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آذربایجان شرقی
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معاون فرماندار اهر تاکید کرد؛
اولویت حفاظت از منابع آبی موجود 

در اهر
معاون فرماندار اهر بر ضــرورت حفاظت از منابع آبی موجود شهرســتان اهــر تاکید کرد.

، بــا حضــور معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای  بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از خبرگــزاری مهــر
، ابراهیــم محمــدی آیدین لو بــه عنــوان مدیر جدیــد منابع  آذربایجان شــرقی و معــاون فرمانــدار شهرســتان اهــر

آب اهر معرفی شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد؛ 

ضرورت همکاری هیات های 
عزاداری با ستاد ملی مقابله

 با کرونا
3
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رقیه صادق زاده:
ح توانمندسازی زنان  طر

سرپرست خانوار 
اجرایی می شود

 فرماندار هشترود :
ح  دستگاه ها مکلف به تهیه طر

یک ساله همزیستی باویروس 
کرونا هستند

عضو جامعه مداحان استان 
آذربایجان شرقی:

ئین »شاخ سی«  تجلی آ
4در کمک های مومنانه
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معاون آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی استان خبر داد؛
آغاز ثبت نام دوره های آمادگی »یوس« در جهاد دانشگاهی

نماینده تبریز در مجلس:

ح   مشکل مسکن با طر
مسکن انقالب حل می شود

آگهی مزایده فروش سرقفلی جای غرفه ) مرحله دوم (
شهردار سراب در نظر دارد به اسناد بند اول مصوبه شماره 362 مورخه 99/2/3 
شورای محترم اسالمی شهر سراب سرقفلی تعداد 23 باب جای غرفه واقع در 
ضلع جنوبی در محدوده میدان میــوه و تره بار را به صورت نقد از طریق مزایده 

کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید.
الف( مشخصات تجاری ها در همکف:

1- جای غرفه شماره 2 به مساحت 39/80 متر مربع به مبلغ 1/990/000/000 ریال 
2- جای غرفه شماره 7 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/080/000/000 ریال 
3- جای غرفه شماره 8 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/080/000/000 ریال 
4- جای غرفه شماره 9 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/080/000/000 ریال 

5- جای غرفه شماره 10 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/080/000/000 ریال 
6- جای غرفه شماره 12 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/080/000/000 ریال 
7- جای غرفه شماره 13 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/080/000/000 ریال 
8-جای غرفه شماره 14 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/080/000/000ریال 
9- جای غرفه شماره 15 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/080/000/000 ریال 

10- جای غرفه شماره 16 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/080/000/000 ریال 
11- جای غرفه شماره 17 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/080/000/000 ریال 
12- جای غرفه شماره 18 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/080/000/000 ریال 
13- جای غرفه شماره 19 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/080/000/000 ریال 
14- جای غرفه شماره 20 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/080/000/000 ریال 
15- جای غرفه شماره 22 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/188/000/000  ریال 
16- جای غرفه شماره 23 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/188/000/000  ریال 
17- جای غرفه شماره 26 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/188/000/000 ریال 

18-جای غرفه شماره 27 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/188/000/000  ریال 
19- جای غرفه شماره 28 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/188/000/000  ریال 
20- جای غرفه شماره 29 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/188/000/000  ریال 
21-جای غرفه شماره 31 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/188/000/000 ریال 
22-جای غرفه شماره 32 به مساحت 36 متر مربع به مبلغ 1/188/000/000  ریال 

23-جای غرفه شماره B به مساحت 52/80 متر مربع به مبلغ 2/392/000/000 ریال 
شرایط مزایده:

1- متقاضیان بایســتی 5% قیمت پایه جای غرفه پیشــنهادی را به عنوان سپرده به حساب سپرده 
شــماره 20111123678183 شهرداری ) به عنوان سپرده ( نزد بانک قرض الحسنه مهر 
ایران شــعبه ســراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت 

سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- بهاء سرقفلی جای غرفه ها نقدا دریافت خواهد شد.

3- شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست. 
4- به تقاضاهای مخدوش، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

5- هزینه متعلقه ) نشرآگهی( به عهده خریدار خواهد بود.
6- شــرکت کنندگان موظفند شــماره غرفه را بر روی پاکت پیشنهادی خود قید نمایند و پیشنهاد 

خود را تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه 99/6/9 به دبیرخانه شهرداری سراب تحویل دهند 
7- ســپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد ودرصورت انصراف 

هریک ازبرندگان سپرده آن برنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و رویت نقشه ها، شرایط و قرارداد واگذاری به دایره فنی 
و شهرســازی یا واحد درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های 68- 43228167 تماس حاصل نموده 

و از محل پروژه بازدید نمایند.

  محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

نوبت اول

بانک قرض الحسنه مهر ایران در نظر دارد ملک مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند. متقاضیان محترم می توانند تا پایان 
وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 99/05/29 همه روزه به استثنای روزهای تعطیل برای اخذ اطالعات، بازدید، دریافت اوراق شرکت در 
مزایده و تحویل پیشنهادات خود به محل مدیریت شعب استان واقع در تبریز – میدان نماز – خیابان جمهوری پائین تر از مسجد آیت اهلل 

انگجی مراجعه و یا با شماره تلفن 35248284-041 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات : 

1- شرکت کنندگان هنگام دریافت اسناد شرکت در مزایده می بایستی مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره1-295437-710-3001 به 
نام اداره پشتیبانی بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز نمایند.) مبلغ دریافتی بابت خرید اسناد مزایده به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.(

2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده ملک می باشد که می بایست به حساب شماره 1- 295437-710-3001 به 
نام اداره پشتیانی بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز گردد.

3- فروش ملک به صورت نقدی خواهد بود.
4- رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص معین و بدون خط خوردگی 

بوده و پاکت الک و مهر شده ) در بسته ( تحویل گردد.
5- ملک عرضه شده با وضع موجود به فروش می رسد و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.

6- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادهای واصله مختار می باشد.
7- هزینه آگهی، کارشناسی و دفترخانه برعهده برنده مزایده می باشد.

کاربری پالک ثبتیآدرساستان
ملک

مساحت 
عرصه

مساحت 
اعیان

توضیحاتمبلغ کارشناسی

آذربایجان 
شرقی

تبریز ابتدای 
خیابان 

ثقه االسالم 

31209،6226,420,980,000 , 102تجاری35و34
بیست وشش میلیارد و چهارصد و 
بیست میلیون و نهصد هشتاد هزار 

ریال

عرصه ملک حدود 
7 متر اصالحی دارد

مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان آذربایجان شرقی

آگهی مزایده فروش امالک 
و مستغالت بانک قرض احلسنه مهر ایران

شــهرداری سراب در نظر دارد به استناد بند دوم مصوبه شماره 377 مورخه  99/4/25 شورای 
محترم اسالمی شهر 

سراب بهره برداری و نگهداری جایگاه های CNG میدان میوه و تره بار و پشت ترمینال را به 
شرکت های واجد شرایط و دارای صالحیت به مدت یکسال واگذار نماید.

شرایط مزایده :
1- متقاضیان بایستی درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی را در پاکت سربسته تا آخر وقت اداری 

روز یکشنبه مورخه 99/6/9  به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.

2- شهرداری در رد یا قبول هر یک ازپیشنهادات مختار است. 
3- به تقاضاهای مخدوش و مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

4- هزینه های متعلقه ) نشر آگهی و. .. ( به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
5- سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد در صورت انصراف 

هرکدام به ترتیب سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
6- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت شرایط مزایده به سازمان حمل و نقل 

همگانی شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 43211680-041 تماس حاصل نمایند.

