
 آگهی فقدان سند مالکیت
درخواست     بشماره  وارده  استشهادیه   برگ  دو  تسلیم  ضمن  بان  گله  منصوری  اصغر  آقای 
140121704005013509  - 1401/10/12     اعالم نموده اند  ششدانگ  یک باب خانه   تحت پالک 
شماره 987  فرعی از 28 اصلی واقع در گله بان بخش 15 تبریز بنام آقای اصغر منصوری گله بان ثبت 
و سند مالکیت آن به سریال 683307 ج 96 و به شماره دفتر  الکترونیکی 139720304005002878  
صادر و تسلیم گردیده است   .   بعداً  مالک به علت سوختگی  درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است  . لذا مراتب به استناد تبصره 5 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک  نوبت  آگهی می 
شود تا چنانچه کسی اعتراضی داشته باشد  از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل  گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل 

نشود  سند  مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضیان  تسلیم خواهد شد .
تاریخ انتشار  : 10/19 /1401

رئیس ثبت اسناد و امالک مرند - محرم کنعانی 

 آگهی فقدان سند مالکیت
 -   140121704005013511 بشماره     وارده  درخواست   برابر  بان   گله  منصوری  سعید  آقای 
1401/10/12     ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده اند  که سند مالکیت 
ششدانگ  مغازه  به شماره پالک 603  فرعی از 28 اصلی واقع در قریه گله بان مرند   بخش 15 تبریز   
در دفترامالک  الکترونیکی بشماره 139720304005005718 بشماره چاپی 594405 سری ب سال 
97  به نام سعید منصوری گله بان ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است   .   سپس 
برابر نامه شماره 139904904110003702  مورخه 1399/07/14  اجرای اسناد رسمی مرند در قبال 
مبلغ 415/168/959 بنفع اجرا بازداشت گردیده است .  بعداً  مالک به علت سوختگی  درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده اند  . لذا مراتب به استناد تبصره 5 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک  نوبت  آگهی می شود تا چنانچه کسی اعتراضی داشته باشد  از تاریخ انتشار این آگهی بمدت 
ده روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل  گردد بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود  سند  مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضیان  تسلیم خواهد شد .

تاریخ انتشار  : 10/19 /1401
رئیس ثبت اسناد و امالک مرند - محرم کنعانی 
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دوشنبه  19  دی  1401        شماره  6450         سال بیست و پنجم 

آذربایجانشرقی

جزئیات آتش سوزی 
در پاالیشگاه تبریز

در اثر نقص فنی و نشت گاز در واحد تولید 
با حضور  افتاد که  اتفاق  مایع آتش سوزی  گاز 
آتش  تیم های  سایر  و  شرکت  نشانی  آتش  تیم 
نشانی معین این آتش سوزی به طور کامل مهار 

شد.
شرکت  کارکنان  از  نفر  سه  حادثه  این  اثر  در 
درمانی  مراکز  به  که  شده  مصدومیت  دچار 
اعزام شدند که یکی از کارکنان سرپایی مداوا و 
ترخیص و دو همکار دیگر تحت مداوا هستند و 

حال عمومی آنها رضایت بخش است.
در شرایط کنونی به غیر از واحد یادشده، همه 
ظرفیت  حداکثر  با  تبریز  پاالیشگاه  واحدهای 
تکمیلی  اطالعات  و  در سرویس هستند  ممکن 

متعاقبًا اعالم خواهد شد.

رونمایی از عروسک 
»بابا برقی« در تبریز

دهه  اوایل  از  که  است  شخصیتی   برقی  بابا 
70  با شعار »هرگز نشه فراموش المپ اضافی 
انیمیشن  این  شد.  ظاهر  تلویزیون  در  خاموش« 
در  موثری  نقش  سال  های  سال   ، تلویزیونی 
داشته  برق  مصرف  مدیریت  فرهنگ  ترویج 
است، به طوری که   پس از گذشت بیش از سه 
دهه از آن زمان، هنوز در حافظه مردم باقی مانده 
از  اواسط دهه 80 و گذر  از  این حال  با  است. 
بابابرقی  تبلیغات  مکرر،  های  خاموشی  دوران 

کم کم به فراموشی سپرده شد.
بابابرقی  فوق العاده  تاثیرگذاری  به  توجه  با 
ابتدای  از  تبریز  برق  عمومی  روابط  جامعه،  در 
ساخت  به  تصمیم   1401 سال  ماه  شهریور 
در  که  کرد  کارتونی  شخصیت  این  عروسک 
این عروسک ساخته  ماه سال جاری  نهایت دی 

و طی مراسمی رونمایی شد.
ساخت این عروسک  به مرکز خیریه »بهشت 
شده   واگذار   است،  حمایتی  نهادی  که  بانوان« 
سرپرست  دیده،  آسیب  بانوان  از  کار  این  با  تا 

خانوار یا بدسرپرست نیز حمایت شود.

