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آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت فوالد  بیان کرد:

انتظارات صنعت فوالد از دولت سیزدهم
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شرکت رضوان دانه  تبریز 
رحمان رضوان

جناب آقای مهندس اکبر فتحی؛  رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 
جناب آقای دکتر سیدمحمدحســن  آل هاشم؛  مدیرکل محترم امور عشایری آذربایجان شرقی 

جناب آقای دکتر امیرحسین بهداد ، مدیرکل محترم دامپزشکی آذربایجان شرقی

کســب رتبه برتر در جشــنواره شهید رجایی حاصل خدمت گزاری دلسوزانه کلیه کارمندان و مدیران آن ادارات کل  
است.  بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام شهید رجایی، شهید راه خدمت 
مزین شــده اســت، آینده ای بسیار درخشــان را  در  روند فعالیت آن ادارات کل نوید می دهد. کسب عنوان دستگاه 
برتر در جشــنواره شــهید رجایی را به شما بزرگواران  و کارمندان فهیم  آن ادارات کل تبریک عرض می نماییم  و از 

درگاه قادر متعال، برای شــما  و همکاران گرامی آرزوی سربلندی و سرافرازی داریم.«

شرکت آالچیق سازه سراب 
شرکت آلتین ساز سراب

شرکت نوین پایه سهند آذر آبادگان

سرور ارجمند جناب آقای دکتر اروجعلی علیزاده  
مدیر کل  محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی

کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی حاصل خدمت گذاری دلسوزانه کلیه کارمندان و مدیران 
آن ســازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام 
شهید رجایی، شــهید راه خدمت مزین شده است، آینده ای بســیار درخشان را  در  روند فعالیت 
آن اداره کل نوید می دهد. این جانب کســب عنوان دســتگاه برتر در جشنواره شهید رجایی را به 
جنابعالی،  معاونان  و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن سازمان تبریک می گویم  و از درگاه قادر 

متعال، برای حضرت عالی و همکاران گرامی آرزوی سربلندی و سرافرازی مسألت دارم.«

سرور ارجمند جناب آقای دکتر اروجعلی علیزاده  
مدیر کل  محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی

کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی حاصل خدمت گذاری دلسوزانه کلیه کارمندان و مدیران 
آن ســازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام 
شهید رجایی، شــهید راه خدمت مزین شده است، آینده ای بســیار درخشان را  در  روند فعالیت 
آن اداره کل نوید می دهد. این جانب کســب عنوان دســتگاه برتر در جشنواره شهید رجایی را به 
جنابعالی،  معاونان  و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن سازمان تبریک می گویم  و از درگاه قادر 

متعال، برای حضرت عالی و همکاران گرامی آرزوی سربلندی و سرافرازی مسألت دارم.«

دبیر جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی :

راهیابی 83 اثر به مرحله نهایی 
داوری جشنواره مطبوعات 

در جلسه کارگروه بهبود کیفیت و ستاد امتحانات سواد آموزی آذربایجان شرقی تاکید شد:

حساسیت مدیران مدارس
یشه کنی بی سوادی   در ر

کارگروه بهبود کیفیت و ســتاد امتحانات ســواد آموزی آذربایجان شــرقی با حضور مدیرکل دســتگاه تعلیم و 
تربیت استان 15 شهریور 1400 در باشگاه فرهنگیان تبریز تشکیل جلسه داد.

آذربایجان شرقی جعفر پاشایی در محل باشگاه فرهنگیان تبریز گفت:  به گزارش ترویج سوادآموزی استان 
امسال بنابر ارزیابی دستگاه های باالدستی و وزارت آموزش و پرورش عملکرد حوزه سوادآموزی شایسته تقدیر 

اعالم شده است....
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی 

ح تعاونی در آذربایجان شرقی  ۵۵ طر
به بهره برداری رسیده  است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز:

ضرورت تدوین نقشه 
راه برای حوزه صادرات 

آذربایجان شرقی

»آکهی مزایده« سراسری اموال و امالک 

تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

در حوزه ارائه خدمات برتر ؛

سازمان جهاد کشاورزی  استان
دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی شد

شرکت تک دانه مطهر آذربایجان 
سید علی حسین پور

جناب آقای مهندس اکبر فتحی؛  رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 

جناب آقای دکتر سیدمحمدحســن  آل هاشم؛  مدیرکل محترم امور عشایری آذربایجان شرقی 

جناب آقای دکتر امیرحسین بهداد ، مدیرکل محترم دامپزشکی آذربایجان شرقی

کســب رتبه برتر در جشــنواره شهید رجایی حاصل خدمت گزاری دلسوزانه کلیه کارمندان و مدیران آن ادارات کل  
است.  بی تردید کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام شهید رجایی، شهید راه خدمت 
مزین شــده اســت، آینده ای بسیار درخشــان را  در  روند فعالیت آن ادارات کل نوید می دهد. کسب عنوان دستگاه 
برتر در جشــنواره شــهید رجایی را به شما بزرگواران  و کارمندان فهیم  آن ادارات کل تبریک عرض می نماییم  و از 

درگاه قادر متعال، برای شــما  و همکاران گرامی آرزوی سربلندی و سرافرازی داریم.«

شرکت راستا یول تیكن لر
شرکت بام راه ارتا ) صبوری(

نوبت اول
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تبریز  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
آذربایجان  بر لزوم تدوین نقشه راه برای حوزه صادرات 

شرقی با همکاری دولت و بخش خصوصی تاکید کرد.
بررسی  جلسه  در  ژائله،  یونس  جام جم  گزارش  به 
اتاق  محل  در  که  آذربایجان شرقی  صادرات  وضعیت 

دولت  رویکرد  به  توجه  با  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  تبریز 
جدید امیدواریم همکاری بدنه اقتصادی دولت و بخش 
خصوصی بیش از پیش گسترش یافته و شاهد برنامه 
صادرات  حوزه  برای  راه  نقشه   تدوین  و  درست  ریزی 

استان باشیم.

از مشورت با بخش  وی ادامه داد: بخش دولتی نباید 
صادرات  حوزه  برای  تنهایی  به  و  شده  غافل  خصوصی 
برنامه ریزی و تصمیم گیری کند چرا که بخش خصوصی 
صادرات  و  تولید  حوزه  سیاست های  اجرای  مسیر  در 
قرار دارد. ژائله با تاکید بر سرمایه گذاری بر روی توسعه 

تعیین  از  پس  افزود:  استان  از  صادرات  افزایش  و 
مسئوالن دولتی در استان باید شاهد جلسات رسمی 
نمایندگان  و  دولتی  مسئوالن  خصوصی،  بخش  بین 
مجلس استان باشیم تا تصمیم گیری همه جانبه برای 

تدوین نقشه راه صادرات صورت گیرد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

ضرورت تدوین نقشه راه برای حوزه صادرات آذربایجان شرقی
اقتصادی
 اجتماعی

: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

»آکهی مزایده« سراسری اموال و امالک تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

 "شرایط فروش اموال منقول"  قسطی

نرخ سود نحوه بازپرداخت
مدت تنفس  پیش

پرداخت

 نرخ سود مصوب
 شورای پول و اعتبار

18%

 به صورت اقساط متوالی
 ماهیانه ، حداکثر با
 احتساب دوره تنفس
جمعا" به مدت 5 سال

حداکثر
یکسال 

 معادل %10
 مبلغ پایه
مزایده

  نوبت اول

ادامه  در صفحه 3

بانک ملی ایــران در نظر دارد ، تعدادی از امــوال و امالک مازاد خود را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( بر مبنای قیمت پایه مزایده ، با وضعیت موجود و به صورت نقد / نقد و 
اقساط ، به فروش برساند . متقاضیان می توانند برای کســب اطالعات بیشتر از ساعت 8 صبح روز 
WWW.setadiran. : 20/ 1400/06 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

ir مزایده - مزایده دستگاه اجرایی - مزایده گر- )مزایده شماره     اموال غیر منقول( مراجعه نمایند 
و یا با شماره تلفن های  ,35234089- 35231362- 041  تماس حاصل نمایند . ارائـه پیشنهاد 
و شرکت در مزایده صرفـا از طریق سامانه تدارکـات الکترونیکی دولت و حداکثر تـا ساعت 13 روز  
مورخ   03/  07  /1400 امکـــان پذیر بوده و تـاریخ بازگشـائی پاکت های الکتـرونیکی ساعت 10  

صبح  روز  مورخ    04/ 1400/07 خواهد بود . 
شرایط و نحوه شرکت در مزایده اموال :

بانک ملی ایران   استان آذربایجان شرقی - به نشانی تبریز - میدان شهدا که ذیال به اختصار "بانک" 
نامیده می شود در نظر دارد در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و اجرای مواد 16 و 17 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و مصوبه هیئت 
محترم وزیران به شــماره 175043/ت436 ه..... مورخ 1386/10/30 بر اساس قوانین و مقررات 
جاری حاکم از طریق مزایده ، اموال متعلق به خود را به باالترین قیمت پیشنهادی با شرایط و ضوابط 