CNG آگهی مزایده جایگاه های مرحله اول )نوبت اول(

محمدرضا علیپور آزاد - شهردار سراب 

پمپ بنزین اختصاصی- حاج حسین افتخاری

برادرارجمند جناب آقای دکتر علی آجودان زاده
نائب رئیس محترم شورای اسالمی کالنشهر تبریز

انتخاب مجدد جنابعالی را به این ســمت که نشان از توانمندی و شایستگی حضرتعالی 
می باشد را تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای جنابعالی و اعضای محترم 
شــورای اسالمی شــهر مزید توفیقات جهت خدمت صادقانه به شهروندان و برنامه ریزی 

سرشار از پیشرفت برای کالنشهرتبریزرا ازحضرت احدیت مسئلت دارم. 

برادر ارجمند جناب آقای مهدی پورآقاجان 
مدیر محترم دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

انتصاب شایســته جنابعالی را به این سمت که نشان از توانمندی و شایستگی 
حضرتعالی می باشد را تبریک و تهنیت عرض نموده وتوفیق روزافزون جنابعالی 

را ازخداوندمتعال خواستاریم.

سرپرستی روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

معاون آموزشی سازمان جهاددانشــگاهی آذربایجان شــرقی گفت: ثبت نام دوره های آمادگی یوس 
)کنکور دانشگاه های ترکیه برای جذب دانشجویان خارجی( در تبریز آغاز شد.

 YABANCI به گزارش جام جم به نقل از ایســنا  اکبر اســمعیلی افزود: یــؤس مخفف عبارت ترکــی
UYRUKLU ÖĞRENCI SINAVI )آزمون دانشجویان اتباع خارجی( است و هر فرد خارجی 
که قصد ورود به دانشگاه های ترکیه در مقطع کاردانی یا کارشناسی دارد، باید در آزمون یؤس شرکت 

کند. البتــه آزمون یــوس متمرکز نیســت و دانشــگاه های متعــددی برای جــذب دانشــجوی خارجی 
آزمون یؤس برگزار می کنند.وی افزود: امتحان یوس شامل سه قسمت ریاضیات، هندسه و هوش 
اســت. آزمون یوس با کنکــور ایــران تفاوت هایــی دارد. اول آن که، مــواد امتحانی این آزمــون محدود 
بوده و فقط شامل ریاضیات، هندسه و هوش اســت، دوم آنکه کنکور ایران به صورت متمرکز برگزار 
می شــود، اما یوس ترکیه متمرکز نیســت و دانشــگاه متعددی اقدام به برگزاری این آزمون می کنند. 

البته برخی دانشگاه ها هم هستند که دانشــجوی خارجی جذب می کنند اما خودشان آزمون یوس 
برگزار نمی کنند، بلکه بر اساس نمره داوطلب در آزمون یؤس دانشــگاه های دیگر اقدام به پذیرش 
دانشجوی خارجی می کنند. اسمعیلی افزود: برخی دانشگاه های بزرگ و رتبه برتر ترکیه هر سال و به 
طور منظم اقدام به برگزاری یوس می کنند و برخی دانشگاه ها هم هستند که همه ساله آزمون یؤس 

ندارند.

آغاز ثبت نام دوره های آمادگی »یوس« در جهاد دانشگاهی
پنجشنبه  23 مرداد 1399   شماره 5730

آگهی مزایده امالک و اموال مازاد بانک ملی ایران99/2  نوبت اول

توضیحات )فروش با وضعیت موجود(وضعیت ملک پالک ثبتیقیمت پایه مزایدهمتراژ اعیانیمتراژعرصه کاربریآدرسردیف

دارای انباری و پارکینگخالی32052فرعی از یک اصلی34771,657,600,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 1

دارای انباری و پارکینگخالی32053فرعی از یک اصلی28460,110,400,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 2

دارای انباری و پارکینگخالی32054فرعی از یک اصلی34371,724,800,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 3

دارای انباری و پارکینگخالی32055فرعی از یک اصلی28461,723,200,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 4

دارای انباری و پارکینگخالی32042فرعی از یک اصلی28455,173,160,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 5

دارای انباری و پارکینگمتصرفدار32045فرعی از یک اصلی34368,018,126,400قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 6

دارای انباری و پارکینگخالی32043فرعی از یک اصلی28456,129,920,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 7

دارای انباری و پارکینگمتصرفدار32044فرعی از یک اصلی34366,865,276,800قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 8

دارای انباری و پارکینگخالی32050فرعی از یک اصلی34371,100,680,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 9

دارای انباری و پارکینگمتصرفدار32046فرعی از یک اصلی28457,086,680,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 10

دارای انباری و پارکینگخالی32051فرعی از یک اصلی28962,307,840,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 11

دارای انباری و پارکینگخالی32048فرعی از یک اصلی34770,826,246,400قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 12

ششدانگمتصرفدار793فرعی 013112,039,081,60085مسکونیتبریز -خیابان راه آهن -کوی قدس -کوچه 8 متری دوم -پالک 60- ساختمان دنیز- طبقه دوم13

گوگان -روبروی روستای فیروز ساالر پایانه مسافربری گوگان14
پایانه 

مسافربری
5940144171,037,120,000

پالک ثبتی1749 فرعی تفکیکی از دو 
مجزی شده از دو اصلی مفروزی مجزا 
شده از 535 قطعه یک بخش 38 تبریز

خالی 

516متر مربع سالن مسافربری در دو طبقه دوبلکس و 168 متر مربع انباری 

و کارواش و نگهبانی و سرویس های بهداشتی و نمازخانه و 850متر مربع 

شامل 19 باب مغازه خدماتی و 225 متر مربع سکوی سوارکردن مسافر و 

دارای امتیاز برق و گاز و آب)ششدانگ 

023935,058,912,000تجاریتبریز چایکنار بازار بزرگ صاحب االمر بازار مسگران15
مغازه های شماره 

104و103و102و101و26و27و28و29 
و واحد تجاری 56

159 متر مربع همکف و 80متر مربع زیر زمین-سند مبایعه نامهخالی

832901,008,000,000مسکونی مرند- روستای گله بان بخش 15 تبریز16
پالک ثبتی 673 فرعی از 28اصلی بخش 

15تبریز
ششدانگمتصرفدار

ششدانگ شامل یک ساختمان مسکونی دو طبقه به مساحت 240 متر مربع متصرفدار447اصلی بخش 15 تبریز1802408,400,000,000مسکونیمرند -خ قیام- مابین پل المهدی و پل قیام - کوچه شهید اردبیلچی 17

سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار1225فرعی از 34 اصلی 4801502,352,000,000مسکونیمرند کشکسرای جاده ترانزیت خیابان با هنر پالک 183

سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار58فرعی از 3345 اصلی 2002466,272,000,000مسکونی مرند- خیابان جلفا روبروی اداره دارایی ده متری آزادگان 2 پالک 1955

دو پالک ثبتی بطور همزمان بفروش میرسد متصرفدار4/121 و2722302,128,000,0004/2272مسکونی مرند - دیزج علیا کوچه شهید حاجی پور20

 یک دانگ مشاعی از ششدانگ متصرفدار1605/55/56 بخش 15تبریز3253462,863,840,000مسکونیمرند - خ بهشتی نرسیده به مدرسه پیش ساخته 21

ش
نحوه فرو

ط نقد 
 با شرای

توضیحاتردیف

در صورت خرید 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد . ) به استثنا موارد ذکر شده در توضیحات (1

مزایده اموال منقول صرفا به صورت نقدی می باشد. 2

امالک متصرف دار به صورت نقدی و یا اقساط ) به روش اجاره به شــرط تملیک( به فروش می رسد و بانک هیچگونه 3
مسئولیتی در قبال تخلیه آن ندارد. 