حضور کمرنگ قطعه سازان تبریز در نمایشگاه خودرو نیروگاه تبریز منسوخ شده است، خودمان را گول نزنیم

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: 
نیروگاه  این  دارد  40ساله  قدمتی  تبریز  نیروگاه 
کامال منسوخ شده است، نمی توانیم خودمان را 

گول بزنیم، نیروگاه تبریز دیگر کارایی ندارد.  
"نادر کمالی" در جلسه علنی شورای شهر تبریز 
گفت: عملیات اجرایی گاز استان از سال 69 آغاز 
شده و تنها دراستان ما 800 هزار مشترک دارد و 
افتخاری برای جمهوری اسالمی است که به اکثر 

روستاها گاز ورود پیدا کرده است.
مصرف  حوزه  در  شدیدا  این که  عنوان  با  وی 
گاز بدمصرف هستیم، گفت: 2440 از روستاهای 
آینده  برخوردارهستند، سال  گاز  نعمت  از  استان 
آذربایجان شرقی استان  سبز خواهد شد، با بحران 

یک  مواجهیم،  گاز  مترمکعبی  ناترازی200میلیون 
باید  داریم  استان  در  مشترک  هشتصد  و  میلیون 
آمریکا،  کنیم؛  جویی  صرفه  درصد   10 حداقل 
در  گاز  مصرف  بیشترین  ایران  و  چین  روسیه، 
جهان دارند، تنها راه برون رفت از ناترازی گاز، 
مصرف بهینه است. با توجه به اینکه امسال بحران 
ناترازی گاز را داریم، بهترین حالت مصرف بهینه 
در  کند  جویی  صرفه  خانواده ها  هر  اگر  است، 
مجموع سه میلیون مترمکعب صرفه جویی در گاز 
مرزهای  کنار  در  اردوغان  امروز  داشت.  خواهیم 
و  کند  خریداری  سنت   40 را  گاز  می خواهد  ما 
اگر صرفه جویی کنیم می توانیم عالوه بر استفاده 
خودمان درآمدزایی کنیم، بیشترین مصرف گاز در 
دنیا بعد از آمریکا، روسیه و چین، ایران است که 

باید به سمت مصرف درست برویم.
به  امروز  آذربایجان  وی تصریح کرد: جمهوری 
چندین کشور گاز صادر می کند، اما به وقت نیاز گاز 
شهرهایش را قطع می کند، اما خط قرمز ما مصرف 
خانگی است، اگر 15 درصد در مصرف گاز صرفه 
کاهش  هزینه هایمان  از  درصد   45 کنیم  جویی 
می یابد. همچنین اگر 13 درصد مشترکین مصرف 
خود را کنترل کند تا 30 الی 45 درصد هزینه هارا 
کم خواهیم کرد؛امیدواریم مردم با رعایت مصرف 

گاز در این وضعیت ما را یاری کنند.
منفی  ایران  سطح  در  گاز  تراز  گفت:  کمالی 
است و در کل کشور آالیندگی های مازوت در 
تمامی شهر ها وجود دارد، اگر ما بخواهیم از این 

وضعیت بگذریم باید در کنار این نیروگاه، نیروگاه 
دیگر تاسیس کرده و کم کم نیروگاه اولی را منحل 
کنیم، یک نیروگاه بزرگ در نزدیک نیروگاه سهند 
احداث می شود که در پایان سال بهره برداری شده 

و حدود 5 هزار مگاوات برق تولید کند.
هزار   7 نیروگاه  حاضر  حال  در  داد:  خبر  وی 
مگاوات برق تولید می کند اما جوابگوی مصرف 
ما نیست، در خصوص این نیروگاه هیچ راهکاری 
در دست وجود ندارد جز ساخت نیروگاه جدید.

