع)

 ۶۰درصدی سازمان نوسازی و توسعه مدارس و تجهیز مدارس و
مشارکت  ۴۰درصدی ستاد اجرایی فرمان امام در سال جاری و سال
آینده را از جمله مصوبات سفر رییس جمهور اعالم کرد.
فرهودی از اختصاص  ۳۰میلیارد تومان برای تکمیل سرویسهای
بهداشتی و آب خوری مدارس توسط سازمان برنامه و بودجه
کشور و وزارت نفت به نسبت مساوی در سال جاری خبر داد و
گفت :همچنین  ۳۰۰میلیارد تومان برای احداث مدرسه در مناطق
حاشیه شهر تبریز و روستاهای فاقد مدرسه توسط سازمان برنامه
و بودجه کشور در سال  ۱۴۰۱از محل اعتبارات محرومیت زدایی
تصویب شد.
مدیرکل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی
اختصاص  ۱۰۲میلیارد تومان برای تکمیل پروژههای آموزشی استانی
توسط سازمان برنامه و بودجه استان در سال جاری را از دیگر
مصوبات این سفر در حوزه ساخت و تکمیل مدارس برشمرد.

نوع مالکیت

وضعیت تصرف

بزرگراه اهر-تبریز مهر  1401پایان
می یابد

نماینده مــردم شهرستانهای اهــر و هریس در
مجلس شــورای اسالمی در بازدید از بزرگراه اهر-
تبریز اعالم کرد پروژه بزرگراه اهر-تبریز تا پایان مهر
به بهره برداری میرسد.
وی گفت خوشبختانه اج ــرای پ ــروژه از پیشرفت
خوبی بــرخــوردار بــوده و نواقصات ایــن بــزرگــراه به
همراه ساخت پل زیرگذر و روگذر سه راهی هریس
تــا پــایــان مهر  ۱۴۰۱اتـمــام و مــورد بهره ب ــرداری قــرار
خــواهــد گــرفــت .عضوکمیسیون عـمــران مجلس
ش ــورای اســامــی اف ــزود تاکنون  ۵/۸۶کیلومتر از
بزرگراه اهر-تبریز به بهره برداری رسیده و عملیات
اجرایی حدود  ۵/۳کیلومتر باقیمانده نیز در گردنه
گویجه بیل بابسیج امکانات در حال اجراست.
محرم زاده به تقاطع غیر هم سطح هریس نیز اشاره
کــرد واف ــزود ایــن پــروژه نیز با تامین اعتبار الزم با
پیشرفت فیزیکی  ۹۰درصدی در حال اجرا میباشد.
ایــن نماینده مجلس باسایر کــارهــای در دست
اجــرای این پــروژه هم اشــاره کرد و نصب گاردریل،
خط کشی مسیر و احداث دوربرگردانها نیز همراه
این پــروژه برشمرد وگفت تالش ما این است که
این بزرگراه بدون کوچکترین نقصی در موعد مقرر
مورد بهره بــرداری قرار گیرد .محرمزاده یــادآور شد
برای اجرای قطعه -۲ب(محدوده سه راهی بیلوردی
تا سه راهی خواجه) بالغ بر  ۱۵۰میلیارد تومان هزینه
شده که بــرای اتمام و رفع نواقصات این قسمت
نیاز به  ۳۰تا  ۴۰میلیارد اعتبار هست که پیگیر تأمین
اعتبار آن هستیم.

وضعیت ملکی
قیمت پایه

عرصه

اعیان

تخلیه

عدم
تخلیه

مشاع

شش
دانگ

نحوه
فروش

توضیحات

ملکی تملیکی

200

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

27,800,000,000

نقدی

172.09

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

26,320,000,000

نقدی

195.46

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

29,893,000,000

نقدی

194.25

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

31,508,000,000

نقدی

196

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

30,884,000,000

نقدی

368.36

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

37,557,000,000

نقدی

180.43

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

29,940,000,000

نقدی

253

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

41,038,000,000

نقدی

198.57

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

19,325,000,000

نقدی

200

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

32,440,000,000

نقدی

219.4

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

29,520,000,000

نقدی

205.93

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

20,040,000,000

نقدی

171.67

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

25,408,000,000

نقدی
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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی:

خبر
م ــدی ــر کـ ــل آمـ ـ ـ ــوزش و پ ـ ــرورش
آذربایجان شرقی:

فــرایـنــد ورود ن ـیــروی انسانی
به آمــوزش و پــرورش معیوب
است

خبر

اعتبارات تملک داراییهای استان بیش از  ۲هزار میلیارد تومان است
رئ ـ ـیـ ــس سـ ـ ــازمـ ـ ــان مـ ــدیـ ــریـ ــت و بـ ــرنـ ــام ـ ـهریـ ــزی
آذربایجانشرقی با اشاره به رشد  ۲۵درصدی اعتبارات
یهــای استان امسال نسبت به سال
تملک دارای ـ 
قبل ،رقم آن را بیش از  ۲هزار میلیارد تومان اعالم
کرد.
بــه گ ــزارش جــا مجــم ،محمد فــرش ـکــاران در جلسه
شورای برنامهریزی و توسعه آذربایجان شرقی اظهار
کرد :اعتبارات هزینهای استان در سال  ۱۴۰۱افزون بر
یکهزار و  ۱۷۷میلیارد تومان است که حدود یکهزار

و  ۱۴۳میلیارد تومان آن عمومی و  ۳۳میلیارد تومان
نیز مربوط به ردیف اختصاصی میباشد.
وی اف ــزود ۷۰ :درصــد اعتبارات هزینه ای مربوط به
پرداخت حقوق و مزایای پرسنل بوده و  ۳۰درصد نیز
سایر اعتبارات هزینهای را شامل میشود.
فرشکاران تشریح کــرد :اعتبارات هزینهای استان
در سال  ۱۴۰۱حــدود  ۲۷درصــد نسبت به سال قبل
رشد داشته و رشد اعتبارات هزینهای کشور نیز به
همین میزان بوده است .رئیس سازمان مدیریت

استاندار خبر داد:

نظارت و پشتیبانی کافی برای
یس ــازی
اجـ ـ ــرای طـ ــرح م ــردمـ ـ 
یارانهها در آذربایجان شرقی

و برنامهریزی آذربایجانشرقی اضافه کــرد :عملکرد
یهــای سرمایهای
تخصیص اعـتـبــارات تملک دارای ـ 
استان در سال  ۱۴۰۰حدود  ۵۵درصد یعنی یکهزار
میلیارد تومان است که  ۱۹درصد از این تخصیص ۵۵
درصدی نقدی و  ۳۶درصد نیز به صورت اوراق بوده
است.
وی از رشد  ۲۷درصدی اعتبارات هزینهای استان در
بودجه سال  ۱۴۰۱خبر داد و گفت :اعتبارات هزینهای
کشور هم به همین میزان رشد دارد.

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی:

مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان
شرقی چرخه ورود نیروی انسانی به آموزش
و پــرورش را معیوب خواند و افــزود :با وجود
تــاکــیــد رهــبــر مــعــظــم ان ــق ــاب ک ــه دانــشــگــاه
فرهنگیان متولی جذب نیروی انسانی است
متاسفانه شاهد ورود نیروهای غیرمتخصص
و غیرکاردان از جاهای دیگر هستیم.
به گزارش جام جم  ،علیرضا صیادی در جلسه
آموزش و پرورش مناطق چهارگانه شهرستان
میانه؛ با بیان اینکه این امر حــوزه تعلیم و
تربیت را تهدید میکند ،کسری نیروی انسانی
در آموزش و پرورش را ناشی از سوء مدیریت
در سالهای قبل دانست.
از نمایندگان مردم میانه در مجلس خواست
تا با همراهی سایر نمایندگان در اصالح چرخه
معیوب ورود معلمان به آمــوزش و پرورش
بویژه در پایههای ابتدایی بکوشند زیرا ارزش
علم در جــذب نیروهای متخصص؛ کــاردان؛
دلسوز و متعهد است.
مــدیــر کــل آم ــوزش و پ ــرورش اســتــان انجام
تعلیم و تربیت به روشــهــای سنتی را سبب
عقب ماندگی در ایــن حــوزه خواند و افــزود:
به روز بودن همراه با تکنولوژیهای آموزشی
سبب همخوانی کشور ما با سایر کشورهای
تــوســعــه یــافــتــه در ح ــوزه آمـ ــوزش و پ ــرورش
خواهد بود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان
شــرقــی ف ــرق آمـ ــوزش و پـ ــرورش در ایـ ــران با
سایر کشورها را در تربیت انسانهای خداباور
خــوانــد و گــفــت :در سند تــحــول بنیادین به
ای ــن مــوضــوع اشـ ــاره ش ــده اس ــت و مــا باید
عـ ــاوه ب ــر تــحــت تــعــلــیــم قـ ــرار دادن دان ــش
آموزان به جنبههای تربیتی آنها بیشتر توجه
کنیم تا بتوانیم با مدیریت صحیح و برنامه
ریـ ــزی الزم از بــه روز بــســیــاری از آسیبهای
اجتماعی آن هم در سنین پایین جلوگیری
کنیم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان
شرقی از پروژههای عمرانی آموزش و پرورش
میانه و خانواده شهید فرید دیدار کرد .