ط نقد و 
ش با شرای

نحوه فرو
ساط

اق

شرایط اقساطمدتپیش پرداختکاربریردیف

مسکونی -تجاری1
اداری

الباقی%50
9%یک ساله

15%دوساله
18%سه ساله

صنعتی، کشاورزی 2
دامداری و خدماتی

-یک سالهالباقی%30

9%دوساله

15%سه ساله

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی

ادامه در صفحه 3

  بانک ملی ایران در نظر دارد، تعدادی از اموال مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد ( به آدرس به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند مزایده* مزایده دستگاه اجرایی* 
مزایده گر( مزایده شماره 2 مربوط به اموال غیر منقول و شماره 1099001325000002 مربوط به اموال منقول، 
بر مبنای قیمت پایه مزایده، در وضعیت موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط، متصرف دار و غیر متصرف 
به فروش برساند. متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات 
مربوطه ،تا ساعت 14/30 روز یکشنبه مورخه 99/6/2 پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده مزایده 
حداکثر تا مهلت مقرر، از طریق سامانه ستاد، ثبت و بارگزاری نموده و سواالت احتمالی خود را در زمینه اموال 

مورد مزایده، با بشماره تلفن 35234089 - 041تماس حاصل نمایند دایره ساختمان، امالک مطرح نمایند.
توضیحات الف : 

1- بانک ملی ایران در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 
2- پیشنهادات فاقد سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط مردود است. 

3- رعایت کلیه موارد مندرج در شرایط مزایده الزامی است. 
4- متقاضیان جهت شرکت در مزایده ســپرده می بایست پس از مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق الذکر و 
انتخاب اموال مورد نظر جهت شرکت در مزایده نسبت به تهیه توکن از دفاتر منتخب خدمات پیشخوان دولت 
اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاء الکترونیکی، نسبت به ارائه  پیشنهاد اقدام نماید. متقاضیان 
میتوانند برای دریافت اطالعات بشتر در این زمینه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره 

تلفن 35231362 دایره کارپردازی تماس حاصل نمایند.
5- سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده معادل5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان می بایست به یکی از 
دو روش پرداختی تصریح شده در سامانه ستاد،از طریق درگاه سامانه و یا وجه مورد نظر را به حساب شماره 
0110317323009 به نام" اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی)خرید و فروش دارایی(" واریز و تصویر 

رسید پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگزاری نمایند.
6- کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان راس ساعت 10  صبح روز دوشنبه مورخه 99/6/3 به صورت 

الکترونیکی از طریق سامانه ستاد بازگشایی و از طریق آدرس الکترونیکی به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 
7- در خصوص امالک متصرف دار، به برنده مزایده وکالتنامه کاري جهت انجام امورقانوني اعطاءگشته و کلیه 
هزینه هاي مربوط به اخذاستعالم در ارتباط با نقل وانتقال، تنظیم وکالتنامه وسایر مواردبرعهده خریدار مي باشد.

8- با توجه به اعالن قبلي بانک مبني برمتصرف دار بودن یا تخلیه امالک ،بانک از پذیرفتن هرگونه اعتراض 
از متقاضیان، معذور مي باشد.

9- در امالک سرقفلي، رضایت مالک جهت تغییر شغل ودر صورت لزوم تغییر کاربري برعهده خریدار مي باشد.
10- در خصوص امالکي که به صورت نقد واقساط به فروش مي رسد، قرارداداجاره به شرط تملیک منعقد 
ودرامالک سرقفلي یاحق کسب و پیشه، قرارداد به صورت صلح حقوق اقساطي خواهد بودکه به دوروش ذیل 

صورت مي پذیرد.
»الف - انعقاد قراردادعادي صلح حقوق اقساطي )بدون نیاز به ارائه وثیقه(

ب- عقد صلح اقساط به صورت رسمي بااخذ وثیقه موردپذیرش بانک به میزان مانده بخش اقساطي ثمن 
معامله وسودمتعلقه آن«

11- هزینه آگهي و کارشناسي برعهده خریدار بوده وهزینه هاي مذکورمي بایست براساس اعالم نظر بانک 
پیش از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز گردد.

12- متقاضیان خرید امالک باشرایط اجاره به شرط تملیک، مي بایست در برگه هاي شرایط شرکت در مزایده) 
که از طریق سامانه ستاد خریداري مي گردد( صراحتا اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظربراساس جدول ذیل 

نمایند.
13- در صورتیکه مبلغ پیشنهادي خریداران ،یکسان باشد، اولویت فروش با خرید نقدي است.

14- نحوه فروش اموال مازاد بانک به شرح ذیل اعالم مي گردد:
* توضیحات: برای امالک واقع در شهرک های صنعتی خریدار مستلزم قبول شرایط ذیل می باشد: امالک 
صنعتی واقع درشهرک های صنعتی که به صورت جانشینی می باشد:موضوع مزایده عبارتست ازحق استفاده از 
اعیانی احداثی وتاسیسات ومستحدثات درعرصه قطعه زمین بشماره پالک ثبتی......... واقع دربخش........ واقع 

بانک درمحل  مورخ..........که  واگذاری شماره............  قرارداد/دفترچه  درشهرک صنعتی................که موضوع 
مزبور جانشین شده است.

2 - درمورد محل های دارای متصرف بانک هیچگونه مسئولیتی درخصوص رفع تصرف و خلع ید وتخته 
وتحول محل ندارد وموارد مذکورمباشرتا"بعهده برنده مزایده است )دراین مورد بانک به برنده مزایده وکالت 

خواهد داد(.
3- بانک بمدت 7سال از تاریخ واگذاری حق فسخ واگذاری)درهرقالب که واگذارگرددباشد( داراست.

 4- برنده مزایده تحت هیچ عنوان حق واگذاری آنرا مورد مزایده را به شخص دیگر ندارد واستفاده از محل 
صرفا باید مباشرتا" توسط برنده مزایده صورت گیرد.

5- واگذاری درقالب عقد اجاره بشرط تملیک خواهد بود که شرایط شکلی و ماهوی آنرا بانک تعیین می نماید 
و برنده مزایده حق درخواست تغییر مفاد و مندرجات آنرا ندارد.

6- واگذاری محل به برنده مزایده منوط به توافق کتبی شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی 
بوده و درصورتیکه شرکت شهرک های صنعتی با واگذاری محل به برنده مزایده موافق نباشد،واگذاری منتفی 
بوده و برنده مزایده حق هرگونه ادعایی علیه بانک اعم از کیفری،حقوقی،مطالبه خسارت،مطالبه وجوه پرداختی 

بابت خرید اسناد مزایده و... را ازخود سلب و اسقاط نمود.
7- بانک هیچگونه تعهد و تکلیفی در واگذاری عرصه واعیانی و تاسیسات مورد مزایده ونیز جانشینی برنده 
مزایده قبل ازتسویه حساب با بانک ندارد، بلکه فقط درصورت عمل به تعهدات از سوی برنده مزایده براساس 
اجاره به شرط تملیک بانک نامبرده را جهت جانشینی ) به صورت عادی( به شرکت های صنعتی معرفی خواهد 

نمود که قبول آن هم منوط به موافقت شرکت شهرک های صنعتی است.
8- چنانچه شرکت شهرک های صنعتی با جانشینی برنده مزایده موافقت ننماید یا بانک از حق فسخ خود 
استفاده نماید یا به هر دلیلی واگذاری محل به برنده مزایده متعذر و غیر ممکن گردد، بانک هیچگونه مسئولیت 
و تعهدی در این موارد نداشته و برنده مزایده حق طرح هر گونه ادعایی علیه بانک اعم از کیفری، حقوقی، 

مطالبه خسارت و.... را از خود سلب و اقساط نمود



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد؛
 ضرورت همکاری هیات های عزاداری با ستاد ملی مقابله با کرونا