تبریز  نیروگاه  سوزی  مازوت  با  رابطه  در  وی 
دارد  40ساله  قدمتی  تبریز  نیروگاه  داد:  توضیح 
این نیروگاه کامال منسوخ شده است، نمی توانیم 
خودمان را گول بزنیم، نیروگاه تبریز دیگر کارایی 
تبریز  نیروگاه  نصف  هریس  نیروگاه  ندارد.  
یکسان  باهم  تولید  حوزه  در  ولی  دارد  مصرف 
هم  تبریز  نیروگاه  مازوت  تامین  حتی  هستند، 
تبریز  مختص  سوزی  مازوت  نیست.  آسانی  کار 

نیست، این مشکل در اصفهان هم وجود دارد. 
کمالی گفت: نیروگاه سهند با تولید500 مگاوات 
وارد مدار خواهد شد میزان مصرف گاز هم نصف 

نیروگاه تبریز خواهد بود. 
کرد:  اضافه  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
مشکل نیروگاه را به بزرگان استان هشدار دادیم، 
نیروگاه  در  تولید700مگاواتی  وضعیت،  این  با 
ابتدا  از  تبریز  نیروگاه  است،  جهادی  کار  تبریز 
پایه مازوت بود از این مدل نیروگاه ها در کشور 

انگشت شمار است.

انجمن  مدیره  هیات  رئیس  فرشاد،  بهراد 
سازندگان ماشین، قطعه و مجموعه های صنعتی 
ایدرو  گفت:  شرقی  آذربایجان  خودرویی  و 
مدیریت برگزاری این دوره از نمایشگاه را عهده 
اکثریت خودروسازان  نمایشگاه  این  در  بود.  دار 
قطعه  فعاالن  بعد حضور  از  ولی  داشتند  حضور 
سازی استان حضور ضعیف بود. امسال در تبریز 
ماه  شهریور  که  شد  برگزار  نمایشگاه  دوره  دو 
لوزام یدکی خودرو  نمایشگاه صنعت خودرو و 
این  بازرگانان  و  فروشندگان  آنها  بیشتر  که  بود 
حوزه بودند و نمایشگاهی که دی ماه برگزار شده 
خودرو  که  بود  خودرو  صنعت  به  مربوط  است 

سازان حضور داشتند.
ماشین،  سازندگان  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
خودرویی  و  صنعتی  های  مجموعه  و  قطعه 
آذربایجان شرقی گفت: برگزاری این نمایشگاه ها 
بهتر است با همکاری انجمن قطعه سازان صورت 
گیرد تا حضور قطعه سازان در نمایشگاهی که در 
می  برگزار  کشور  خودروی  سازی  قطعه  قطب 

شود؛ پر رنگ شود.
همایش  موفق  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
تخصصی  موضوع  با   1396 سال  که  تخصصی 
نشان  خاطر  شد،  برگزار  تبریز  در  سازی  قطعه 
کرد: قطعا اگر نمایشگاه این دوره خودرو توسط 
انجمن سازندگان ماشین، قطعه و مجموعه های 
صنعتی و خودرویی آذربایجان شرقی برگزار می 
شد زمینه برگزاری همایش های تخصصی را نیز 

فراهم می کردیم.
فرشاد در ادامه با اشاره به اینکه برگزاری این 
دوره از نمایشگاه را نیز به عنوان یک ظرفیت تلقی 
کرده و تالش کردیم جلسات تخصصی اثرگذاری 
برگزاری کنیم؛ اذعان داشت: با سازندگان بزرگ 
خودرو و قطعات خودرو جلسات دو جانبه و سه 

جانبه ای با حضور مدیران سازمام صمت استان 
و خودروسازان برگزار کردیم که منجر به انعقاد 
تفاهم نامه های همکاری نیز شد. در این تفاهم 
نامه ها تالش داشتیم سهم قطعه سازان استان در 
تامین نیازهای خودروسازان کشور را بیشتر کنیم.
 رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان ماشین، 
خودرویی  و  صنعتی  های  مجموعه  و  قطعه 
 70 خودروسازی  داد؛  ادامه  شرقی  آذربایجان 
سازی  قطعه  یعنی  است  تامین  زنجیره  درصد 
مرحله  به  و  باشد  داشته  بهتری  کیفیت  باید 
بتواند خودرو  مونتاژخودرو برسد تا خودروساز 

با کیفیتی تولید کند.
فرشاد در پاسخ به سئوالی در خصوص حضور 
کم رنگ خودروسازان سنگین آذربایجان شرقی 
حال  در  گفت:  نیز  نمایشگاه  از  دوره  این  در 
و  فعالیت  استان  در  سنگین  خودرساز   9 حاضر 
تولید دارند که از این تعداد تنها سه خودروساز 

در نمایشگاه حضور یافته بود.
سازی  قطعه  ظرفیت  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
آذربایجان شرقی بیش از این هاست و در صورت 
تامین بازار مورد نیاز و حمایت دولت از نوسازی 
توان  می  واحدها  این  تجهیزات  و  آالت  ماشین 
به بازگشت روزهای طالیی صنعت قطعه سازی 

خودروی تبریز امیدوار بود.