ذیل به فروش رساند : 
1- متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایســت پس از مراجعه به آدرس الکترونیکی

 WWW.setadiran.ir و انتخاب اموال مورد نظر ؛ جهت شرکت در مزایده نسبت بـه تهیـه 
توکن از دفـاتر منتخب خدمـــات پیشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضای 

الکترونیکی ، نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند . 
متقاضیان می توانند برای دریافت اطالعات بیشــتر در این زمینه با کارشناســان سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت با شماره تلفن   35231362  -041 و  35234089- 041 تماس حاصل نمایند . 
2- سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده معادل 5%  قیمت پایه مزایده است که متقاضیان می بایست 
وجه مود نظر را به حساب شماره IR880170000000110317323009 به نام کارپردازی 
بانک ملی اداره امورشعب استان آذربایجان شرقی واریز و تصویر رسید پرداخت شده را در سامانه 

ستاد بارگذاری نمایند . 
3- متقاضی اظهار و اقرار می نماید با توجه به قانون منع مداخله وزرا ، نمایندگان مجلس و کارمندان 
در معامالت دولتی و کشوری مصوب 1337/10/02 هیچگونه محدودیت قانونی جهت شرکت در 

مزایده ندارد . 
4- متقاضی شرکت در مزایده نباید ممنوع المعامله باشد . 

5- با توجه به قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 1386/11/02 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 
مصوب 1394/11/13 مجلس شورای اسالمی و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن و اصالحات 
بعد از آن ، بدینوسیله متقاضی خرید متعهد می شود ، ضمن رعایت مواد قوانین یاد شده و مقررات 

مربوطه : 
5-1 - از هرگونه اقدامی که منجر به پولشوئی و تامین مالی تروریسم گردد ، خودداری نماید . 

5-2 - به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانکی و ابرازهای الکترونیکی خود را ندهد 
و در صورت اطالع از بهره برداری سایر اشخاص ، بالفاصله موضوع را به بانک اطالع دهد .

5-3 - اعالم می نماید ، اطالعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد . 
5-4 - متعهد و ملزم می شــود ، هرگونه تغییر در نشانی و کد پســتی / ثبتی و سایر تغییرات را در 
کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط )ثبت احوال و یا ثبت اسناد و امالک و ثبت شرکتها( 

اطالع داده و مستندات تغییرات را به بانک ارائه نمایند . 
5-5 - در صورت فعالیت برای مالک واقعی )اقدام بـــه فعالیت مالی با اســتفاده از حساب خود به 

طرفیت از افراد ثالث( تعهد می نماید اطالعات مالک واقعی را در اختیار بانک قرار دهد ...
6- متقاضی / متقاضیان خرید مکلف است در طول مدت انجام معامله ، کلیه اقدامات و همکاریهای 
الزم )به تشخیص بانک( و اعالمی از طرف بانک در جهت رعایت و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با 
پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعمال نماید در صورت عدم اقدام و همکاری الزم )به تشخیص 
بانک( در این زمینه در هر مرحله از معامله ، کلیه وجوه واریزی به نفع بانک ضبط و معامله فســخ 

می گردد . 
7- متقاضی شرکت در مزایده اقرار نمود مال مورد مزایده را با وضع موجود خریداری نموده و کلیه 
اطالعات و مشخصات اموال منقول و غیر منقول مورد مزایده اعم از اسناد مالکیت ، پروانه ساخت ، 
پروانه بهره برداری ، شناسنامه مال/ اموال و نوع کاربری ، همچنین اطالعات راجع به پیشینه اموال ، 
سال ساخت ، کشور سازنده ، میزان کارکرد و ... را تحصیل کرده و هیچگونه ادعایی از سوی متقاضی 

علیه بانک مسموع نمی باشد . 
8- واگذاری اموال مازاد بانک به سایر موسسات اعتباری ، شرکت های تابعه بانک یا شرکتهای تابعه 

سایر موسسات اعتباری صرفا با اجازه بانک مرکزی مجاز است . 
تبصره - شرکت تابعه : شخص حقوقی که موسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم )تا دو 

سطح( مالک بیش از 50 درصد سهام آن بوده ا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین می کند . 
9- متقاضی خرید اقرار و تایید می نماید که از اموال موضوع مزایده بازدید به عمل آورده و از جمیع 
اسناد ، مشخصات ، سوابق موجود ، وضعیت فعلی ، خصوصیـات و کیفیـات آن ، وضعیت سنددار 
یـا غیر سنددار بودن اموال و همچنین متصرفدار یـا غیر متصرفدار بودن اموال مورد مزایده به طور 
کامل اطالع حاصل نموده و با علم به این که بانک قصد فروش اموال را با وضع موجود دارد ، توانایی 
الزم برای خرید ، پرداخت اقســاط در مهلت مقرر و اخذ پایان کار ، صورتمجلس تفکیکی و ســند 

مالکیت را خواهد داشت . 
10- اطالعات ارائه شــده در مزایده مستخرج از گزارش ارزیابی کارشــناس / کارشناسان رسمی 
دادگستری می باشد و بانک اموال مورد مزایده را بر این اســاس و با وضع موجود عرضه می نماید . 
بدیهی است هیچگونه مسئولیتی در این خصوص در آینده متوجه بانک نخواهد بود و خریدار با علم 

به این موضوع هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی نسبت به بانک را از خود سلب و ساقط می نماید . 
11- بانک ملی ایران در رد یا قبول پیشنهاد خرید ، همچنین تجدید جلسه ا انصراف از مزایده ، بدون 
ذکر دلیل مختار است در صورت رد پیشنهاد خرید از سوی بانک یا انصراف بانک از مزایده ، سپرده 

شرکت در مزایده به متقاضی مسترد می گردد .
12- شــرکت در مزایده و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول کلیه مقررات و ضوابط و مفاد قراردادها و 
اختیارات بانک ملی ایران در رفع اختالفات احتمالی بـه استناد ضوابط داخلی خود می باشد و بانک 

در رد یـا قبول کلیه پیشنهادهـا و درخواستهـا مختار می باشد . 
13- پیشامدهای غیر متعارف نظیر زلزله ، سیل ، جنگ و مانند آنها ، همچنین تبانی بین مزایده گران 

یا احراز اشتباه توسط کاربر بانک موجب لغو مزایده خواهد شد . 
14- اموال مورد مزایده با وضعیت و شرایط موجود به فروش می رسد اخذ هرگونه مجوز مربوط به 
تغییر کاربری بر عهده خریدار بوده و بانک تکلیفی در خصوص ارائه و اخذ مجوزها نخواهد داشت . 

15- در خصوص اموال منقول کلیه هزینه های مربوط به باز و بســته نمودن منصوبات اموال مورد 
مزایده ، بارگیری و حمل آن از محل نگه داری به عهده خریدار است . 

16- پس از اعالم برنده مزایده ، خریدار بایستی در مهلت مقرر نسبت به اخذ و دریافت اموال از بانک 
اقدام نمایند . در صورت تاخیر در دریافت اموال پس از مهلت تعیین شده ، مسئولیت پرداخت کلیه 
هزینه های ناشی از عدم تحویل از قبیل انبارداری و ... به صرف اعالم بانک بعهده خریدار می باشد . در 
صورت استهالک اموال در اثر تاخیر در دریافت از بانک ، مسئولیتی متوجه بانک نمی باشـد و خریـدار 

/ خریداران حق طرح هر گونـه ادعـایی را در این باره علیـه بانک از خود سلب و ساقط می نماید . 
17- سپرده نفر دوم تا انعقاد قرارداد نفر اول نزد بانک باقی خواهد ماند . سپرده سایر شرکت کنندگان 
در مزایده که جزء نفرات اول و دوم نباشند ، پس از مراسم بازگشایی پاکتهای الکترونیکی مزایده به 

حساب شبا بانکی که متقاضی اعالم نموده است مسترد خواهد شد . 
18- چنانچه شخص یا اشخاص حقیقی / حقوقی برنده ردیف اول از انجام معامله انصراف / امتناع 
نمایند ، سپرده تودیعی شرکت در مزایده به نفع بانک ضبط خواهد شد و از اشخاص حقیقی / حقوقی 
ردیف دوم جهت واریز وجه ، دعوت بعمل خواهد آمد و در صورت انصراف اشخاص حقیقی / حقوقی 
ردیف دوم سپرده شرکت در مزایده ایشان نیز ضبط خواهد شد و بانک مخیر خواهد بود نسبت به 

تجدید مزایده عمومی اقدام نماید . 
19- قیمت پیشنهادی از سوی متقاضی / متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر ، مخدوش ، مشروط 