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی بر ضــرورت همکاری 
مــردم بــا ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــرای برگــزاری هرچــه 

باشکوه تر مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین )ع( تاکید کرد.
به گزارش جام جــم به نقل از خبرگــزاری مهر، حجت االســام 

ســیدمحمدعلی آل هاشم در جلســه ســتاد برگزاری مراسم 
، گفــت: مــردم مــا عاقمنــد تشــکیات  مــاه محــرم و صفــر
اباعبــداهلل الحســین بــوده و بــا عشــق و عاقــه خواهــان 
مشــارکت در مراســم عــزاداری امــام حســین هســتند، امــا 

متاسفانه شیوع ویروس کرونا جلوی بسیاری از مراسمات را 
گرفته است.وی ادامه داد: قدم در این راه هم پاداش اخروی 
دارد و هم باعث افتخار در دنیا است لذا باید مردم با همکاری 
کامل بــا ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و رعایــت پروتکل های 

بهداشــتی برای برگزاری هرچه باشــکوه تر عزاداری اباعبداهلل 
)ع( تــاش کننــد.وی افــزود: ســازمان تبلیغــات اســامی 
مسئولیت برگزاری مراسم، صدور مجوز به هیات ها، نظارت 

و کنترل را بر عهده دارد.

پنجشنبه  23 مرداد 1399   شماره 5730

آگهی مزایده امالک و اموال مازاد بانک ملی ایران 99/2  نوبت اول

جمع قیمت پایه به ریالشرح کاالشماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مزایده مرجعردیف

13.270.000.000 ریالفروش ماشین آالت و تاسیسات خط کامل تولید چیپس199/21099001325000002

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.  متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده به سایت اینترنتی 
زمان انتشار آگهی در سامانه : 1399/05/23 و1399/05/30

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 99/06/02 ساعت 14:30
زمان بازگشائی و اعالم برنده : 1399/06/03

نکات قابل توجه 
الذکر می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت ودیعه، شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها،  الکترونیکی دولت به آدرس فوق  از طریق سامانه تدارکات  1- برگزاری مزایده 

اعالم برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه مذکور همزمان به صورت فیزیکی انجام می پذیرد.
www.setadiran.ir مراجعه نمایند.  2- متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( به آدرس اینترنتی 

3- قبل از ارائه ی پیشنهاد قیمت از کاالهای مورد مزایده بازدید نموده و شرایط شرکت در مزایده را مطالعه فرمایند. 
4- برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تفن های 35231362 - 35265999 - 041 ) کارپردازی( تماس حاصل نمائید.

بانک ملی اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده های عمومی به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. 

آگهی مزایده ماشین آالت بانک ملی ) نوبت اول(

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی

توضیحات )فروش با وضعیت موجود(وضعیت ملک پالک ثبتیقیمت پایه مزایدهمتراژ اعیانیمتراژعرصه کاربریآدرسردیف

5400136024,584,000,000صنعتی مرند - شهرک صنعتی خیابان نهم سمت راست قطعات 204و205و206و22207
قطعات 204و205و206و207 واقع در 

اراضی زنوز بخش 22تبریز
متصرفدار

جانشینی جهت انتفاع و بهره برداری -دارای سوله به متراژ 858 متر مربع 
با نود درصد پیشرفت فیزیکی -ساختمان اداری خدماتی در دو طبقه به 
متراژ 435 متر مربع- ساختمان نگهبانی به متراژ 67 متر مربع)*دارای 

توضیحات(

 دو دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار46/400 بخش 15 تبریز13880817,600,000مسکونیمرند- روستای اربطان 23

20304326,216,000,000صنعتی اهر -شهرک صنعتی اهر قطعه 4 از بلوک 35 شهرک24
598/568 فرعی از 47 اصلی قطعه 4 از 

بلوک 35
بدون محوطه سازی و کف محوطه خاکی- کارخانه سنگ سابی متصرفدار

80701,792,000,000مسکونیاهر- چلب ورودی آخر کوچه رضوان- رضوان 3 فرعی یک پالک 2531
100 فرعی از 940 اصلی مفروز و مجزی 

از 13
ششدانگمتصرفدار

متصرفدار4فرعی از 5254 اصلی2252091,652,000,000مسکونیاهر- جاده ورزقان کوچه پردیس 268
یک سهم مشاع از چهار سهم عرصه و اعیان شامل 60متر مربع زیرزمین و 

137 متر مربع همکف و خرپشته

1081913108,607,227,205مرغداریعجب شیر روستای هروان27
293 فرعی از 14 اصلی و294 فرعی از 

14 اصلی بخش ده مراغه و 293 فرعی از 
14 اصلی بخش ده مراغه

متصرفدار

پالک ثبتی 293 فرعی از 14 اصلی به صورت مشاعی به مقدار 1822/5 
سهم مشاع از5346 سهم عرصه و اعیان می باشد. قسمتی از اعیانی ملک 
با پالک ثبتی 293 فرعی از 14 اصلی به صورت مشترک می باشد و تفکیک 

نشده است.

28
میانه -خیابان شهید بهشتی جنب مسجد امام حسن کوچه شهید کاظم خانی اولین بن بست 

سمت چپ 
2872052,576,000,000مسکونی

پالک 7فرعی از 2 فرعی از 2333 اصلی 
بخش 37 تبریز 

ششدانگمتصرفدار

ششدانگ عرصه و اعیانمتصرفدار2726فرعی از 24اصلی5642577,538,496,000مسکونی کلیبر- خیابان معلم کوچه هتل آراز29

2462107,280,000,000مسکونیکلیبر- ورودی جاده اهر کلیبر - محله یعثوبی30
3227فرعی از 24 اصلی مفروزی از 868 

فرعی بخش 31 تبریز
متصرفدار

ششدانگ - ساختمان دو طبقه مسکونی دو نبش با ورودی های مجزا برای 
هر طبقه 

31
هشترود- خیابان شهید رجائی روبروی مسجد حضرت ولیعصرنرسیده به کوچه ولیعصر کوچه 4 

متری واحد چهارم از راست
2642303,808,000,000مسکونی

1726فرعی از161اصلی مفروزی از 69 
بخش 48تبریز

متصرفدار
ششدانگ همکف به مساحت 186 متر مربع و زیر زمین به مساحت 44 متر 

مربع

1151021,008,000,000مسکونیهشترود - خیابان شهید قدوسی کوچه بهار -کوچه شرقی پارک اول فرعی غربی32
2188فرعی از 161اصلی بخش48 

تبریز
ششدانگمتصرفدار

ششدانگمتصرفدار1418فرعی از 161اصلی2152203,147,429,600مسکونیهشترود -خیابان امام خمینی روبروی بانک سپه کوچه مینو پشت دبستان سابق سمیه33

14369346,612,816,000صنعتی هشترود- کیلومتر 10 جاده هشترود -مراغه شهرک صنعتی فجر34
37افرعی از 137اصلی مفروز و مجزی 

شده از سه فرعی از اصلی مذکور قطعه 15 
تفکیکی واقع در بخش 48 تبریز

 دارای ماشین آالت صنعتی تولید آلومنیومخالی

20805043,920,000,000صنعتی هشترود- شهرک صنعتی چپنی مجتمع صنعتی فجر35
27فرعی از 137 اصلی مفروزی 3 قطعه 

12 بخش 48
خالی

دارای سالن سوله با پوشش سقف خرپا به صورت نیمه تمام بدون درب و 
پنجره و فاقد نازک کاری به ارتفاع 8 متر و بمساحت 504 متر مربع

کارخانه گچ - دارای ماشین آالت می باشدخالی261 فرعی از 24 اصلی بخش 57000229362,122,487,95242کارخانهمهربان سراب- قریه شاهبالغی 36