فرسودگی کانال ها مشکل آب گیری تاالب قوری گل است
آذربایجان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
شرقی گفت: فرسودگی کانال ها یکی از مشکالت 
در  گل  قوری  تاالب  گیری  آب  عمده  و  اصلی 

بستان آباد است.
شهنام اشتری روز شنبه در بازدید از کانال های 
افزود:  گول،  قوری  المللی  بین  تاالب  آبرسانی 
عالوه بر فرسودگی، تخریب کانال ها توسط مردم 
یکی دیگر از مشکالت است که باید با همکاری 
آحاد مردم و نیز دستگاه های اجرایی مسئول حل 
و فصل شود تا در زمان بندی مشخص آبگیری 

این تاالب مهم صورت بگیرد.
برودت  و  سرما  وجود  با  داشت:  اظهار  وی 
در  برف  سنگین  بارش  همچنین  و  هوا  شدید 
همچنان  تاالب  این  آبگیری  گول،  قوری  تاالب 

ادامه دارد.
اشتری با بیان اینکه امسال با پیگیری های مکرر 
اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرفی، 
ماه شروع  آبان   15 از  قوری گل  تاالب  آبگیری 
شده و با وجود مشکالت عدیده و نارسایی های 

موجود انتقال آب به محل تاالب ادامه دارد.
جاری  آبی  سال  در  کرد  امیدواری  ابراز  وی 

تاالب قوری گل آبگیری مناسبی داشته باشد.
المللی  بین  تاالب  تغذیه  اصلی  منابع  از  یکی 
قوری گول، کانال آب رودخانه صبیر چایی است 
سال  کشاورزی  فصول  در  رودخانه  این  آب  و 
مورد استفاده کشاورزان روستاهای اطراف تاالب 
قرار می گیرد و در فصول غیر کشاورزی باید به 

سمت قوری گول هدایت شود.

سراب ظرفیت تبدیل شدن به قطب تولید
 گیاهان دارویی را دارد

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر بهره گیری از طب تلفیقی گفت: سراب 

به  شدن  تبدیل  ظرفیت 
قطب تولید گیاهان دارویی 

کشور را دارد.
یوسف داودی با اشاره به 
اینکه دوره کرونا بزرگترین 
نظام سالمت کشور  تجربه 
بود گفت: در ایام فراگیری 
جامعه  کرونا  شیوع  و 
سالمت سربلند بیرون آمده 
دوره  این  تجربیات  باید  و 
در  و  شود  نگاری  مستند 
بعدی  های  ریزی  برنامه 

مورد استفاده قرار گیرد.
اینکه  به  اشاره  با  وی 

در  نیز  را  سنتی  و  ایرانی  بهداشت، طب  وزارت 
دستورکار قرار داده و قصد دارد تا به صورت علمی 

و بر پایه دانش روز این حوزه را سازماندهی کند 
تاکید کرد: امروزه باید پژوهشگران و دانشمندان 
و  مطالعه  با  طب  حوزه 
تحقیق؛ طب تلفیقی را مورد 

توجه قرار دهند.
سراب  مردم  نماینده 
را  سالمت  توریسم  بحث 
و  قرارداد  تاکید  مورد  نیز 
خوشبختانه  کرد:  تصریح 
تدوین  با  بهداشت  وزارت 
عدالت  توسعه  جامع  طرح 
نسبت  سالمت  تعالی  و 
به  دستیابی  گسترش  به 
خدمات سالمت و بهداشت 
ویژه  توجه  شهرستان ها  در 
شهرستان  می دهد.  نشان 
سراب می تواند به قطب سرمایه گذاری در حوزه 

گیاهان دارویی تبدیل شود.