و یا مبهم باشد . 
20- در صورتیکه پیشــنهاد متقاضی مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده به ایشان واگذار گردد 
سپرده تودیعی ) 5%  قیمت پایه مزایده( بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهد گردید . 
21- ابالغ به برنده مزایده به هر طریقی اعم از این که از طریق ســامانه ســتاد ، دورنگار ، پســت 
الکترونیکی ، پیامک به تلفن همراه ، اپلیکیشــن های تلفن همراه ا ... صورت پذیرد ، به منزله ابالغ 
رسمی می باشد و تاریخ ابالغ مزبور مبدا مهلت زمانی تلقی خواهد شد . متقاضی می بایست هرگونه 
تغییر در نشانی ها / شماره تلفن همراه / اطالعات ثبت شده / اعالمی را به بانک اطالع دهد ، در غیر 

اینصورت هرگونه ادعا در خصوص عدم اطالع از نتیجه مزایده مسموع نمی باشد. 
22- برنده / برندگان مزایده متعهد می گردند حداکثر ظرف مهلــت ده روز از تاریخ ابالغ ، به بانک 
مراجعه و ضمن واریز ثمن معامله ، هزینه های اجرایی ، آگهی و کارشناسی با ارائه فیش های واریزی 
و ســایر مدارک مورد نیاز ، مقدمات انعقاد قرارداد واگذاری / مبایعه نامه / صلح نامه / وکالت نامه / 
قرارداد اجاره به شرط تملیک / قرارداد فروش اقساطی و ... را فراهم نماید ، تا در اسرع وقت اقدامات 
الزم در این خصوص صورت پذیرد . عدم واریز ثمن معامله و هزینه های فوق الذکر در مدت معین 
شده به منزله انصراف از ادامه تشریفات مزایده بوده و بانک حق ضبط سپرده تودیعی را به نفع خود 

خواهد داشت و برنده مزایده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید . 
23- پس از تعیین برنده مزایده ، امکان تغییر در شرایط مزایده وجود نخواهد داشت در صورتیکه 
برنده مزایده تمایل به تغییر در شرایط مزایده )شرایط پرداخت نقدی یا شرایط پرداخت به صورت نقد 
و اقساط( داشته باشد می بایست تقاضای خود را ارائه ، تا بانک پس از بررسیهای الزم پاسخ مقتضی را 
اعالم نماید . توضیح این که ارائه درخواست از طرف متقاضی مبنی بر هرگونه تغییر در شرایط خرید 

، هیچ گونه تعهد و مسئولیتی برای بانک ایجاد نخواهد کرد . 
24- تشریفات مربوط به انتقال رسمی مورد معامله منحصرا در دفترخانه اسناد رسمی که از طرف 
بانک تعیین می شود انجام خواهد شــد . در خصوص امالک واقع در شهرکهای صنعتی )فاقد سند 

ثبتی( جانشینی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی صورت می پذیرد . 
25- متقاضی شرکت در مزایده صرفا می تواند 48 ساعت قبل از آخرین مهلت تعیین شده به منظور 
" ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(" در مزایده ، به صورت کتبی از 
پیشنهاد خود انصراف و درخواست استرداد سپرده تودیعی را بنماید . در این صورت شرکت وی در 

مزایده کان لم یکن تلقی گردیده و سپرده شرکت در مزایده به وی مسترد و رسید اخذ می شود . 
26- پس از اعالم برنده شدن و تا قبل از تنظیم سند رسمی ، اگر متقاضی فوت شده و یا محجور شود 
بانک حق دارد طبق مقررات مورد مزایده را به برنده دوم و ... واگذار و یا در صورت عدم امکان نسبت 
به ابطال مزایده اقدام نماید که در این صورت سپرده متقاضی متوفی و مبالغ واریزی مسترد می گردد 
. با توجه به مقررات و به دلیل لزوم تعیین تکلیف وضعیت امــوال موضوع مزایده ، ورثه / موصی له 
متقاضی حقی جهت الزام بانک به انجام معامله و یا ادامه آن نخواهد داشت مگر آنکه اسناد مثبته 
نظیر حکم / دستور / قرار از مراجع قضایی در خصوص حجر و یا گواهی انحصار وراثت )در صورت فوت 
متقاضی( حداکثر ظرف یک ماه به بانک تسلیم نموده و ورثه متقاضی یا بعض ایشان نسبت به ادامه 
فرایند مزایده تا تنظیم سند رسمی ابراز تمایل نمایند . در صورت فوت یا حجر مستاجر / مستاجرین 
یا ورثه )حسب مورد( قیم ، ولی و امین ایشان قائم مقام و یا نماینده قانونی ، شرعی و قضایی مستاجر 
/ مستاجرین بوده و باید کلیه تعهدات و تکالیف قانونی و قراردادی را از طرف مستاجر یا مستاجرین 
متوفی یا محجور معمول نمایند . در غیر اینصورت بانک حق و اختیار دارد وفق مقررات اســتیفاء 

حقوق خود را بنماید . 
27- هزینه نشر آگهی و حق الزحمه کارشــناس / کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارزیابی بر 
عهده برنده مزایده )اعم از اشخاص حقیقی / حقوقی( است و ایشان بایستی این هزینه را بر اساس 

اعالم بانک و قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نمایند . 
28- برنده مزایده می تواند با پرداخت )90 %( از ثمن معامله به طور نقد و تسلیم چک معادل دو برابر 
الباقی ثمن معامله به بانک ملی ، اموال مورد مزایده را قبل از انجام مراحل قانونی و تنظیم سند رسمی 
در دفترخانه تحویل بگیرد . بدیهی است پس از وصول تمامی ثمن و هزینه ها و تنظیم سند انتقال 

قطعی ، چک مزبور عودت می گردد . 
29- متقاضیان خرید امالک با شرایط اجاره به شرط تملیک ، می بابست در برگه های شرایط شرکت 
در مزایده )که از طریق سامانه ستاد خریداری می گردد( صراحتا اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر 

بر اساس جدول ذیل نمایند . 
30- بانک هیچگونه تعهدی نسبت به تخلیه و رفع تصرف از ملک نخواهد داشت و انجام کلیه اقدامات 
الزم به منظور تخلیه و رفع تصرف از امالک متصرفدار از جمله طــرح دعاوی در محاکم قضایی و 
هزینه های مرتبط با آن به عهده خریدار خواهد بود و بانک در صورت صالحدید صرفا در خصوص 
اعطای نمایندگی یا وکالت به خریدار یا وکالی رسمی دادگستری با هزینه خریدار برای انجام موارد 

مذکور اقدام می نماید . 
31- در فروش نقدی اخذ کلیه مفاصـا حسابهـای الزم و هزینه های آن جهت تنظیم سند انتقال 

به عهده بانک و کلیه هزینه های دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریر به عهده خریدار است . 
32- در فروش به صورت اقساطی )نقد و اقساط( خریدار موظف می باشد راسا نسبت به اخذ مفاصا 
حسابهای الزم و مالیات عملکرد ، به هزینه خود اقدام و به دفترخانه ارائه نماید . لکن هزینه های ملک 
شامل مفاصا حسابهای شهرداری و تامین اجتماعی و ... تا تاریخ انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک ، 
بر ذمه بانک و از تاریخ مزبور به بعد بر عهده خریدار خواهد بود . همچنین با توجه به این که مالیات نقل 
و انتقال در زمان انتقال رسمی ملک محاسبه و اخذ می گردد ، هزینه آن بر عهده خریدار خواهد بود . 
33- در فروش به روش اجاره به شــرط تملیک ، در صورتیکه برنده مزایده کلیه تعهدات خود را به 
موجب قرارداد منعقده ایفاء نماید بانک نســبت به انتقال مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی اقدام 
خواهد نمود . در غیر اینصورت بانک می تواند کلیه مبالغ واریزی برنده مزایده )مستاجر / مستاجرین( 
را به نفع خود برداشت نماید و در این خصوص برنده مزایده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و 

ساقط می نماید . 
34- در صورت عدم پرداخت اقساط اجاره به شرط تملیک ، مستاجر / مستاجرین مکلف به پرداخت 
وجه التزام )سه ریال به ازای هر سه هزار ریال در هر روز( می باشند . وجه التزام فوق الذکر مقطوع 
بوده و بدل از انجام تعهدات اصلی نمی باشــد . در صورت عدم پرداخت دو قسط از اقساط اجاره در 
مهلت معین ، بانک اختیار خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد ، وجوه دریافتی را به نفع خود محاسبه 

و برداشت نماید . 
توجه : بانک در اعمال / اجرای هر یک از مواد 32 یا 33 مختار است و به صالحدید و صرفه و صالح 