62سهم مشاع از 96 سهم )اپارتمان(عرصه و اعیان متصرفدار342فرعی از 4923 اصلی 0944,423,798,400مسکونیتبریز خیابان آذربایجان نرسیده به فلکه بهار کوچه شهید صادقی پالک 37151

5812311,429,073,334مسکونیخسروشاه -دهستان تازه کند روستای بارانلومحله بازار یولی کوچه توت دیبی کوچه اول38
پالک ثبتی 671فرعی از2052اصلی 

واقع در بارانلو بخش 10 تبریز
2/5دانگ مشاع از ششدانگمتصرفدار

212 متر همکف و 212 متر مربع زیر زمینخالی2294فرعی تفکیکی از 2 اصلی446414103,810,896,000تجاریتبریز خیابان فلسطین - محل سابق بانک ملی شعبه فلسطین39
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صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                         
سرپرست استان آذربایجان شـرقی: وحیده حاجی محمدیاری        

تحریریه شهرستانها:  021-44233511

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

هــــــــرچه فراگرفتم و هــــــرچه ورق زدم
چیـــــــزى نبود غیر حجابی پس از حجاب

، فصل جوانی بهوش باش هـــــان اى عزیز
در پيـــــــرى، از تو هیچ نیاید به غیر خواب

امام خمینی - ره

پنجشنبه  23 مرداد 1399   شماره 5730

آذربایجــان شــرقی؛ پنجمین تولید 
کشــاورزی  محصــوالت     کننــده 

در کشور

بــا حمایــت خّیــران در دانشــگاه تبریــز 
صورت می گیرد؛ 

ح ملی ارتقای خوابگاه های  اجرای طر
دولتی

مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
آذربایجان شرقی گفت: این اســتان، به عنوان رتبه 
پنجم تولید محصوالت کشــاورزی در کشور مطرح 

است.
به گــزارش جام جم به نقــل از ایســنا محمدباقر بی 
پروا  اظهار کرد: بر اســاس آمار ســال 97، آذربایجان 
شــرقی دارای 112 هــزار و 144 هکتــار باغــات درختان 
مثمــره اســت کــه معــادل 4.18 درصــد ســطح کل 
باغــات کشــور و ششــمین اســتان از ایــن نظــر 

محسوب می شود.
وی افزود: از عمــده تولیدات باغی اســتان می توان 
به میوه ســیب با ســطح بارور 32 هزار و 129 هکتار، 
میوه انگور با ســطح بارور 17 هزار و 52 هکتار، میوه 
زردآلــو بــا ســطح بــارور 11 هــزار و 118 هکتــار، بــادام با 
ســطح بارور 9261 هکتــار و میوه گردو با ســطح بارور 

8904 هکتار اشاره کرد.
وی متذکــر شــد: آذربایجان شــرقی در تولیــد زردآلو 
دارای رتبه اول و در تولید ســیب، بادام، گوجه و آلو، 
توت، سماق، زغال اخته، آلبالو و سنجد دارای رتبه 
دوم در کشــور بــوده و جایــگاه ویــژه ای را در بخــش 

کشاورزی بر عهده دارد.
بی پروا ادامه داد: هم چنین اســتان در تولید انگور 
و گابــی در رتبــه ســوم و تولیــد محصوالتــی چــون 
گردو، گیــاس، فندق و گل محمــدی در رتبه پنجم 
کشــور قــرار دارد. وی در خصــوص آخرین وضعیت 
باغات گوجه و آلوی اســتان که محصــول پرطرفدار 
تابستان بوده و این روزها موقع برداشت آن است، 
گفت: آذربایجان شرقی با دارا بودن 3094 هکتار باغ 
سطح زیر کشت گوجه و آلو و تولید ساالنه بیش از 
25 هزار و 689 تن، رتبه دوم را در سطح کشور به خود 

اختصاص داده است. 

ح  معاون دانشــجویی دانشــگاه تبریز از اجرای طر
ملی ارتقای خوابگاه های دولتی با حمایت خیرین 

در این دانشگاه خبر داد.
بــه گــزارش جــام جــم بــه نقــل از روابــط عمومــی 
، حســین امامعلی پــور معــاون  دانشــگاه تبریــز
دانشــجوئی دانشــگاه تبریــز در ایــن بــاره اظهــار 
ح ملی ارتقای خوابگاه های  داشــت: بر اســاس طر
ارتقــای  بــر  مبنــی  رفــاه،  صنــدوق  در  دولتــی 
خوابگاه هــای رتبــه چهــار و پنــج بــا مشــارکت 30 
درصــد دانشــگاه، 30 درصــد خیریــن و 40 درصــد 
پيگیری هــای  بــا  دانشــجویان،  رفــاه  صنــدوق 
رئیــس  خصــوص  بــه  و  دانشــگاه  مســئوالن 
دانشــگاه دو بلوک از خوابگاه هــای ویژه خواهران 

ح قرار گرفته است. دانشگاه تبریزجزء این طر
وی در ادامــه بــا بیــان این کــه هزینــه اجــرای ایــن 
ح بالغ بر 16 میلیارد ریال برآورد شــده اســت که  طر
طی چهــار مــاه بعــد از اجــرای تفاهــم نامــه اجرایی 
خواهد شد تصریح کرد: خّیر مشارکت کننده برای 
خوابگاه هــای دانشــگاه تبریز حاج کاظــم قلمچی 
ح حــدود 5 میلیارد  اســت که ســهم وی در این طر
ریــال اســت کــه جــا دارد از ایــن اقــدام ارزشــمند 

ایشان قدردانی و تشکر نمایم.
معاون دانشجویی دانشگاه تبریز از سایر خیرین 
استان نیز خواســت در ارتقا و ایجاد خوابگاه های 
و  متاهلیــن  خوابــگاه  مخصوصــا  دانشــجویی 
توســعه  و  ایرانــی  غیــر  دانشــجویان  خوابــگاه 
خوابــگاه دختــران، دانشــگاه تبریــز را حمایــت 
نمایند تا این کــه دانشــجویان در کمــال آرامش و 

امکانات مناسب به تحصیل بپردازند.
بــه گفتــه وی، دانشــگاه تبریــز در حــال حاضــر بــا 
ظرفیــت حــدود 5500 تخــت، بــه صــد در صــد 
مجتمــع  ســه  در  شــرایط  واجــد  دانشــجویان 
خوابگاهــی فجر، شــهدا و ولــی عصر عــج خوابگاه 
واگــذار می کنــد و بــا تکمیــل خوابــگاه متاهلیــن 
خــاوران، 120 خانواده دانشــجویی به ایــن ظرفیت 

اضافه خواهد شد.