دیوان محاسبات در رفع موانع صنایع مادر نقش بسزایی ایفا میکند
مــدیــرکــل دی ــوان محاسبات آذربــایــجــان شرقی
گفت :دیــوان محاسبات در جهت رفع موانع و
تسهیل فرآیندهای توسعه ای کشور به ویژه
صنایع مادر نقش بسزایی ایفا میکند.
محمدرضا کردلو روز شنبه در بازدید از مجتمع
فوالد میانه ،با اشاره به وظیفه نظارتی و تکالیف
ابــاغــی دیـ ــوان مــحــاســبــات ،اف ـ ــزود :دیـ ــوان نه
تنها در مــســایــل مــالــی و حــســابــرســی بلکه در
حوزههای تصمیم گیری ،تصمیم سازی ،بررسی
عــمــلــکــردهــای گــذشــتــه و روی ــه فعلی و آسیب
شناسی نیز ورود کرده است.

وی با اشــاره به اهمیت و نقش صنعت فوالد
و جــایــگــاه آن در راس ــت ــای تــوســعــه کــشــور
اظــهــار داش ــت :ایــن صنعت بــه عــنــوان یکی
از شــاخــصـههــای تــوســعــه اقــتــصــادی حائز
اهمیت است.
کــردلــو ،ادامــه داد :با توجه به موقعیت
اســتــراتــژیــک ف ــوالد آذربــایــجــان
در منطقه و کــشــور ،دیــوان
مــحــاســبــات در جــهــت رفــع
م ـ ــوان ـ ــع و م ــش ــک ــات و
تکمیل زنجیره فــوالد از

هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان
شرقی همچنین با حضور در جلسه
شــورای مدیران ،از نزدیک در جریان
فعالیتها ،عملکردها ،مشکالت و
موانع پیش روی مجتمع فوالد میانه
قرار گرفت.
طــــرح فـــــوالد آذرب ــای ــج ــان
در س ـ ــال  ۱۳۶۸کــلــنــگ
زنـ ــی و در اواخ ـ ــر ســال
 ۱۳۷۶عملیات نصب

ماشین آالت آن و تولید آزمایشی این مجتمع در
هفته دولت سـال  ۱۳۷۹آغاز شد.
ایـ ــن مــجــتــمــع دارای س ــه مــجــمــوعــه فـ ــوالدی
اسـ ــت ک ــه واحــــد نــــورد ی ــا تــولــیــد مــفــتــولهــای
صنعتی و ساختمانی از ســال  ۱۳۷۹فعالیت
خــود را آغــاز کــرده و عمده تولیدات ایــن واحــد
تــولــیــد انـ ـ ــواع مــیــلــگــرد  ۱۰ت ــا  ۳۲مــیــلــی مــتــری
است.
در واحد دوم مجتمع فوالد آذربایجان در میانه
عملیات احیای مستقیم انجام و ساالنه  ۸۰۰هزار
تن آهن اسفنجی تولید میشود/.ایرنا

ایمنی خط  ۱۲اینچ انتقال گاز انشعاب پاالیشگاه تبریز افزایش یافت
مــدیــر منطقه  ۸عــمــلــیــات انــتــقــال گــاز
از افــزایــش ضــریــب ایمنی خــط  ۱۲اینچ
انــتــقــال گــاز انــشــعــاب پاالیشگاه تبریز
توسط پرسنل عملیاتی این منطقه خبر
داد.
فیروز خدائی اظهار کــرد :بــرای افزایش
ضــریــب ایمنی و حفاظت خــط  ۱۲اینچ
انتقال گاز انشعاب پاالیشگاه تبریز و
جلوگیری از به وجــود آمــدن پیامدهای
انسانی و فرآیندی در مواقع اضطراری
و حوادث طبیعی و غیر طبیعی ،عملگر
خودکار قطع جریان گاز نصب شد.
مــدیــر منطقه  ۸عملیات انــتــقــال گــاز
یادآور شد :پاالیشگاه تبریز روزانه بطور
متوسط  ۹۰۰هزار متر مکعب گاز مصرف
دارد که از طریق خط انتقال گاز  ۲۴اینچ
تبریز -تسوج تأمین میشود.
خــدائــی افـ ــزود :آمـ ــاده س ــازی سیستم
م ــذک ــور نــیــازمــنــد انــشــعــاب گــیــری راه
اندازهای مربوطه بود ،که بدون قطعی
گــاز خــط انــتــقــال گــاز پــاالیــشــگــاه تبریز،
اق ـ ــدام ب ــه ج ــوش ــک ــاری و اخـ ــذ  ۲عــدد
انشعابهات تپ (انشعاب گیری گرم)