خود عمل خواهد نمود. 
35- در صورت عدم پرداخت اقساط در فروش اقساطی ، متقاضی / متقاضیان خرید مکلف به پرداخت 
وجه التزام )سه ریال به ازای هر سه هزار ریال در هر روز( می باشند در صورت عدم پرداخت دو قسط 
از اقساط در مهلت معین بانک مجاز خواهد بود به هر ترتیب ممکن )من جمله صدور اجرائیه(  نسبت 

به استیفای طلب خود اقدام نماید . 
36- در واگذاری شامل حق سرقفلی و حق کسب و پیشه ، اخذ رضایت مالک جهت تغییر شغل و در 
صورت لزوم تغییر کاربری بر عهده خریدار می باشد . با برنده مزایده سرقفلی یا حق کسب و پیشه 
به صورت نقد عقد "صلح حقوق" و چنانچه شــرایط واگذاری به صورت اقساط باشد ، عقد " صلح 
حقوق اقساطی" منعقد خواهد شد . در صورتیکه برنده مزایده ، نسبت به ایفای تعهدات اقدام ننماید 
، بانک به موجب قبوض اقساطی صادره در دفتر اسناد رسمی و مطابق حق فسخ مندرج در سند صلح 
تنظیمی عمل خواهد کرد . همچنین در خصوص عقد )صلح حقوق اقساطی( به صورت رسمی ، بانک 

نسبت به اخذ وثیقه ملک شهری ، سهل البیع ، مفروز و ششدانگ اقدام خواهد نمود . 
37- در مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه هزینه های مربوط به تهیه مفاصا حسابها و مالیات نقل و 
انتقال به عهده بانک و هزینه تنظیم سند ، حق التحریر و حق الثبت به عهده خریدار می باشد . ضمنا 
چنانچه تاخیر در انتقال رســمی مورد معامله متوجه برنده مزایده باشد خریدار متعهد و مکلف به 
پرداخت هزینه های مازاد احتمالی از زمان مقرر در اسناد جهت تنظیم سند رسمی تا زمان تنظیم 

سند به طور رسمی خواهد بود . 
38- واگذاری اموال غیر منقول به صورت اقســاط با انعقاد قرارداد به روش اجاره به شرط تملیک 

خواهد بود . 
تبصره : در صورت درخواست متقاضی / متقاضیان خرید اموال / امالک با کاربری صنعتی بانک پس 
از بررسی تقاضا به صالحدید خود با فروش اقساطی مشتمل بر رهن مشروط به ترهین اموال فروش 
رفته با اخذ وثیقه / وثایق غیر منقول ، ششدانگ ارزنده شهری ، مفروز و بال معارض )یا ترکیبی( معادل 

با اصل و سررسید باقیمانده با نظر و ارزیابی بانک موافقت خواهد نمود . 
39- در خصوص اموال منقول ، به منظور تضمین بازپرداخت بخش اقساطی ، خریدار حداکثر ده روز 
بعد از ابالغ به عنوان برنده مزایده و همزمان با واریز بخش نقدی ثمن معامله مکلف به ارائه وثایق غیر 

منقول ارزنده ، شهری ، مفروز بالمعارض )با نظر و ارزیابی بانک( می باشد . 
40- در مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه ، جلب رضایت مالک برای هر نوع تغییر کاربری و کسب 
و کار ، همچنین کلیه هزینه های مربوطه بر عهده خریدار می باشد و بانک از این حیث هیچگونه تعهد 

و مسئولیتی نخواهد داشت . 
41- چنانچه در آینده اموال مورد مزایده با حکم مراجع قانونی یا قضایی ، ابطال اجرائیه های صادره 
و سند انتقال اجرائی مستحق للغیر تشخیص داده شود ، بانک صرفا نسبت به استرداد وجوه واریزی 
به برنده مزایده اقدام خواهد نمود و برنده مزایده نیز حق هرگونه ادعا یا اعتراض را در خصوص مطالبه 
خسارت و غرامات از هر حیث و بابت من جمله ناشی از کاهش ارزش یا افزایش قیمت اموال مشابه 

مال موضوع معامله )مزایده( از خود سلب و ساقط می نماید . 
42- در خصوص مزایده حق انتفاع بانک در اراضی واقع در شهرکهای صنعتی ، متقاضی ضمن بازدید 
و با علم به تمامی جهات از جمله نوع کاربری و زون محل استقرار واحد صنعتی موضوع مزایده اقدام 

به خرید می نماید و بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال اخذ مجوز یا تغییر کاربری نخواهد داشت . 
43- در صورتیـــکه مبالغ پیشنهادی متقاضیان خرید ، یکسان باشد ، اولویت فروش بـا پیشنهاد 

خرید نقدی یـا پیشنهاد با پیش پرداخت بیشتر است . 
44- مدارک الزم برای شرکت در مزایده : 

- تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی )برای اشخاص حقیقی( 
- تصویر معرفی نامه شرکت ، تصویر اساسنامه و آخرین آکهی تغییرات شرکت و مدارک مثبت هویت 

مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور )برای اشخاص حقوقی( 
- اصل فیش نقدی 5% شرکت در مزایده .

تبصره : در صورتی که اشخاص به صورت مشاعی )قدر السهم( در مزایده شرکت نمایند درج نام کلیه 
شرکا الزامی است و بایستی اوراق مزایده به امضا تمامی افراد برسد . 

45- کلیـه امالک و اموال ارائـه شـده در مزایده فاقـد تخفیف نقدی خریـد می باشنـد بـه استثنـاء 
موارد ذکر شـده در ستون" توضیحات مال" .

بدینوســیله به بانک ملی ایران حق و اختیار و همچنین وکالت بالعزل می دهم / می دهیم که در 
صورت عدم انجام تعهدات توســط اینجانب / اینجانبان به شــرح مندرج در برگ شرایط مزایده 
، ســپرده تودیعی شــرکت در مزایده را که معادل 5 درصد قیمت پایه مزایده به حســاب شماره 
IR880170000000110317323009 به نام کارپردازی بانک ملی اداره امورشــعب 
استان آذربایجان شرقی  نزد شعبه تبریز واریز نموده ام / نموده ایم را بدون تشریفات و به نفع خود 
ضبط و برداشت نماید و چنانچه از جهت عدم انجام تعهد خســارتی به بانک وارد آید راسا از عهده 
جبران خسارت وارده برآیم / برآییم و تشــخیص و اعالم بانک در این خصوص معتبر خواهد بود و 

اینجانب / اینجانبان حق هرگونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط می نمایم / می نماییم . 

"شرایط فروش اموال غیر منقول " قسطی
نرخ سود نحوه بازپرداخت مدت تنفس پیش پرداخت کاربری ردیف

 نرخ سود
 مصوب

 شورای پول و
 % اعتبار  18

اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا به مدت 5 سال حداکثر یکسال 10 % مبلغ پایه مزایده 1 صنعتی- دامداری- کشاورزی

اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا به مدت 5 سال حداکثر شش ماه 20 % مبلغ پایه مزایده 2 تجاری- خدماتی
اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر به مدت 5 سال بدون مهلت تنفس 50 % مبلغ پایه مزایده مسکونی

اداری  اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر به مدت 4 سال3 بدون مهلت تنفس 40 % مبلغ پایه مزایده
اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر به مدت 3 سال بدون مهلت تنفس 30 % مبلغ پایه مزایده



ح تعاونی در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسیده  است ۵۵ طر
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: تاکنون 55 طرح تعاونی 

در استان آذربایجان شرقی افتتاح و به بهره برداری رسیده  است.
را  طرح ها  این  اجرای  در  سرمایه گذاری  میزان  فتحی،  حسین  جام جم  گزارش  به 
۲۷ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: سهم آورده مردم ۸۲ درصد و سهم از محل 
تسهیالت به میزان 1۸ درصد بوده  است. وی، به نقش مهم مردم در شکل گیری 
از مهم ترین موضوعات در مباحث اقتصاد تعاون  کرد و گفت:  تعاونی ها اشاره 

میزان رغبت مردم در بحث سرمایه گذاری در بخش تعاون است. 
 وی با اشاره به سهم جی دی پی بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی، افزود: برای  
این که سهم تعاون در جی دی پی را افزایش دهیم باید تعاونی ها را از حالت رقابت 
با خود بیرون برده و به هلدینگ های بزرگ و منسجم تعاونی تبدیل کنیم.  فتحی 
با اشاره به واگذاری های انجام شده در راستای اصل 44 قانون اساسی، خاطرنشان 

کرد: دولت در واگذاری ها، تعاونی ها را در اولویت واگذاری قرار دهد.