خبر

خبر

مدیر کل امــور بانــوان و خانواده اســتانداری 
ملــی  ح  طــر اجــرای  از  شــرقی  آذربایجــان 
توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار در 

 آذربایجان شرقی خبر داد.  
امضــای  حاشــیه  در  زاده  صــادق  رقیــه 
تفاهم نامــه  همــکاری اداره کل بانــوان و 
خانواده استانداری با پست آذربایجان شرقی 
به خبرنــگاران گفت: ســند ارتقــای وضعیت 
زنان استان ســال پيش تدوین شد که یکی 
از شــاخص های مهم آن، مباحــث اقتصادی 
زنان بود که در این راستا بحث توانمندسازی 

بانوان مطرح شد.
ملــی  ح  طــر قالــب  در  داد:  ادامــه  وی 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مبتنی 
بــر مشــاغل خانگــی، در چندیــن حــوزه وارد 
عمــل شــدیم. در گام نخســت لیســت زنان 
سرپرست خانوار از تمامی استان جمع  آوری 
شــده و بــه حــدود دوهــزار نفــر از آنــان کــه 
مشمول اجرای طرح بودند، آموزش های الزم 

در زمینه مهارت آموزی ارائه شد.
صــادق زاده افــزود: در ادامــه تصمیــم بــر 

بازاریابــی و فــروش محصــوالت تولید شــده 
توسط این بانوان بود که در این راستا مابین 
اداره کل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری 
و پســت آذربایجــان شــرقی تفاهم نامــه ای 
بــه منظــور توســعه همــکاری مشــترک و 
بهره  منــدی از ظرفیــت، توانمنــدی و تجــارب 
ح های ملی اشــتغالزایی  طرفین در اجرای طر
ح ملــی توســعه مشــاغل  بــه خصــوص طــر
خانگی و طرح توانمندسازی اقتصادی بانوان 
زنــان سرپرســت خانــوار و بانــوان کارآفریــن 
اســتان منعقد شــد.وی در خصوص مفاد و 

اهــداف ایــن تفاهم نامــه نیز گفت: توســعه 
ح  همکاری هــا بــه منظــور پيــاده ســازی طــر
توسعه مشاغل خانگی، همکاری در اتصال 
« و توزیــع محصــوالت  بــه ســامانه »ای بــازار
خانگــی، برنامه ریــزی و همــکاری در راســتای 
آموزش های الزم بــرای زنان کارآفرین در حوزه 
تجارت الکترونیک از اهداف این تفاهم نامه  
خواهــد بود.صــادق زاده افــزود: همچنیــن 
قبــول، ارســال و توزیــع تمامــی مرســوالت و 
بســته های پســتی از جملــه هدایــا و جوایــز 
آوری  جمــع  خانگــی،  مشــاغل  مشــتریان 

مرســوالت پســتی از محــل اســتقرار زنــان 
کارآفرین به صورت رایگان، اختصاص فضای 
اســتیجاری بــا حداقــل مبلــغ بــرای اســتارت 
آپ های معرفــی شــده و اســتفاده از ظرفیت 
پســت بــرای تبلیــغ کارهــای تولیــدی بانــوان 
کارآفریــن از دیگــر اهــداف ایــن تفاهم نامــه 

خواهد بود.
* افزایش ۶۵ درصدی مرسوله های مربوط به 

خرید اینترنتی
مدیرکل پســت آذربایجان شــرقی نیز در این 
آئیــن بــا تاکید بــر تمرکــز ویژه پســت بــر روی 
تجارت الکترونیک گفت: هم اکنون شاخص 
، هشــت  ســرانه مرســوله پســتی در کشــور
اســت کــه در تــاش بــرای افزایــش آن بــه 21 
مورد تا پایان سال هســتیم.محمد پوربزرگ 
بــا اشــاره بــه شــرایط دوران کرونــا و افزایــش 
مرســوالت پســتی در این شــرایط گفــت: طی 
چهار ماهه اخیر شــاهد افزایش 65 درصدی 
مرســوله مربوط به خرید اینترنتی در اســتان 
بوده ایم که نشــان از توجه مــردم به موضوع 

تجارت الکترونیک و خریدهای اینترنتی دارد.

* اشــتغال و کارآفرینی برای زنــان در دورترین 
منطقه  کشور

وی بــا اشــاره ای بــه تفاهم نامه منعقد شــده 
بــه منظــور اجــرای طــرح ملــی توانمندســازی 
زنان سرپرســت خانوار گفت: شــرکت پست 
«، فرصتــی بــرای  در قالــب ســامانه »ای بــازار
فروشــندگان و خریداران ایجاد کــرده که حتی 
در دورافتاده تریــن نقــاط کشــور و روســتاها 
نیز اقــدام بــه ارائــه خدمــت می کنــد. پوربزرگ 
افــزود: این امــر فرصــت ویــژه ای بــرای بانوان 
کارآفرین و مشــاغل خانگی در نقاط مختلف 
کشور و روستاهای دورافتاده فراهم می کند تا 
بتوانند محصوالت تولیدی خــود را به صورت 
رایــگان بــه نمایــش گذاشــته و بــه راحتــی بــه 
فروش برسانند.وی ایجاد اشتغال و کارآفرینی 
و از ســوی دیگر رفع محدودیت های مکانی و 
زمانی را مهم ترین هدف طرح دانست و گفت: 
بــا انعقــاد ایــن تفاهم نامــه ، زنان سرپرســت 
خانوار و یا بانوان کارآفرین می توانند با مراجعه 
بــه ســامانه ای بــازار، محصــوالت خــود را بــه 

نمایش گذاشته و به فروش برسانند.

کمتــر از چنــد روز به آغــاز ایام ســوگواری آقا 
اباعبــداهلل الحســین )ع( و یــاران باوفایش 
نمانــده اســت. امــا گویــا امســال بــه خاطر 
شیوع بیماری کرونا مراسم عزاداری ایشان 
رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته وعزاداران 
آن حضرت باید تدابیر ویژه ای اتخاذ کنند تا 
عاوه بر حفظ سامتی برگزار کنندگان، این 
مراسم را با رعایت کامل موازین بهداشتی 

به اشکال دیگری برگزار کنند. 

حاج مهدی خــادم آذریان مســئول ســابق 
بــا  گفتگــو  در  اســتان  مداحــان  کانــون 
خبرنــگار جــام جــم در ایــن رابطــه می گویــد 
: طــی جلســاتی کــه بــا مســئوالن فرهنگی، 
بهداشــتی، امنیتی، اجتماعی استان برگزار 
کردیــم به ایــن نتیجه رســیدیم که مراســم 
عــزاداری و ســینه زنــی امــام حســین )ع( را 
در فضاهــای آزاد آن هــم بــا رعایــت همــه 
پروتکل هــای بهداشــتی کــه ســتاد ملــی 
مبــارزه بــا کرونــا اعــام کــرده برگــزار کنیــم و 
عزاداران حتما باید با ماســک و دســتکش 
در جلســات حضــور یابنــد. حتــی محیــط 
عزاداری هــا و خــود افــراد قبــل از برگــزاری 

مراسم ضدعفونی شوند. 
وی افزود: دراین راســتا از مســئوالن برخی 
نهادها مثل آموزش و پرورش درخواست 
کردیم مدارس محات را در اختیارهیات ها 
قراردهند تا آنها در صورت صاحدید حیاط 

مــدارس را بــه صندلــی یــا فــرش و موکــت 
تجهیز کننــد وعــزاداران بــا رعایــت موازین 
بهداشــتی و فاصلــه اجتماعــی به عــزاداری 

خود بپردازند. 
حــاج مهــدی خــادم آذریــان ادامــه داد: 
دســته جات  روســای  از  همچنیــن 
برگــزاری  از  امســال  کردیــم  درخواســت 
مراســم خــاص آذری هــا کــه همانــا مراســم 
شاه حسین گویان )شاخ سی( در دهه اول 
محرم پرهیز کنند چراکه در چنین مراسمی 
شــاید برگزارکننــدگان موازین بهداشــتی را 
رعایت کنند امــا چون عــزاداران زیادی برای 
دیدن ایــن مراســم بــه خیابان هــا می آیند، 
و مــا در قبــال ســامتی آنهــا مســئولیم، 
توصیه به عدم برگزاری مراســم شــاخ ســی 
به شیوه سال های قبل و سنتی و با رعایت 
پرتکل های بهداشــتی برای عبــور از بحران 
کرونا در ســال جــاری هســتیم و امیدواریم 

هیات هــا به تعهــد اخاقــی و انســانی خود 
عمل کنند. 