در فــشــار  ۶۵۰شــد و شــیــر خ ــودک ــار با
آزمایش عملکرد در مدار سرویس قرار
گرفت.
مــهـمتــریــن وظــیــفــه شــرکــت انــتــقــال گــاز
ای ـ ــران خــریــد و ح ــق الــعــمــل کـ ــاری گــاز
طبیعی ،اتان ،گاز مایع و مایعات گازی از
منابع تولید داخلی و خارجی و فروش به

مبادی تعیین شده داخلی و پایانههای
صادراتی و انجام سوآپ فرآوردههای یاد
شده است.
ای ــن مــهــم تــوســط  ۱۰منطقه عملیاتی
شامل منطقه ( ۱خوزستان) ،منطقه ۲
(اصفهان) ،منطقه ( ۳تــهــران) ،منطقه
( ۴خراسان) ،منطقه ( ۵فارس) ،منطقه

حافظ

( ۶ه ــرم ــزگ ــان) ،مــنــطــقــه ( ۷ه ــم ــدان)،
منطقه ( ۸آذربایجان شرقی) ،منطقه ۹
(مازندران) و منطقه ( ۱۰بوشهر ) انجام
میشود.
رســـالـــت مــنــطــقــه هــشــت گــــاز کــشــور
دریافت گاز طبیعی از مناطق  ۷ ،۳و ۹
و منابع خارجی (جمهوری آذربایجان) و

انتقال ایمن و پایدار به مبادی مصارف
داخــلــی کــشــور و پــایــان ـههــای صــادراتــی
(کشورهای ترکیه ،جمهوری خود مختار
نــخــجــوان و جــمــهــوری ارم ـنــســتــان) و
همچنین بهرهبرداری و نگهداری خطوط
لوله است.
شــرکــت پ ــاالی ــش نــفـــــت تــبــریــز نــیــز در
ســـــال  ۱۳۵۳طــراحـــــی و پـ ــس از اتمـام
مـراحل احــداث در بهــمن ســال ۱۳۵۶
با ظرفیـت اسـمی  ۸۰هزار بشـکه در روز
راهانـدازی شـد .افزایـش ظرفیـت تولیـد
به  ۱۱۰هزار بشکه در سال  ۱۳۷۱با تالش
کارشناسان و متخصصان داخلی ،برگ
زرینی است که در این شرکت رقم خورد.
شـرکـت پاالیـش نفـت تبریـز هـم اکنـون
سهـم حـــــدود هفت درصـــــدی از تـوان
تصـفیه نــفـــــت خـــــام کـــــل کــشـــــور را با
تبـدیل به فـرآوردههای اصلی و ویژه به
خود اختصاص داده و تأمیـن بخـشی از
سوخـت مایـع مــورد نیـاز شـمال غـرب
کشــور (اسـتانهای آذربایجان شرقی،
آذربایجان غربی ،زنجان و کردستان) را
برعهده دارد/.ایرنا