وی مردمی سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی را کلید حل واگذاری کردن امور به مردم 
دانست و افزود: بسیاری از مشکالت اقتصادی با واگذاری امور و مردمی  سازی 

اقتصاد حل و فصل می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، تعاون را یکی از مدل های کسب وکار 
اجتماعی عنوان کرد و گفت: در کسب وکارهای اجتماعی از جمله بخش صنایع، 

دانشگاه ها و نظام آموزشی تعاون سهم بزرگی دارند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اجتماعی
اقتصادی

نوبت اول»آکهی مزایده« سراسری اموال و امالک تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

بانک ملی ایران  اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی

متراژعرصه کاربریآدرسردیف
متراژ 
اعیانی

قیمت کارشناسی 
قیمت پایه مزایده

پالک ثبتی
وضعیت 

ملک 
توضیحات )فروش با وضعیت موجود(

طبقه 9 شمالی -دارای انباری و پارکینگخالی32053فرعی از یک اصلی28474,035,000,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 1

طبقه 9 جنوبی -دارای انباری و پارکینگخالی32054فرعی از یک اصلی34384,008,600,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 2

طبقه 11 شمالی -دارای انباری و پارکینگخالی32055فرعی از یک اصلی28476,882,500,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 3

طبقه ک شمالی- دارای انباری و پارکینگخالی32042فرعی از یک اصلی28462,645,000,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 4

طبقه 3 جنوبی -دارای انباری و پارکینگمتصرفدار32045فرعی از یک اصلی34379,601,520,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 5

طبقه 2 شمالی- دارای انباری و پارکینگخالی32043فرعی از یک اصلی28464,068,750,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 6

طبقه 6 جنوبی -دارای انباری و پارکینگخالی32050فرعی از یک اصلی34384,758,050,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 7

طبقه 3 شمالی - دارای انباری و پارکینگمتصرفدار32046فرعی از یک اصلی28465,492,500,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 8

طبقه 8 شمالی -دارای انباری و پارکینگخالی32051فرعی از یک اصلی28973,886,250,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 9

طبقه 5 جنوبی -دارای انباری و پارکینگخالی32048فرعی از یک اصلی34784,929,625,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 10

11
گوگان -روبروی روستای فیروز ساالر پایانه 

مسافربری گوگان
پایانه 

مسافربری
5940144164,000,000,000

پالک ثبتی1749 فرعی تفکیکی از دو مجزی شده 
از دو اصلی مفروزی مجزا شده از 535 قطعه ک 

بخش 38 تبریز
خالی 

516متر مربع سالن مسافربری در دو طبقه دوبلکی 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  

12
تبریز چایکنار بازار بزرگ صاحب االمر بازار 

مسگران
023940,730,000,000تجاری

مغازه های شماره 104و103و102و101و26و27و28و29 
و واحد تجاری 56

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

سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار1225فرعی از 34 اصلی 4801504,667,000,000مسکونیمرند کشکسرای جاده ترانزیت خیابان با هنر پالک 1327

14
مرند کشکسرای خیابان امام چهارراع قزل اباد 

کوچه سیزدهم طباطبائی غربی 
خالی1406 فرعی از 34 اصلی3451634,370,600,000مسکونی

15
مرند- خیابان جلفا روبروی اداره دارایی ده متری 

آزادگان 2 پالک 55
سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار162فرعی از 3345 اصلی 20025013,562,500,000مسکونی 

  یک دانگ مشاعی از ششدانگ متصرفدار1605/55/56  بخش 15تبریز3253784,818,730,000مسکونیمرند - خ بهشتی نرسیده به مدرسه پیش ساخته 16

 دو دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار46/400 بخش 15 تبریز1381071,656,083,330مسکونیمرند- روستای اربطان 17

18
اهر شهرک شیخ شهاب الدین-سمت جنوب شرقی 
پارک آتاالر ساختمان گلسار -طبقه چهارم شرقی 

0853,520,000,000مسکونی
2659فرعی از 127 اصلی مفروز و مجزی از 1382 

قطعه 8
پنج و نیم دانگ مشاع از ششدانگ -دارای بالکن و انباریمتصرفدار

19
میانه -خیابان شهید بهشتی جنب مسجد امام 
حسن کوچه شهید کاظم خانی اولین بن بست 

سمت چپ 
2871806,400,000,000مسکونی

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

ششدانگمتصرفدار

24621011,506,000,000مسکونیکلیبر- ورودی جاده اهر کلیبر - محله عثوبی20
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 

21
هشترود روستای چپنی شهرک صنعتی فجر 

خیابان اصلی واحد صنعتی سوم از سمت راست 
7864172,078,180,676صنعتی 

16فرعی از 137 اصلی قطعه 23 تفکیکی مفروز و 
مجزی شده از سه فرعی از اصلی مذکور بخش 48 

تبریز
593287 سهم از 10552200 سهم مشاع از ششدانگ عرصه و اعیانمتصرفدار

22
هشترود- خیابان شهید رجائی روبروی مسجد 

حضرت ولیعصرنرسیده به کوچه ولیعصر کوچه 4 
متری واحد چهارم از راست

2642309,605,000,000مسکونی
1726فرعی از161اصلی مفروزی از 69 بخش 

48تبریز
متصرفدار

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

23
هشترود - خیابان شهید قدوسی کوچه بهار -کوچه 

شرقی پارک اول فرعی غربی
ششدانگمتصرفدار2188فرعی از 161اصلی بخش48 تبریز115851,197,500,000مسکونی

24
هشترود- شهرک صنعتی چپنی مجتمع صنعتی 

فجر
20805045,920,300,000صنعتی 

27فرعی از 137 اصلی مفروزی 3 قطعه 12 بخش 
48

خالی
دارای سالن  سوله با پوشش سقف خرپا بصورت نیمه تمام بدون درب و 

پنجره و فاقد نازک کاری به ارتفاع 8 متر و بمساحت 504 متر مربع

25
تبریز خیابان فلسطین - محل سابق بانک ملی 

شعبه فلسطین
212 متر همکف و 212 متر مربع زیر زمینخالی2294فرعی تفکیکی از 2 اصلی446414152,000,000,000تجاری

26
بناب روستای القور خیابان شهید رجائی کوچه 

شهید نویدی
متصرفدار19575850,000,00032,602مسکونی

27
بناب خیابان مطهری جنب مسجد غفوری محل 

سابق شعبه بانک ملی غدیر)سرقفلی(
خالی14623 فرعی از یک اصلی بخش چهار بناب330756191,090,000,000تجاری

همکف276 متر مربع و 276 متر مربع زیرزمین و نیم طبقه 150 متر 
مربع)سند سرقفلی(



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       021-44233۵11
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:9-   041-3۵۵7928۵

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

آن روز کــه عاشِق جـــمالت گشتم
دیــوانــه روى بـی مثالــت گشتم

دیدم، نبود در دو جهان جز تو کسی   
بیخود شدم و غرق کمالت گشتم
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امام خمینی )ره(

نهایی  مرحله  به  اثر  راهیابی 83 
مــطــبــوعــات  جـــشـــنـــواره  داوری 

آذربایجان شرقی
دبیر جشــنواره مطبوعــات آذربایجان شــرقی گفت: از 
میــان 614 اثر رســیده بــه دبیرخانــه مجــازی پنجمین 
جشــنواره مطبوعــات آذربایجان شــرقی، ۸3 اثــر بــه 

مرحله نهایی داوری راه افتند.
به گــزارش جام جــم مرتضــی شــفیعی، دبیــر پنجمین 
جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 
اســتان آذربایجــان شــرقی در جمــع خبرنــگاران اظهار 
ثــار رســیده بــه جشــنواره از هفتــه  داشــت: داوری آ
گذشته آغاز شده و با برپایی جلسات متعدد پیگیری 
می شــود. وی با بیــان این کــه از میــان 614 اثر رســیده 
بــه دبیرخانــه مجــازی پنجمیــن جشــنواره مطبوعات 
آذربایجان شــرقی، ۸3 اثــر بــه مرحلــه نهایــی داوری 
راه افتنــد، گفــت: بــه اذعــان هیــات داوران در برخــی از 
قالب های مطبوعاتی؛ کیفیت آثار رســیده نســبت به 

دوره گذشته ارتقاء یافته است.
رســانه های  و  مطبوعــات  خانــه  مدیرعامــل 
آذربایجان شرقی گفت: امســال بنا به تصمیم شورای 
سیاســت گذاری جشــنواره؛ بر خالف ادوار گذشــته؛ از 
اســاتید و روزنامه نگاران برجسته اســتان برای داوری 
آثار بهــره برده شــد که به حــق تک تک اعضــای هیات 
داوران، نــه تنهــا دارای ســوابق درخشــان در عرصــه 
روزنامه نــگاری هســتند؛ بلکــه خــود بعنــوان اســتاد 
دوره هــای تخصصــی در اســتان های مختلــف کشــور 