تب گرانی بر تن واحدهای تولیدی
 اسرا درویشی

واحدهای  می دانیم  ما  همه ی  که  همانگونه 
استان و کشور هستند  اقتصاد یک  نبض  تولیدی 
بخش ها  دیگر  در  پیشرفت  سبب  آنها،  رشد  و 
می شود. آذربایجان شرقی نیز از جمله استان هایی 
دل خود  در  را  بسیاری  تولیدی  که صنایع  است 
جای داده است، به ویژه صنایع شیرینی و شکالت 

که زبانزد عام و خاص است.
ماه های  طی  به ویژه  گذشته  سال های  طی  اما 
اخیر واحدهای صنعتی و تولیدی این استان حال 
از  بسیاری  با مشکالت  و  نداشته  و روز خوشی 
تورم،  مالیات،  افزایش  اولیه،  مواد  گرانی  جمله 
نبود نقدینگی و سرمایه در گردش دست و پنجه 
نرم کرده اند و نفس های آنها به شمار افتاده است؛ 
را  آنها  پیش  از  بیش  باید  امر  مسئولین  بنابراین 
عرصه  تولیدکنندگان  یکی  سراغ  به  دریابند. 
و  رفته  شرقی  آذربایجان  شکالت  و  شیرینی 

وضعیت تولید را از او جویا می شویم؛
دولتمردان از تولید غافل شده اند

مواد  قیمت  که  زمانی  از  علی روحی می گوید: 
اولیه افزایش یافت و به دنبال آن هزینه ی مالیات، 
یافت،  افزایش  نیز  انرژی  و  افزوده  ارزش  بیمه، 
این  با  بر تولید کننده وارد شد و  فشار مضاعفی 

وضعیت به سختی می توان به تولید ادامه داد.
در  سرمایه  کمبود  طرفی  از  می دهد:  ادامه  او 
و  است  تولیدکنندگان  بعدی  مشکل  نیز  گردش 
بتوان  تا  دهند  ارائه  راهکارهایی  باید  دولتمردان 
در گردش  اگر سرمایه  داد چراکه  ادامه  تولید  به 
نداشته و نتوانیم مواد اولیه ی خود را تأمین کنیم، 
افزوده  ارزش  تولید  می شویم.  مواجه  مشکل  با 
و  بیابند  راهکاری  می کنیم  درخواست  و  دارد 
کمک کنند تا تولید ادامه یابد، چنانچه این روش 
می کنند  احساس خطر  کنندگان  تولید  یابد،  ادامه 
و کسب و کار نمی تواند دوام یابد و در آینده با 

مشکل مواجه می شویم.
بر  مضاعفی  مالیات  اینکه  بیان  با  روحی 
باید  هم  سریعًا  و  می شود  تحمیل  تولیدکننده 
 2000 نزدیک  می کند:  خاطرنشان  کرد،  پرداخت 
کارگر در مجموعه ی ما به صورت مستقیم مشغول 
هستند و غیر مستقیم نیز 10 هزار نفر سود می برند 
اینکه  و  هستند  غافل  تولید  از  دولتمردان  اما 
تولیدکنندگان بخواهیم غیر ممکن  از  را  همه چیز 
است. صنعت مواد غذایی پتانسیل باالیی در استان 
به  داریم و می توانیم  نیروهای خوبی هم  و  دارد 

تولید با کیفیت دست یابیم.
تولید در حرکت است اما
 تورم تأثیر باالیی دارد

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
شرقی  آذربایجان  می گوید:  نیز  شرقی  آذربایجان 
به ویژه تبریز که به شهر اولین ها و تجارت معروف 
در  به ویژه  کشور  غذایی  صنایع  قطب  بوده، 
حوزه ی شیرینی و شکالت پایتخت کشور است 
و 50 درصد آن در تبریز تولید می شود که از لحاظ 
کیفیت، قیمت، بسته بندی و ذائقه مشتری بی نظیر 
سرآمد  که  اروپایی  کشورهای  با  حتی  و  است 
سال های  در  می کند.  رقابت  هستند،  عرصه  این 
اخیر تکنولوژی، فناوری و به روز کردن صنعت 
کیفیت  لحاظ  از  و  یافته  ارتقا  محصوالت غذایی 
و تنوع استان برتر کشور هستیم به گونه ای که از 
ریاست جمهوری کشورهای دیگر گرفته تا هیأت 
اقتصادی و تجاری آنها زمانی که از کارخانه جات 
شرقی  آذربایجان  محصوالت  می کنند،  بازدید  ما 
کارخانه   569 شرقی  آذربایجان  می دانند.  برتر  را 
برای  مستقیم  صورت  به  که  دارد  غذایی  صنایع 
ایجاد کرده است و  نفر اشتغال مستقیم  40 هزار 
در کشور ما غذاهای آذربایجان شرقی به کیفیت 
باال و خوشمزگی یاد می شوند و قنادی های تبریز 
هم سرآمد قنادی های کشور هستند که امیدواریم 
این حرکت بالنده به عنوان قطب بالمنازع صنعت 
غذا در کشور توسط بخش خصوصی توانمند و 

عالقمند ادامه یابد.