استاندار آذربایجانشرقی با اشــاره به نصب
کــارتــخــوانهــای هــوشــمــنــد در نــانــوای ـیهــای
اســتــان ،گــفــت :بــرنــامــه ری ــزیه ــای الزم بــرای
ایــجــاد زیــرســاخـتهــا انــجــام شــده اســت و به
صورت مستمر و روزانه پشتیبانی فنی جهت
شناسایی و احــصــای آســیـبهــا و مشکالت
احتمالی انجام میشود.
عــابــدیــن خ ـ ّـرم در جلسه ســتــاد تنظیم ب ــازار
اس ــت ــان ،اظ ــه ــار کـ ــرد :ط ــرح م ــردمـ ـیس ــازی و
تــوزیــع عــادالنــه یــارانـههــا بــا همت و همکاری
شــبــانـهروزی تمامی دستگاههای مسئول و
اتــحــادیـههــا و انجمنهای صنفی بــه صــورت
بسیار مناسب در استان اجرا میشود.
وی ادامــه داد :فعالیت زنجیره تولید ،تامین
و توزیع مایحتاج عمومی بسیار خوب بوده و
آرامش کلی در بازار حاکم است و دستگاههای
ناظر نیز همگی پای کار هستند.
خـ ّـرم گفت :مسئوالن امنیتی و انتظامی نیز
در بــحــث کــشــف قــاچــاق بــســیــار خ ــوب عمل
کردند و میزان باالی کشفیات نشان از جدیت
مــامــوران امنیتی و انتظامی در پیشگیری از
قاچاق کاالی اساسی دارد که نگذاشتند این
اقالم از استان خارج شود.
اســتــانــدار آذربــایــجــان شــرقــی گــفــت :ســازمــان
تعزیرات نیز به عنوان دستگاه مجری قانون
بــه خــوبــی پــای کــار بــود و اقــدامــات مناسبی
در اســتــان انــجــام گرفت کــه تمامی اقــدامــات
در رســانـههــا بــه اطــاع مــردم رسید.استاندار
آذربــایــجــانشــرقــی بــا اش ــاره بــه دی ــدار خــود با
تشکلهای کــشــاورزی استان ،افــزود :برنامه
ریــزی و انسجام در پشتیبانی از تشکلهای
کشاورزی موجب شده این تشکلها نسبت
به گذشته با کمترین مشکالت روبرو باشند
و بانک کــشــاورزی نیز عملکرد خوبی در این
حوزه داشته است.
خـ ّـرم اســتــانــدار آذربــایــجــانشــرقــی بــا اش ــاره به
اینکه در  ۷۰روســتــای استان نانوایی وجود
نداشته و آرد خود را از بازار آزاد تامین میکنند،
گفت :سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل غله
استان باید نحوه تامین آرد این روستاها را به
صــورت جــدی پیگیری کنند تــا دچــار مشکل
نشوند/.ایسنا

قطعی برق چاههای کشاورزی در استان با رضایت یا بدون رضایت کشاورزان؟
با فرا رسین فصل تابستان و افزایش مصرف برق در
آذربایجانشرقی ،برنامههای خاموشی در صنایع مختلف اعالم
شده و در این میان ابهاماتی در حوزه وضعیت برق چاههای
کشاورزی استان وجود دارد که داد کشاورزان را در آورده است.
بخش کشاورزی که ارتزاق میلیونها نفر از طریق آن انجام
ی کالن
میگیرد ،بیشک یکی از مهمترین حوزهها برای برنامه ریز 
محسوب شده و از سالهای متمادی با مشکالت بسیاری
مواجه است .بحران آب ،یکی از چالشهای اساسی این عرصه
بوده و تامین آب مزار ع و باغات بسیاری از طریق چاه میسر
میشود .با توجه به وضعیت تامین برق در آذربایجان شرقی و
به خصوص تبریز ،صنایع مختلفی با خاموشی مواجه بوده و در
این میان زمزمههایی از وضعیت نامطلوب قطعی برق چاههای
کشاورزی استان شنیده میشود که غیرقابل قبول با ماهیت
این بخش و اهمیت فعالیت شبانه روزی بهره برداران است.
عطاالههاشمی ،رئیس بنیاد ملی گندمکاران و نماینده
تولیدکنندگان استراتژیک ترین محصول کشور ،در جلسهای
با حضور جهادگران عرصه امنیت غذایی آذربایجان شرقی
با استاندار ،گفته است :کشاورزان از ابتدای انقالب اسالمی
همواره در صحنه مجاهدت حضور داشته و همراه تصمیمات
کالن جمهوری اسالمی بودهاند اما علی رغم زحمات و مشقات
فراوانی که این قشر متحمل میشوند ،این روزها شاهد هستیم
که برق چاههای کشاورزی استان بدون اطالع به کشاورزان از
ساعت  ۱۱صبح تا  ۱۸عصر خاموش میشود.
وی با بیان اینکه این شرایط از حدود یک ماه گذشته برقرار
است ،ادامه داده است :شرکت برق منطقهای موظف به تامین
برق با ولتاژ مناسب برای کشاورزان بوده اما نه تنها این امر به
درستی انجام نمیگیرد بلکه با قطع برق چاهها بدون اطالع به
ً
کشاورزان منجر به ضرر این قشر زحمتکش شده و حتی گاها