فعالیت داشته اند.
وی با اشــاره به این که محمــد عزیزی زاد بعنــوان دبیر 
علمــی جشــنواره فعالیــت دارد، گفــت: محمدامیــن 
باغشــمال  فرهــاد  و  پاکــزاد  پیمــان  خوش نیــت، 
بــه عنــوان داوران بخــش محتوایــی و بهــزاد پرویــن 
قدس، قربانعلی طاهرفر، حسین صدری و علی حامد 
حــق دوســت بعنــوان داوران بخش هــای عکــس و 
چندرسانه ای پنجمین جشنواره مطبوعات فعالیت 
دارند. شــفیعی با بیــان این کــه هفته آینــده اختتامیه 
ایــن رویداد مهم رســانه ای برگــزار خواهد شــد، گفت: 
جشنواره با محوریت بررسی نقش رسانه های استان 
در مقابله با ویــروس کرونا به همــت خانه مطبوعات 
آذربایجــان شــرقی و بــا همــکاری و حمایــت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی و دانشگاه 

علوم پزشکی تبریز برگزار می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
آذربایجان شرقی:

جایگاه  به  هنوز  تعاون  بخش 
شایسته خود نرسیده است

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی گفــت: بخــش تعــاون بــه 
عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصاد کشــور 
در قانون اساســی به رسمیت شــناخته شده، 
اما هنــوز بــه جایــگاه شایســته خــود نرســیده 

است.
به گزارش جام جــم علی جهانگیری در مراســم 
تجلیــل از تعاونگــران برتــر اســتان، بــا تبریــک 
هفته تعاون، گفت: شاخص های حوزه تعاون 
اســتان در یــک ســال گذشــته رشــد خوبــی 
داشــته و عملکــرد تعاونی هــا می توانــد نقــش 

مهمی در توسعه و رونق این بخش باشد.
وی بــا اشــاره بــه نقــش تعاونی هــا در توزیــع 
ثــروت و درآمــد، گفت: دخالــت افــراد حقیقی و 
توزیع متناســب درآمد یکی از راهکارهای رشد 
اقتصادی است و بر این اســاس نقش بخش 

تعاون در اقتصاد کشور افزایش یابد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه فعالیــت 4۷00 
تعاونــی در اســتان، گفــت: تنهــا صــد تعاونــی 
در جشــنواره تعاونی های برتر اســتان شــرکت 
کرده انــد که کافــی نیســت و بایــد تــالش کنیم 
تا همــه تعاونی ها در این جشــنواره مشــارکت 

داشته باشند.
وی افزود: این جشــنواره بســتر مناســبی برای 
رســیدن بــه یــک شــناخت کلــی از وضعیــت 
بخــش تعاونــی و آسیب شناســی ایــن بخــش 
اســت و ضمن آن می تــوان از تجربیــات موفق 

تعاونی ها نیز استفاده کرد.
همجنیــن در ایــن مراســم از یــک تعاونــی برتــر 
ملــی و همچنیــن ۹ تعاونــی برتــر اســتانی و ۷ 
تعاونی شایســته تقدیر با اهدای لوح ســپاس 

و تندیس جشنواره تجلیل شد.

خبر

خبر

خبر

خبر

در حوزه ارائه خدمات برتر ؛

ســازمــان جــهــاد کـــشـــاورزی اســتــان 
دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی 

شد

مراســم اختتامیــه بیســت و چهارمیــن جشــنواره 
شــهید رجایــی آذربایجان شــرقی بــا ارزیابــی عملکرد 
دســتگاه های دولتی در ســال ۹۹ با تجلیل اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی از اکبــر فتحــی رئیــس ســازمان 
جهادکشــاورزی آذربایجان شــرقی به عنوان برگزیده 
جشــنواره شــهید رجایی به عنــوان دســتگاه برتر در 
ارائــه خدمــات برتــر در ســالن اجتماعــات ســازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جهادکشــاورزی 
استان، از اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی 
اســتان آذربایجــان شــرقی به عنــوان دســتگاه اداری 
« ســال 13۹۹ از ســوی  برتــر در ارائــه »خدمــات برتــر
ســتاد بیســت و چهارمین جشــنواره شــهید رجائی 
آذربایجان شــرقی و بــا اهــدای تندیس و لوح توســط 
پورمحمــدی اســتاندار آذربایجــان شــرقی و بهبودی 
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 

تجلیل شد.
در لــوح تقدیــر توشــیح شــده اســتاندار آذربایجــان 
رئیــس ســازمان  اکبــر فتحــی  بــه  شــرقی خطــاب 
جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی آمده است:  
نظــام اداری کشــور بســتر هدایــت و تنظیــم ســایر 
نظام هــای فراینــد توســعه بــوده و از نقــش خطیــر و 
برجســته ای برخــوردار اســت بــه طــوری که هــر گونه 
پیشرفت و توسعه جامعه منوط به عملکرد سالم، 
کارآمــد و ســازگار ایــن نظــام اســت. ســنجش میزان 
پویایــی و بالندگــی نظــام اداری بــه منظــور بهبــود 
مســتمر آن هــر ســاله بــا اتــکا بــه ارزیابــی عملکــرد 
بــر شــاخص های  اجرایــی، مبتنــی  دســتگاههای 
عمومــی و شــاخص های اختصاصــی دســتگاهی در 

بستر جشنواره شهید رجایی صورت می گیرد.
الزم می دانــم از همــت، تــالش خالصانــه و اقدامــات 
اثربخش جنابعالی و مجموعه همکاران آن اداره کل 
که موجب گردیده از سوی ستاد بیست و چهارمین 
جشــنواره شــهید رجایی اســتان به عنوان دستگاه 
اداری خدمات برتر ســال 13۹۹ انتخاب شوید، تشکر 
و قدردانــی نمایــم و از درگاه خداونــد منــان، توفیــق 

خدمت روزافزون، بهروزی و سالمت آرزومندم.

ــای  ــان هـ ــتـ ــسـ مـــدیـــرعـــامـــل ســــازمــــان آرامـ
شهرداری:

مرجع  شهید،  بنیاد  مصوبات 
ساماندهی گلزار شهدا در تبریز 

است

مدیرعامــل ســازمان آرامســتان های شــهرداری 
تبریز با تاکید بــر این که ســاماندهی گلزار شــهدا 
بایــد در راســتای رفــع دغدغه هــای رهبــر معــم 
انقالب باشــد، گفت: با توجه به تشکیل کارگروه 
ویــژه در بنیــاد شــهید بــرای ســاماندهی گلــزار 
شهدای آرامستان های تبریز، هرگونه تغییر باید 

به تصویب و ابالغ این مجموعه برسد.
خ جاللی بــا اعــالم این خبر  به گــزارش جام جم  فــر
افــزود: از بهمــن مــاه ســال ۹۸ کارگروهی ویــژه با 
حضور نماینده های بنیاد شــهید، اداره کل حفظ 
آثــار و ارزش هــای دفاع مقــدس، صاحــب نظران،  
منتقدان و اســاتید دانشــگاه بــرای طراحی نحوه 
ساز و کار ســاماندهی فاز دو گلزار شهدا تشکیل 

شده است.
ح  وی بــا بیــان این که قرار اســت ایــن کارگــروه طر
نهایی خود را به بنیاد شــهید ارائه کرده و سپس 
برای اجــرا بــه شــهرداری ابالغ گــردد، خاطرنشــان 
کــرد: تاکنــون هیــچ طرحــی بــرای ســاماندهی فــاز 
دوم گلزار شهدای وادی رحمت به این مجموعه 
ابــالغ نشــده اســت. وی  ضمــن انتقــاد از برخــی 
اقدامــات در آرامســتان های محلــی تبریــز تاکیــد 
کرد: اجرای هرگونه پروژه عمرانی در گلزار شهدای 
آرامســتان های تبریز بایــد در راســتای اوامر رهبر 
معظــم انقــالب و رفــع دغدغه هــای معظــم لــه 
باشــد. جاللــی بــا اشــاره بــه حواشــی ایجاد شــده 
ح ســاماندهی گلــزار شــهدای آرامســتان  در طــر
ســتارخان اظهار کــرد: مــا از همــان ابتدا بــا اجرای 
ح بدون بررسی تخصصی مخالفت کردیم  این طر
امــا ســازمان های درگیــر و شــهرداری مربوطــه بــا 
هماهنگــی خانواده هــای معظــم شــهدا اقــدام 

کردند.