باید  گردش  در  سرمایه  می کند:  خاطرنشان  او 
تأمین شود، سیستم حمل و نقل پاسخ نمی دهد اما 
اگر تمام اجزا را کنار هم بگذاریم، زنجیره مناسب 

توزیع ایجاد می شود.
با اشاره به قیمت تمام شده ی باالی کاالها،  او 
پرداخت  کننده  مصرف  که  هزینه ای  می گوید: 
می کند،  تولید  کارخانه  آنچه  به  نسبت  می کند، 
باال است و حلقه های واسطه تأثیرگذار هستند که 
در گردش جذب شده  بتوانیم سرمایه  امیدواریم 
را افزایش دهیم و به دنبال راه های جدید سرمایه 

برویم و تولید ما متوقف نشود.
تاکید  شرقی  آذربایجان  صمت  سازمان  رئیس 
تسهیالت بخش  گفته می شود 30 همت  می کند: 
خصوصی داده شده است اما به بخش صنعت در 

هشت ماه گذشته این رقم پرداخت نشده و نسبت 
است  صفر  تقریبًا  خصوصی  بانک های  پرداخت 
چراکه سپرده را گرفته و در جای دیگری صرف 
می کنند که درخواست کنیم بانک های خصوصی 

به اقتصاد استان پاسخگو باشند.
تولید کننده و مصرف کننده در طول سالیان 

گذشته آسیب دیده و می بینند
رئیس انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی نیز 
می گوید: ایرانیان به روحیه کار و تالش معروف 
خوش  مدیران  و  هستند  عملیاتی  افراد  و  بوده 
تهیه ی دستگاه های جدید  با  فکر صنعت غذا که 
تحول می آفرینند و همدلی مسئولین استانی، عامل 
موفقیت این صنعت بوده است؛ در زمان های قدیم 
در مسیر جاده ابریشم بودیم که محل تجارت تجار 
بوده که سبب افزایش کیفیت صنعت غذا می شود.
و  کننده  تولید  می دهد:  ادامه  جعفری  رضا 
مصرف کننده در طول سالیان گذشته آسیب دیده 
و می بینند، عدم ثبات قیمت مواد اولیه و افزایش 
قیمت ارز از مشکالت اصلی تولیدکنندگان است 
تعیین  هم  ماهه  سه  صادراتی  بازار  حتی  چراکه 
آسیب  هم  کننده  مصرف  بنابراین  نمی شود؛ 
عدم  تولیدکنندگان،  چالش  اصلی ترین  می بیند. 
ثبات قیمت ها در کشور است که در سالیان دراز 
تورم بیماری مزمن اقتصادی تمامی آحاد مردم از 

جمله مصرف کننده و فروشنده بوده است.
بانک های خصوصی چه زمانی  بیان می کند:  او 
مصرف  به  منبع  نسبت  می شوند؟  پاسخگو 
اما  است  قبول  قابل  حد  در  دولتی  بانک های 
و  می گیرند  را  سپرده  خصوصی  بانک های 

سرمایه گذاری کمتری می کنند.
شرقی  آذربایجان  غذایی  صنایع  انجمن  رئیس 
در  می گوید:  دریابید،  را  تولید  اینکه  بر  تاکید  با 
هفت ماه ابتدایی سال جاری 90 درصد تسهیالت 
سال گذشته را پرداخت کرده ایم اما حتی اگر 400 
درصد پارسال را تسهیالت پرداخت کنیم، تازه در 
جایگاه سال گذشته قرار می گیریم و با این وضع 
به 150 درصد هم نمی رسیم و این سیاست کالن 
انقباضی است و تولید را تحت تأثیر قرار می دهد؛ 

بنابراین درخواست می کنیم تولید را دریابید.
مزرعه  از  غذا  صنعت  زمانی  اینکه  بیان  با  او 
به سفره مطرح می شد اما اکنون از دانه تا سلول 
ما  زیست  محیط  سازمان  می دهد:  ادامه  است، 
خروجی محور نبوده و مکان محور است، همه ی 
ادارات دستورالعمل های متفاوتی دارند و باید از 
و  ظرفیت ها  و  باشند  برخوردار  توسعه  جسارت 