وی تصریــح کــرد: یکی دیگــر از مراســم ایام 
محرم نذری و احسان دادن به مردم است 
که امســال به دلیــل کرونا و شــرایط خاصی 
کــه برجامعــه حاکــم اســت تاحــد امــکان 
سعی خواهیم کرد دادن نذری را به حداقل 

برسانیم یا حذف کنیم. 
عضــو جامعــه مداحــان اســتان افــزود: بــه 
همیــن منظور طــی جلســاتی که با روســای 
هیات هــا برگــزار کردیــم ســعی می کنیــم بــا 
درصــدی  یــا  همــه  هیات هــا  مشــارکت 
از هزینــه ای کــه بــرای غــذای گــرم درنظــر 
گرفته  ایــم را بــه تامیــن نیــاز امــروز جامعــه 
که همانا ماســک و دســتکش و. ... اســت 
اختصــاص دهیــم و در قالــب پک هــای 
بهداشتی بین هیاتی ها و مردم، بخصوص 

مناطق محروم توزیع کنیم. 

مسئول دو هیات بزرگ مذهبی تبریزادامه 
داد: کرونــا عــاوه براقشــار مختلــف مــردم 
بــه برخــی افــراد کــم بضاعتــی کــه تحــت 
پوشــش هیچ نهاد و یا خیریه ای نیســتند 
آســیب های زیــادی وارد کــرده کــه ســعی 
کردیم با کمک هیات ها بســته های غذایی 
تهیــه و بــا رعایــت کرامــت انســانی بیــن 
آنهــا توزیــع کنیــم همچنین بــا تنــوع دادن 
بــه کمک رســانی خــود هدایایــی را توســط 
هیات هــا تهیــه و بیــن کادر درمانــی توزیــع 

کردیم.
 امیدواریــم گوشــه ای از خدمــات شــبانه 
روزی ایــن عزیــزان را جبــران کــرده باشــیم 
و ایــن حمایت هــا بــا کمــک خــدا همچنان 
ادامــه دارد و خواهد داشــت به امیــد روزی 
که شــاهد ریشــه کــن شــدن ایــن ویروس 
منحــوس و برگشــت آرامــش بــه جامعــه 

بشریت باشیم. 

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خبر داد؛

ح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اجرایی می شود طر

عضو جامعه مداحان استان آذربایجان شرقی:

ئین »شاخ سی« در کمک های مومنانه تجلی آ

معــاون فرمانــدار اهــر بــر ضــرورت حفاظــت از منابــع آبــی موجــود 
شهرستان اهر تاکید کرد.

، بــا حضــور معــاون  بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از خبرگــزاری مهــر
حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی و 
، ابراهیــم محمــدی آیدین لــو بــه  معــاون فرمانــدار شهرســتان اهــر

عنوان مدیر جدید منابع آب اهر معرفی شد.
علی حســن زاده عصــر امروز در مراســم تودیــع و معارفه با اشــاره به 
این کــه مدیریت منابــع آبــی نیازمنــد تصمیمــات دقیــق و تخصصی 
اســت، اظهــار داشــت: مهم تریــن بخــش مدیریــت منابــع آبــی در 
هــر شهرســتان یــا منطقــه ای؛ جلوگیــری از هــدر رفــت آن اســت کــه 

متأســفانه تابه حال توجه کمتری به این موضوع شده است.
وی افــزود: از زمانــی کــه ســد ســتارخان در شهرســتان اهــر احــداث 

شــده از آن زمان مشــکات کمتری در تأمین آب شــرب و کشاورزی 
ایــن شهرســتان داشــته ایم و از هــر جهــت وجــود ایــن ســد باعــث 

توسعه همه جانبه و بخش کشاورزی شده است.
وم حفاظــت از منابــع آبــی موجــود  معــاون فرمانــدار اهــر بــر لــز

کــرد و گفــت: در ســال های قبــل برخــی  شهرســتان اهــر تاکیــد 
چالش هایــی را در پایــاب سدســتارخان اهــر شــاهد بودیــم کــه بــا 

مدیریت مدیر منابــع آب اهر از این چالش ها عبور کردیم.
حســن زاده تصریح کرد: پيشــنهاد می کنم تــا از تجارب مدیر ســابق 
منابع آب شهرستان اهر در شــرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 

به لحاظ تجربه و ســابقه مدیریتی وی استفاده شود.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه مدیــر بومــی جدیــد منابــع آب اهــر بــه لحاظ 
می توانــد  بهتــر  دارد،  اهــر  شهرســتان  شــرایط  از  کــه  شــناختی 
یــت کنــد، خاطرنشــان کــرد: مدیــر  و را مدیر چالش هــای پيــش ر
یک مجموعــه یــا اداره بــه تنهایــی از عهــده امــورات برنمی آیــد بلکه 
 بایــد بــه عنــوان رهبــر بــا تمامــی کارکنــان اداره شــرایط و امــورات را 

مدیریت کند.

، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسامی گفت:  نماینده مردم تبریز
ح مســکن انقــاب در دو برنامــه پنج ســاله به طــور کلی مشــکل  بــا طــر

مسکن در کشور حل خواهد شد.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از ایســنا ســید محمدرضــا میرتــاج الدینی 
اظهار کرد: در ابتدای مجلس یازدهم صحبت هایی با نمایندگان انجام 
دادیم که باید یک ســری برنامه های راهبردی را در مجلــس اجرا کنیم تا 
ج شــود و اهداف اصلی را پيــش ببرد و در  مجلس از روزمرگی کنونی خار
همین راستا فراکسیون راهبردی را به  عنوان اولین فراکسیون مجلس 
یازدهم تشــکیل دادیم که مســئولیت این فراکســیون با بنده است و 

هدفمان این است که کارهای اصلی را در این فراکسیون انجام دهیم.
وی ادامــه داد: از جملــه اقداماتــی کــه می توانــد یکــی از کارنامه هــای 
درخشــان مجلــس یازدهــم باشــد، اصــاح نظــام بانکــی و رفــع عیــوب 
سیستم فعلی است و در واقع ما می خواهیم بانکداری اسامی کامل و 
درستی را تنظیم کنیم که خوشبختانه تعدادی از نمایندگان متخصص 
ح اولیــه نیز  در ایــن حــوزه تحقیقــات و اقداماتــی را انجــام داده  انــد و طــر
ح  آماده اســت، البتــه در مجلس دهم نیــز کلیاتــی در این خصــوص طر

ح شود. شد که قرار است آن موضوع بازنگری و دوباره در مجلس مطر
وی در خصــوص اقدامــات و برنامه هــای مجلــس یازدهــم در رابطــه بــا 
ح شــده  ح هــای مختلفــی در این خصــوص مطر مســکن نیــز گفــت: طر
ح ها بــود و  ح مالیــات بــر خانه هــای خالــی یکــی از ایــن طر اســت کــه طــر

ح ها،  ح های مختلفی نیز ارائه شده است که جمع بندی همه این طر طر
ح مســکن مهر  پــروژه »مســکن انقــاب« اســت کــه تقریبــا دو برابر طــر
خواهد بود و ما قصد داریم در دو برنامه پنج ساله مشکل مسکن را در 
کشــور بطورکلی حل کنیم و بــا مطالعاتی که صورت گرفتــه این موضوع 
امکان پذیــر اســت و می خواهیــم در بحــث مســکن بــه توســعه پایــدار 

مسکن برسیم. 
وی در تشریح توسعه پایدار مســکن اظهار کرد: توسعه پایدار مسکن 
یعنی این که مــا چیزی بنام بافت فرســوده، حاشیه نشــینی و خانه های 
غیر مقاوم نداشته باشیم و روستایی نباشد که خانه هایش در زلزله ها 
فرو بریزد. اصا در کشورهای پيشرفته دنیا نیز این چنین است و خانه 
فرسوده یافت نمی شود البته این موضوع چندان هم سخت و دشوار 
نیســت چون که تکنولوژی این کار و امکانات الزم در اختیار ما قرار دارد 

و مســکن مهر نیز یکی از تجربه های قابل توجهی است که می توانیم از 
آن استفاده کنیم.