مدیرعامل شــرکت فوالد مهر ســهند در گفتگو با جام 
جم گفت:» صنعــت فوالد بــه عنوان یک صنعــت مادر 
در کشــور نقــش بســزایی در ارز آوری و اشــتغالزایی در 
صنایع باالدســتی و پایین دســتی دارد امــا این صنعت 
به علــل مختلــف در چنــد ســال اخیــر دچار مشــکالت 
عدیده ای گشته و از اوایل سال 1400، سال پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها، حتی بیشتر از سالیان قبل درگیر شوک 
ناشــی از قطع بــرق و عــدم تامین کافــی و مناســب مواد 
اولیه در کشور بوده و باعث شده در سال جدید، تولید 
کنندگان با کمتر از ۲0 درصد ظرفیت واقعی خود شــروع 
به فعالیت نمایند. « عبدالحسین محجل امامی ادامه 
داد:» نابســامانی بازار فوالد طی دو سال گذشته شرایط 
تولید ایــن کاال را بخصــوص بــرای صنایع پایین دســتی 
بســیار دشــوار کرده اســت. علی رغم این کــه اهمیت و 
ضــرورت گــردش صنایع کشــور بــه  ویژه صنعــت فوالد 
برای جبــران فقــدان درآمدهای نفتــی، که در چند ســال 
اخیــر دچــار شــدیدترین تحریم هــا بوده اســت، بســیار 
ویژه و حساس اســت اما پس از بروز مشکالت فراوان 
در صنعت فوالد کشــور از جملــه در تأمین مــواد اولیه، 
عدم عرضه مناســب و شــفاف آن دربــورس کاال و تهیه 
آن برای صنایع پایین دستی، مشکالت تولید کنندگان 
را دوچندان ساخته اســت.  این در حالیست که بخش 

قابل توجهی از صنایــع داخلی نیازمند تأمین مناســب 
محصوالت فوالدی است و از ســوی دیگر بازار فوالد در 

حوزه صادراتی نیز حرف زیادی برای گفتن دارد.«
وی بــا اشــاره به این کــه پس از شــروع عرضه  مســتقیم 
فوالد در بورس کاال از سال ۹۹، طی دو سال اخیر همواره 
میــزان تقاضــا بــرای ورق ، بیــش از عرضــه توســط تولید 
کننــده اصلــی ایــن کاال در بــورس بــوده اســت، تصریــح 
کرد:» با وجــود میزان تقاضای مد نظــر مصرف کنندگان 
واقعــی، ورق فــوالدی همچنــان کمیــاب و گــران اســت. 
همچنین عــدم توجه بــه ضــرورت بازنگری در ســهمیه 
برخی واحدهای تولیدی سبب شــده نیازمندان واقعی 
از جمله تولید کننــدگان مقاطع فوالدی در بازار آشــفته  
این کاالی نایاب، ناچار به تهیه مواد اولیه  مصرفی خود 
به شــکل آزاد و به اصالح از "بازار ســیاه" شــوند و همین 
مســاله به عاملی برای افزایش هزینه تمام شــده تولید 
محصــوالت و صنایع مرتبط بــا مقاطع فــوالدی از جمله 
لوازم خانگی، صنعت ســاختمان و سایر صنایع مرتبط 
گردیــده و در نتیجــه تاثیر منفــی زیادی نیز بر معیشــت 

مردم داشته است.« 
او افــزود:» در بحث تامیــن برق مصرفــی در طــی این دو 
ســال و بخصوص ماه هــای آغازیــن ســال1400 همکاری 
نامناســب وزارت نیــرو بــا تولیدکننــدگان و قطعی های 

مکرر بــرق علی رغــم اظهــارات مســئوالن ایــن وزارت در 
مــورد معافیــت شــهرک های صنعتــی سراســر کشــور 
از قطعــی بــرق، تولیــدات شــرکت های پاییــن دســتی را 
بشــدت کاهش داده اســت و تصمیات شــرکت توانیر 
جهت ایجاد محدودیت برقی صنایع فوالد و سیمان و 
حق استفاده تنها ده درصد دیماند مصرف، متأسفانه 
تأمین بــرق مــورد نیــاز کارخانجــات را در شــرایط بحرانی 
قرار داده و موجب وارد آمدن خســارات ســنگین روزانه 
به این زنجیره و اقتصاد ملــی گردیده و به طور میانگین 
بیــش از ۸0 درصد ظرفیت تولید کـــارخانجات را کاهش 
داده، امنیت شغلی کارگران را تهدید و باعث کم شدن 
درآمــد آنــان نیــز شــده اســت.«  او اضافــه کــرد:» اوضــاع 
نابســامان بــازار فــوالد و پیامد هــای آن در یــک برحه به 
حدی بود که رئیس جمهور محترم ابراهیم رئیســی  نیز 
که در آن دوره ریاســت قوه قضاییه را بر عهده داشــتند 
هم نســبت بــه ایــن تحــوالت و قیمــت بــاالی فــوالد در 
کشور واکنش نشان دادند و با اشاره به فساد و انحراف 
در صنعت فوالد ، از عدم دسترســی شرکت های پایین 
دستی به فوالد در کشــور و تهیه آن با قیمت های گزاف 
در بــازار ســیاه بــه شــدت انتقــاد نمــوده و بــه تعزیــرات 
حکومتــی و ســازمان بازرســی کشــور دســتور پیگیــری 
موضــوع را داده بودند .« محجل امامــی  در پایان عنوان 

داشــت:» با عنایــت به وجــود چنین مشــکالتی، بهبود 
وضعیت بــازار فــوالد یکــی از مطالبــات مهم و اساســی 
تولید کنندگان آن از دولت محترم بوده و انتظار می رود 
که تعطیلی واحد های تولید کننده را برای حل مشــکل 
تامین برق، از دستور کار خارج و با ایجاد زیر ساخت های 
مناسب و کافی در صنعت برق کشور، ساخت نیروگاه 
جدید تولیــد، ارتقــاء نیروگاه های بــرق موجــود و اصالح 
شــبکه زمینه را برای اصالح وضع موجود فراهم سازند.  
همچنین تمرکــز بر مقولــه توســعه بخشــی صادراتی و 
رهــا ســازی آن از قیــد و بنــد بخشــنامه ها و قیمت های 
دســتوری نیــز از دیگــر خواســته های تولیــد کننــدگان 
فوالدی در کشــور اســت که انتظار می رود بــا هم افزایی 
سیاســت گذاران حوزه فــوالد و همچنین انگیــزه باالی 
دولت ســیزدهم در این مســیر، بــازار نابســامان فوالد 

بزودی سامان یابد.«

 
فرمانده سپاه عاشورای اســتان گفت : شناســایی و کمک به نیازمندان 
ح کمــک مؤمنانــه ، یــک امــر ضــروری اســت کــه می توانــد  واقعــی در طــر

ح را دو چندان کند. موفقیت این طر
ســردار عابدین خرم در حاشــیه پانزدهمیــن مرحله کمک هــای مؤمنانه 
ســپاه ناحیه امامــت تبریز اظهار داشــت : برخــی از افــراد و خانواده هایی 
که تحت پوشــش هیچ نهاد حمایتی نیستند و شــغل و درآمد خود را در 
زمان کرونا از دســت داده انــد ، جزو نیازمنــدان واقعی هســتند که حتما 
بایــد در اولویت کمک قــرار بگیرند. وی بــا بیان این که مواســات و کمک 
به نیازمندان ، منش و روش پیامبر گرامی اسالم و ائمه اطهار بود، گفت 
: باید در حد و توان خود ، این ســیره و ســنت حســنه را کــه اجری معنوی 
دارد را دنبــال کنیــم.  فرمانــده ســپاه عاشــورای اســتان در ادامــه افزود : 
ســپاه ناحیه امامت تبریــز ، در بحــث کمک هــای مؤمنانه، بســیار فعال 
و موفق عمــل کرده اســت و امیدواریم تا ریشــه کنی کامــل این ویروس 

منحوس، همین رویه را ادامه دهند.  
وی بــا بیــان این که ســپاه تــا ریشــه کنــی کامــل ایــن ویــروس، همچنان 
فعالیتهــا و اقدامات خود را با شــدت بیشــتر دنبال می کند گفت: ســپاه 
ح شــهید  همه وظایــف محوله خــود بــه خصــوص وظایف محولــه در طر
ح کمــک مؤمنانــه را بــا جدیــت دنبال  قاســم ســلیمانی و همچنیــن طــر

می کند.