اختیارات استفاده کنند تا توسعه یابیم.
محیطی  زیست  مشکالت  با  ارتباط  در  او 
زیست  محیط  می کند:  اظهار  تولیدی،  واحدهای 
بوده  معلوم  است؟  کرده  نابود  کسی  چه  را  ما 
دولت خراب کرده است، بخش خصوصی و مردم 
در  و  است  حاکمیت  اختیار  در  و  ندارند  اختیار 
بخش خصوصی  از  کوتاه تر  دیواری  نیز  برخورد 

پیدا نمی شود.
تسهیالت پرداختی بانک ها به واحدهای 

تولیدی مکفی نیازهای آنها نیست
آذربایجان  بانک های  هماهنگی  کمیسیون  دبیر 
بانک محور است  اقتصاد کشور  شرقی می گوید: 
و بیش از 90 درصد آن در سیستم بانکی است و 
و  زیاد  تقاضای  که  دارد  محدودیت هایی  هم  آن 
منابع محدود از جمله آنها است اما با تمام اوصاف 

وظیفه داریم در کنار صنعتگران باشیم.
اقتصادی  جراحی  می دهد:  ادامه  غالمی  عادل 
عادالنه  تحقق  در  دولت  سیاست  و  شده  آغاز 
سازی یارانه ها است و باید آنها را همراهی کنیم، 
قالب  در  می کند،  ایجاب  مرکزی  بانک  سیاست 
تأمین سرمایه در کنار واحدهای تولیدی و صنعتی 
باشیم و تا جایی که می توانیم در حد توان به آنها 
ماه سال جاری  کنیم. طی هشت  رسانی  خدمت 
586 هزار میلیارد تسهیالت پرداخت شده که 51 
تالش  است،  بوده  صنعت  بخش  در  آن  درصد 
کرده ایم تا تبصره 18 که اولویت استان است، به 
نفع احسن جذب شود و در اشتغالزایی و حمایت 

از صنعتگران کم نگذاریم.
او خاطرنشان می کند: 30 همت در تسهیالت در 
صنعت و 55 همت در بخش کشاورزی پرداخت 
البته باید از طریق ابزارهای دیگر هم  شده است 
سرمایه تأمین شود و با همکاری بانک ها ابزارها به 

نحو احسن استفاده شود.
غالمی بیان می کند: مسائل و مواردی طرح شد 
اما عمده منابع سیستم متمرکز در تهران است و 
و  بوده  تهران  در  منابع کشور  نزدیک 54 درصد 
60 درصد مصارف نیز در آنجا است، در گذشته 
منابع بانکی به ویژه بانک های خصوصی در استان 
جمع آوری می شد اما مصرف از مرکز بود و اکنون 

رویکرد عوض شده است.
خصوصی،  بانک های  پرداختی  به  اشاره  با  او 
پرداخت  بابت  از  خصوصی  بانک های  می گوید: 
ماه گذشته پرداخت خوبی  تسهیالت طی هشت 
مطرح شده  منابع  درصد   70 از  بیش  و  داشته اند 
است اما برخی از بانک ها عملکرد پایینی داشته اند 
که امیدواریم دستورالعمل بانک مرکزی که کلیه ی 
استان  در  را  منابع  درصد   50 حداقل  واحدها 

صرف کنند، انجام شود.
تا  آغاز شد  اقتصادی  تاکید می کند: جراحی  او 
را  بتواند سیاست کالن  که  اعمالی شود  سیاست 
از  بیش  که  بانک ها مکلف شده اند  و  کند  محقق 
اندازه مصرف نداشته باشند که در هفت ماهه سال 
به 90 درصد 12 ماه سال گذشته  جاری نزدیک 
نسبت  با  رابطه  در  و  شد  پرداخت  تسهیالت 
درصد   80 دولتی  بانک های  نیز  سیستم  مصارف 

نسبت مصارف به منابع را داشته اند.
آذربایجان  بانک های  هماهنگی  کمیسیون  دبیر 
نحو  به  تا  کرده ایم  سعی  می شود:  یادآور  شرقی 
احسن در خدمت واحدهای تولیدی باشیم و 40 
درصد پرداخت تسهیالت در صنعت باشد که در 
درصد  رقم 51  این  ماه سال جاری  پایان هشت 
رسیده است اما پرداختی ما مکفی نیاز واحدهای 
صنعتی تولیدی نیست ولی سعی می کنیم همراهی 

بیشتری داشته باشیم.
آینده  از  باید  آیا  که  است  این  سوال  اکنون 
واحدهای تولیدی مأیوس شد یا می توان از میان 
تنگناها و سختی ها راهی به سوی روشنایی و امید 
استوار  واحدها  این  قدم های  که  حال  جست؟ 
چتر  نیز  مسئوالن  که  می شود  خوب  چه  است، 
حمایتی خود را بگشایند تا این فعاالن اقتصادی از 

گزند باران مشکالت در امان بمانند.