، آذرشــهر و اســکو بــا اشــاره بــه تعــداد خانوارهای  نماینــده مــردم تبریز
سرشــماری شــده در ســال 95 ادامــه داد: در آخریــن سرشــماری، 24 
میلیــون خانــوار در کشــور سرشــماری شــده بــود کــه از ایــن تعــداد 18 
خ رشد جمعیت  میلیون شهری و شش میلیون روســتایی بود و اگر نر
که به 6/2 برسد، در سرشماری ســال 1400 تعداد خانوارهای سرشماری 
شده به 28 میلیون خانوار خواهد رسید و درحال حاضر 2 میلیون واحد 
خانه کمبــود داریم که اگر هرســال یک میلیــون خانه تولید شــود در آن 
 4 الی 5 میلیــون واحد نیز 

ً
سرشــماری با آن تعداد خانــوار جدید حــدودا

دوباره کم خواهیم داشــت، لذا برنامــه باید طوری پيش رود که ســاالنه 
یک میلیون خانه تولید و یک میلیون خانه بازســازی و بهســازی شــود 
ح مســکن انقاب تمرکزش بر این دو مورد اســت. وی در رابطه با  که طر
حل مشکل بیکاری نیز بیان کرد: حرکت های اقتصادی فراگیر می تواند 
مشــکل بیکاری را رفع کند و با توجه به این که مسکن پيشران اقتصاد 
است، اگر مشکل مسکن حل شود، بخشی از مشکل بیکاری نیز حل 
خواهد شــد و همچنین حمایت از شــرکت های دانش بنیــان که جهاد 
دانشگاهی نیز در این بحث فعال است، باید به طور ویژه در دستور کار 
مجلس و دولت قرار گیرد چون اگر از این شرکت ها حمایت ویژه انجام 

شود حدود 5 میلیون شغل ایجاد می شود. 

معاون فرماندار اهر تاکید کرد؛ 

اولویت حفاظت از منابع آبی موجود در اهر

نماینده تبریز در مجلس:

ح مسکن انقالب حل می شود مشکل مسکن با طر

خبر

خبر

یستی استان خبر داد؛ مدیرکل بهز
آغاز پویش همدلی مومنانه 

آغاز  از  شرقی  آذربایجان  یستی  بهز کل  مدیر 
پویش همدلی مومنانه در نهضت ایران همدل، 
با شعار »کرامت علوی، شور حسینی« در استان، 

همزمان با سراسر کشور خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از ایسنا فرگل صحاف 
، اظهار کرد: این پویش در قالب  با اعام این خبر
ع شده و تا پایان  ایران همدل از عید غدیر شرو

ماه صفر ادامه دارد.
وی، هدف از راه اندازی پویش همدلی مومنانه را 
حمایت از افراد تحت پوشش بهزیستی دانست 
ود: پرداخت کمک معیشتی به خانوارها،  و افز
افزار برای  آموزشی و نوشت  تهیه لوازم کمک 
اقام  تهیه  و  دانشجویان  و  آموزان  دانش 
بهداشتی و درمانی برای افراد تحت مراقبت در 
مراکز نگهداری شبانه روزی سالمندان از اهداف 

پویش همدلی مومنانه است.
ونا  کر وس  ویر ع  شیو این که  بیان  با  وی 
خصوص  به  ضعیف  اقشار  برای  زندگی  شرایط 
مددجویان بهزیستی را سخت کرده است،گفت: 
خواستار  استان  نوعدوست  و  خّیر  مردم  از 
یستی  بهز همراهی  و  پویش  این  در  مشارکت 

در راستای توانمندسازی جامعه هدف هستیم.
صحاف ادامه داد: افراد خّیر می توانند کمک های 
14* یا  نقدی خود را با وارد کردن کد دستوری #
55741* یا از طریق نرم افزارهای سکه، آپ،  #
724، تاپ، همراه کارت، ستاره یک و کیپاد، یا 

شماره کارت 6367957070707075 پرداخت کنند.
ود: مردم می توانند کمک های غیرنقدی  وی افز
خشک  جیره های  و  اقام  قبیل  از  نذورات  و 
غذایی در ماه محرم و صفر را به ادارات بهزیستی 

تحویل دهند.
استان،  یستی  بهز عمومی  وابط  ر گزارش  به 
ع کرونا در استان  صحاف گفت: با توجه به شیو
بهتر است مردم به جای پخش غذاهای نذری، 
مواد غذایی خشک به نیازمندان ارائه دهند تا 
عاوه بر جلوگیری از گسترش کرونا، نذری ها به 

دست افراد نیازمند واقعی برسد.

 فرماندار هشترود :
ح  دستگاه ها مکلف به تهیه طر
یستی باویروس  یک ساله همز

کرونا هستند
ود  هشتر شهرستان  فرماندار  امینیان  امین 
ونا گفت: طبق  در جلسه ستاد شهرستانی کر
فوتی های  و  مبتایان  تعداد  موجود  آمارهای 
به  کشور  سطح  در  ونا  کر بیماری  از  ناشی 
خصوص هشترود نسبت به سه ماهه گذشته 
و به افزایش بوده واین نشان می دهد خطر  ر
بیماری کرونا هنوز زیاد است و ما باید شرایط و 
سبک زندگی مان را متناسب با آن تغیير دهیم .

عمومی  وابط  ر از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
ادارات  و  دستگاه ها  همه  ود:  افز فرمانداری 
ح  مکلف و موظفند تا نسبت به تهیه وارائه طر
اقدام  ونا  کر وس  ویر با  یستی  همز ساله  یک 
ارسال  فرمانداری  به  را  آن  گزارش  و  نموده 

نمایند.
کرد:  تاکید  ادامه  در  ود  هشتر فرماندار 
اداری  محیط  در  تا  دارند  وظیفه  ادارات  همه 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و از ارائه 
داشتن  بدون  مراجعان  به  خدمات  هرگونه 
بهداشتی  وتکل های  پر رعایت  و  ماسک 
با  صورت  این  غیر  در  نمایند  خودداری 
ونا  کر ملی  ستاد  مصوبات  طبق  متخلفین 

برخورد  الزم انجام خواهدشد.
ونایی  کر قرمز  وضعیت  لحاظ  به  ود:  افز او   
ود محدودیت ها یک هفته دیگر تمدید  هشتر
یعنی  ونا  کر با  زه  شده و سه عامل اصلی مبار
اجتماعی  فاصله  رعایت  ماسک،  از  استفاده 
همچنان  دست ها  مرتب  شوی  و  شست  و 

توصیه می شود . 
مردم  از  مطالب  از  دیگری  بخش  در  امینیان 
درخواست کرد جهت جلوگیری از شیوع بیشتر 
کرونا و احترام گذاشتن به زحمات شبانه روزی 
رعایت  ضمن  درمانی  کادر  فرسای  طاقت  و 
مراسمات  برگزاری  از  بهداشتی  وتکل های  پر
وسی وعزا به شکل تجمعی اجتناب کرده و  عر
را در جهت رسیدن به اهدافشان  مسووالن 
یاری  که همان سامت عمومی جامعه است 
مبنی  رهبری  فرمایشات  راستای  در  و  نمایند 
بر کمک مومنانه و یاری رساندن به نیازمندان 
واقعی نذورات و احسان ماه محرم خود را به 
وه  صورت بسته های غذایی تهیه و تحویل گر
هدف قراردهند.  الزم به ذکر است بازگشایی 
یک  ،معرفی  آینده  هفته  از  اعتیاد  ترک  کمپ 
نفر رابط بهداشت و درمان، برگزاری کنکور با 
رعایت اصول بهداشتی مواردی از این قبیل از 

موضوعات مورد بحث جلسه بود.