توزیع بیش از 12 هزار بسته معیشتی در دهه های کرامت ، امامت و محرم
فرمانده ســپاه ناحیه امامت تبریز هم در ادامه این مراســم با بیان این که 
خداونــد متعال اجــر و پاداش عظیــم اخروی بــرای انفاق وعده داده اســت 
گفــت: در قــرآن کریــم و احادیــث معتبــر ، در رابطــه بــا انفــاق و بخشــش، 
تأکیدات زیادی شــده اســت که جدای از اجر معنوی ، در زندگی دنیوی هم 
می تواند تأثیرات زیادی داشته باشد. سرهنگ پاسدار پور اسماعیل افزود 
: این کــه در این شــرایط حســاس اقتصــادی ، یــک عده از مــردم از ســرمایه 
شــخصی خود به نیازمندان کمک بکننــد ، این عمل به عنوان مواســات و 
ایثار ، حتــی باالتر از انفــاق قرار دارد و مســلما اجری بی نهایت هــم در انتظار 

ح کمک های  چنیــن افــرادی قــرار دارد.  وی در ادامــه با بیــان گزارشــی از طــر
مؤمنانه در ماه های اخیر گفت: با تالش خیرین ، مردم ، نیروهای بســیجی 
و ســپاه ناحیه امامت، در ســه مرحلــه دهه کرامــت ، دهه امامــت و والیت 
و دهه محرم ، بیش از 1۲ هزار بســته معیشــتی تهیه و توزیع شــده اســت. 
سرهنگ پاســدار پوراســماعیل افزود : عالوه بر این بســته های معیشتی 
، پخت و توزیــع بیش ۸5 هزار پرس غــذای گرم ، تهیه و اهداء 13 ســرویس 
جهیزیــه بــه زوج هــای نیازمنــد ، ذبــح بیــش از 400 رأس گوســفند و توزیــع 
گوشــت آن بین نیازمندان ، در طول این ســه دهه انجام شــده اســت. وی 
گفت: در این مرحله از رزمایش کمک مومنانه بیش از هزار بسته در قالب 
ح شــهید حاج قاســم ســلیمانی و به منظور کمک بــه بیمــاران کرونایی  طر
نیازمند توســط گروه هــای جهــادی و پایگاههــای همیاران ســالمت توزیع 

خواهد شد.  
فرمانده ســپاه ناحیه امامت تبریز ادامــه داد : همانطور که فرمانده ســپاه 
ح و جمــع آوری کمک هــای مردمی  عاشــورای اســتان تأکید کردند ، ایــن طر
برای توزیع بین نیازمندان واقعی ، تا ریشــه کنی کامل ویــروس کرونا ادامه 
خواهد داشــت.وی گفــت : با همــکاری بین نیروهــای بســیج ، پایگاههای 
مقاومت ، هیات امنای مســاجد و معتمدین محلی ، از همان مراحل اول 
ح کمک هــای مؤمنانــه ، نیازمنــدان واقعــی و اصلــی را شناســایی کرده  طــر
ایــم تا ایــن کمک ها در مســیر درســت توزیع شــود و بتوانــد بــاری از دوش 

خانواده های آسیب پذیر بردارد.

مدیرعامل شرکت فوالد  بیان کرد:

انتظارات صنعت فوالد از دولت سیزدهم

فرمانده سپاه عاشورای استان ؛ 

نیازمندان واقعی برای کمک و حمایت شناسایی شوند 

امتحانــات  ســتاد  و  کیفیــت  بهبــود  کارگــروه 
ســوادآموزی آذربایجــان شــرقی بــا حضــور مدیــرکل 

دستگاه تعلیم و تربیت استان دوشنبه 15 شهریور 
1400 در باشگاه فرهنگیان تبریز تشکیل جلسه داد.

به گــزارش  جام جم جعفر پاشــایی در محل باشــگاه 
ارزیابــی  بنابــر  امســال  گفــت:  تبریــز  فرهنگیــان 
دســتگاه های باالدســتی و وزارت آمــوزش و پرورش 
عملکــرد حــوزه ســوادآموزی شایســته تقدیــر اعالم 

شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان با اشاره به این که 
تحرک و فعالیت کنونی حوزه سواد آموزی، ملموس 
و قابل توجه اســت، افزود: رســالت و ماموریت ما در 

این حوزه مبارزه با معضل بی سوادی است.
به تاکید پاشــایی مدیران و روســا در نواحی و مناطق 

3۹ گانه اســتان باید توجه جدی به این مهم داشته 
باشند و با استفاده از ظرفیت درون و برون سازمانی 
اقدامــات موثــری انجــام دهنــد. اســفندیار صادقــی 
نیز در این جلســه با تاکید بر این که بر اســاس اعالم 
یونسکو بیش از ۷00 میلیون بیســواد در دنیا وجود 
دارد، گفــت: بیش از ۲1 هزار نفر ســال گذشــته تحت 
پوشــش قــرار دادیــم کــه از ســهمیه ابالغــی بیشــتر 

است.
 معــاون ســوادآموزی اســتان خاطرنشــان شــد: در 
خصــوص جــذب و کالس گــذاری ســال تحصیلــی 
گذشته رتبه اول را در کشور داریم. وی با بیان این که 
امســال حجم کالس گذاری برای اســتان ۲1 هــزار نفر 

تعییــن شــده اســت، افــزود: مناطقــی در خصــوص 
جذب نیازمند توجه بیشتر و مضاعفی دارند. صادقی 
در ادامه اذعان داشت: در حوزه نظارت، سواد آموزی 
بــا دو روش حضــوری و غیــر حضوری بــر رونــد اجرای 
برنامه های ســواد آموزی نظارت دارد که البته ناگفته 
نمانــد در نظــارت کیفــی نیازمنــد نیــروی انســانی در 

مناطق است که در این بخش کمبودهایی داریم. 
وی تاکیــد کــرد: یــک هــزار و 41۹ نفــر از آمــوزش 
دهندگان تا به امــروز جذب آموزش و پرورش شــده 
انــد و در ایــن میــان حساســیت مدیــران مــدارس و 
مناطــق در جــذب و ریشــه کنــی بــی ســوادی نقــش 

اساسی و تعیین  کننده دارند.

در جلسه کارگروه بهبود کیفیت و ستاد امتحانات سواد آموزی آذربایجان شرقی تاکید شد:

حساسیت مدیران مدارس و ریشه کنی بی سوادی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد؛

ثبت رکورد تزریق روزانه 70 هزار دز واکسن کرونا در  استان
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز از تزریق ۷0 
هزار دز واکســن کرونا طی ۲4 ســاعت گذشته در 
آذربایجــان شــرقی خبــر داد و گفــت: ثبــت تزریق 
ایــن تعــداد واکســن یــک رکــورد بــرای اســتان 

محسوب می شود.
بــه گــزارش جام جــم محمدحســین صومــی، در 
گفت وگــوی خبــری، اظهــار کــرد: در مجمــوع یک 
میلیون و ۷00 هزار نفر از جمعیت استان تاکنون 
واکســن کرونا دریافت کرده  و وضعیت استان از 
این نظر در سطح کشوری نسبتا مناسب است.

برکــت،  واکســن های  از  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ســینوفارم و اســترازانکا آمــاده تزریــق بــه افــراد 
ادامــه داد: تمامــی  کننــده هســتند،  مراجعــه 
افــرادی کــه زمــان مراجعــه آن هــا بــرای دریافــت 
نوبت اول و دوم واکســن فرا رســیده می تواند به 

مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.
وی افــزود: تمامــی مــادران بــارداری کــه در دوران 
حاملگــی ســه ماهــه دوم و ســوم قــرار دارنــد نیــز 

بایســتی برای دریافت واکســن به مراکــز مراجعه 
کنند. واکسیناســیون مادران باردار از ســه هفته 
گذشــته در اســتان آغــاز شــده امــا متاســفانه 
اســتقبال پایین اســت در حالی کــه مــادران باید 
بداننــد کــه ایــن واکســن ها هیــچ مشــکلی بــرای 

جنین ایجاد نکرده و کامال ایمن هستند.
صومی گفــت: از روز چهارشــنبه واکسیناســیون 

کرونایــی افــراد متولــد ســال 135۷ و بــه پایین در 
تمامــی شــهرهای اســتان و افــراد متولــد ســال 
13۷0 و بــه پاییــن در روســتاهای اســتان انجــام 
می گیرد و در روزهای آتی نیز این گروه های ســنی 
کاهــش خواهنــد یافــت. وی در خصــوص ســایر 
گروه هــای جمعیتــی کــه زمــان واکسیناســیون 
آن ها فرا رســیده اســت نیــز تشــریح کــرد: تمامی 

دانشــجویان و طــالب بــاالی 1۸ ســال اســتان 
می توانند برای دریافت واکسن به مراکز مراجعه 

کنند.
وی بــا بیــان این کــه وضعیــت کرونــا در اســتان 
 ، در حــال کنتــرل بوده و آمــار فوتــی روزانــه ۲3 نفر
نشــان از وضعیــت پایــدار ایــن بیمــاری اســت، 
افــزود: ظرفیــت واکسیناســیون روزانــه 1۲0 هــزار 
نفــری را در اســتان ایجــاد کردیــم و از همــه افــراد 
واجــد شــرایط خواهشــمندیم کــه بــرای دریافت 
واکســن به مراکز مشــخص شــده مراجعــه کنند 
اما انتظــار داریم که در صورت ایجــاد صف تزریق، 

مردم عزیز خویشتنداری الزم را داشته باشند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز تاکید کرد: 
فعال برای تزریق واکســن کرونا در استان، ثبتنام 
در ســامانه واکسیناسیون الزم نیســت و تمامی 
افرادی کــه نوبــت واکسیناســیون آن ها رســیده 
می توانند با در دست داشتن کارت ملی به مراکز 

واکسیناسیون در سطح استان مراجعه کنند.