استراتژی مصرف آب 
در تصمیم گیری های جنوب 

آذربایجان شرقی
در شرایطی که هم بارندگی و هم منابع آبی روز 
انتظار می رود تا این کمبود در  به کاهش است، 
تصمیم گیری های فردی و جمعی ما لحاظ شود و 
مسئوالن نیز در سیاست گذاری های طوالنی مدت 

خود به آن توجه کنند.
کارشناسان نیز می گویند که راهبرد مصرف آب 
با  و  منطقه  این  حاضر  حال  اقلیمی  شرایط  در 
توجه به کاهش بارندگی ها باید انقباظی باشد و 
بخش  در  آب  مصرف  تدریج  به  آن،  بر  عالوه 
کشاورزی کاهش یابد و منابع برای محصوالت 
دارای  صنایع  و  کشاورزی  بخش  استراتژیک 

ارزش افزوده باال صرف شود.
اداره  رییس  حاجی زاده«،  »رامین  با  گفت وگو 
هواشناسی مراغه نیز تداوم صرفه جویی در منابع 
توسعه  در  اقلیمی  شرایط  دانستن  دخیل  و  آبی 
پایدار منطقه را یادآوری می کند. میزان بارش در 
سال زراعی جاری در این منطقه به 55.6 میلی متر 
با مدت مشابه سال  مقایسه  رسیده است که در 
قبل 39 درصد و در مقایسه با طوالنی مدت مشابه 

37 درصد کاهش نشان می دهد.
میزا بارش در سال زراعی جاری نسبت به مدت 
استوی  داشته  قبل 39 درصد کاهش  مشابه سال 
ادامه می دهد: کاهش بارندگی در پنج سال گذشته 
یافته و خشکسالی هواشناسی منطقه را در  ادامه 
پی داشته است؛ بر اساس بررسی های نمودارهای 
موجود، بارش ها تا 15 سال قبل در حد نرمال بود 
و اگر یکی دو سال افزایش دشات، در عوض یکی 
دوسالی هم کاهش می یافت اما از سال 1386 به 
بعد به طور مداوم کاهش بارش از نرمال را داشتیم.
کاهش  تدریج  به  آبی  بیالن  اینکه  بیان  با  وی 
 320 از  بارش  متوسط  کرد:  اضافه  است،  یافته 
و شدت  یافته  کاهش  میلی متر   280 به  میلی متر 
استراتژی  به  توجه  اهمیت  نیز  خشکسالی ها 

مصرف آب را دوچندان کرده است.
اکنون به گفته »عبداهلل فرمانی«، مدیر امور آب 
منطقه  این  آبی  منابع  درصد   90 حدود  مراغه 
به  بقیه  و  می شود  مصرف  کشاورزی  بخش  در 
این در  صنعت و آب شرب اختصاص می یابد؛ 
حالی است که ارزش اقتصادی آبی که در بخش 
بخش  از  بیشتر  بسیار  می شود،  مصرف  صنعت 
کشاورزی  بخش  در  که  است.آبی  کشاورزی 
ارزش  متعدد  دالیل  بنابه  می شود،  مراغه صرف 
افزوده چندانی برای این شهرستان نداردنکته قابل 
تامل اینکه توسعه باید بر اساس آمایش سرزمین 
باشد و توسعه باغات سیب در مراغه متناسب با 
آمایش سرزمین نبوده است تا جایی که به عقیده 
سیب  چون  پرآب بری  محصوالت  کارشناسان، 
باید طی سالهای پیش رو با محصوالت کم آب بر 

جایگزین شود.
باغات  توسعه  به  نسبت  اما همچنان یک عده 
می کنند  اقدام  سهند  جنوبی  دامنه های  در  سیب 
و برخی از مسئوالن محلی نیز به فکر تامین آب 
برای همین محصول پرآب بر هستند؛ تالشی که 
با توجه به منابع موجود و پیش بینی ها، نمی توان 

به تحقق آن خیلی هم امیدوار بود.