دستگاههای بهره برداران در اثر این خاموشی از کار افتادهاند و
ضرر سنگینی را متحمل کشاورزان ساختهاند.
وی گفته است :کشاورزان از چنین وضعیتی گله داشته و
خواهان رسیدگی هستند که چرا برق آنها به مدت هفت
ساعت در روز قطع میشود ،بدون اینکه به آنها اطالعی داده
شود.هاشمی همچنین از وضعیت برق رسانی به کشاورزان
متقاضی انتقاد کرده و افزوده است :وقتی تنها بانک کشاورزی
تامین کننده تسهیالت بخش کشاورزی باشد و سایر بانکها
همکاری الزم با این بخش نداشته باشند ،فقط منجر به فرار

سرمایه خواهد شد.
قطعی بی برنامه برق چاههای کشاورزی در سایر استانها هم
دیده شده و این موضوع تنها مختص به آذربایجان شرقی
نیست .کشاورزان بسیاری هستند که بر اثر قطعی برق،
جدالهایی بر سر حقآبه خود داشتند و یا موتورهای پمپ
مزرعهشان سوخته و باعث شده تا کیفیت و کمیت محصول
تولیدی کاهش یابد .موضوعی که زنگ خطری را برای بخش
کشاورزی و به خصوص امنیت غذایی کشور به صدا درمیآورد.
البته اکبر فتحی ،رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی

در خصوص قطعی برق چاههای کشاورزی استان ،میگوید:
با وجود مشکالتی در تامین برق استان اما تاکید استاندار بر
اهمیت تداوم فعالیت بدون وقفه بخش کشاورزی بوده و در
این راستا هیچ مجوزی مبنی بر قطعی برق چاههای کشاورزی
استان صادر نشده و برق چاههای کشاورزی استان بر این
اساس قطع نمیشود.
این موضوع در حالی است که حسامی ،مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق تبریز از رایگان شدن تعرفه برق کشاورزان همکار با
این شرکت در طول ایام پیک تابستان  ۱۴۰۱خبر میدهد .وی

میگوید :مشترکان بخش کشاورزی در حوزهی شهرستانهای
تبریز ،اسکو و آذرشهر میتوانند با عقد تفاهمنامه همکاری
با مدیریت توزیع برق شهرستان خود از برق رایگان برخوردار
شوند.
وی ادامه میدهد :این مشترکان با عقدتفاهم نامه همکاری با
شرکت و تعدیل بار مصرفی خود در پنج ساعت اوج مصرف ،از
 ۱۹ساعت برق رایگان در روز برخوردار شوند.
حسامی میافزاید :استفاده  ۱۹ساعته از برق رایگان در ساعات
غیرپیک از نظر اقتصادی مشوق بسیار خوبی برای مشترکان
کشاورزی است و این مشترکان میتوانند بهراحتی با جابجایی
ساعت مصرف خود پاداش همکاری دریافت کنند و امید است
کشاورزان با درنظر گرفتن شرایط دشوار صنعت برق برای تامین
برق کشور در فصل تابستان همکاری الزم را با شرکت توزیع
نیروی برق تبریز داشته باشند.
بر اساس گفته وی؛ عدم آبیاری در ساعات گرم روز ،یکی از اصول
علمی کشاورزی نیز محسوب میشود چرا که در این ساعات
به دلیل گرمای هوا و تبخیر بسیار آب ،ضمن اتالف منابع آب و
انرژی ،باعث آسیب به گیاهان نیز میشود .از این رو کشاورزان
محترم میتوانند از طریق تماس با شماره تلفن  ۱۲۱و کسب
اطالعات بیشتر ،ضمن انعقاد تفاهمنامه همکاری و رعایت
شرایط تفاهمنامه ،از برق رایگان در ماههای خرداد تا شهریور
بهرهمند شوند.
بر اساس این گزارش؛ انتظار میرود تا برنامهای مشخص برای
ی در خصوص وضعیت برق چاههای کشاورزی
تصمیم گیر 
استان انجام بگیرد و در کنار تامین برق با ولتاژ مناسب ،گفتهی
مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز صحت داشته و پیش از عقد
تفام نامه همکاری با کشاورزان نسبت به قطعی برق آنها اقدام
نشود /.ایسنا

