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مدیرکل دفتر حمل و نقل وزارت کشور:

آذربایجان شرقی
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه  تاکید کرد؛

پیامد جبران ناپذیر بی توجهی به 
فاصله گذاری و تردد غیرضرور ی

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی تبریز و حومه گفت: نیازمند همکاری بیشتر شهروندان در خصوص رعایت 
الزامات بهداشت فردی واجتماعی در هنگام استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی هستیم.

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شــرکت واحد اتوبوســرانی تبریز و حومه ایمان غنی زاده با اشاره به 
افزایش روند بیماری کرونا در روزهای اخیرگفت: همشــهریان محترم ضمن رعایت بهداشت فردی باید نسبت 
به رعایت بهداشت محیطی نیز توجه کافی داشته باشند و از ســفرهای غیر ضروری خودداری و یا مد سفرهای 

خودشان را تغییر دهند. 

استاندار مطرح کرد؛

 آذربایجان شرقی؛ 
 محور ارتباطات خارجی 

در شمال  غرب کشور
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

مدیریت  سکونتگاه های 
غیررسمی فرابخشی است

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد؛

ضرورت صیانت از 
جنگل های ارسباران
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شهردار تبریز عنوان کرد؛

تسهیالت ویژه شهرداری برای بهسازی مسکن در بافت های فرسوده

لزوم تسریع در آغاز عملیات اجرایی احداث فرودگاه بین المللی ارس 
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس تاکید کرد؛

عملکرد حمل و نقل شهرداری می تواند الگو باشد

تماس   ۰۹۰۱۳۳۱۸۷۲۰ 

الزم به ذکر است افراد دارای روابط عمومی باال و ظاهر آراسته دارای روحیه باالی کار تیمی و آموزش پذیری در 
اولویت جذب قرار خواهند گرفت.

خیابان امام،رو به روی ســه راهی خاقانی،جنب داروخانه دکتر شیرزادگان،اول کوچه جاروالمسجد،ساختمان 
گلشن،طبقه سوم.

بیمه پاســارگادتحت نظارت کد ۱۶۰۹-۹۲۰  طبق آیین نامه ۹۶بیمه مرکزی از عالقمندان اقدام به 
جذب نیرو با اعطای کد رسمی و اخذنمایندگی می نماید.

* شرایط همکاری:  داشتن روابط عمومی-  حداقل مدرک تحصیلی 
دیپلم-   نیمه وقت وتمام وقت

مزایا : اعطای کدرســمی نمایندگی -  بدون نیازبه دفتر  و  ســرمایه اولیه، بهره مندی از کالس های 
آموزشی رایگان-   امکان ارتقای شغلی  و خیلی مزایای دیگر

یک شرکت پخش فعال در زمینه مواد غذایی،خرازی با شرایط زیر از بین افراد جویای کار)۱۰ نفر آقا/خانم(دعوت به همکاری مینماید:

     آگهی مزایده بانک ملی 
4

اعطاي نمایندگي 
پروژه زود بازده کافه 

لته باز با شرایط ویژه و 
کامال   اقتصادي

۰۹۱۴۴۱۴۰۱۰۸

دعوت به همکاری

ایاب و ذهاب

بیمه تامین اجتماعی

پاداش/ پورسانت 

حقوق ثابت قانون کار

همراه : ۰۹۱۲۰۸۸۶۷۶۹ دفتر : ۳55۷۴۱5۰



مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی همزمان با هفته محیط زیست طی مراسمی از وب 
سایت اولین جشنواره مجازی هنر و محیط زیست رونمایی کرد.

به گزارش جام جم به نقل از ایسنا حمید قاسمی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جامعه و لزوم رعایت 
و پروتکل های بهداشتی در اجرای برنامه های هفته محیط زیست، اظهار کرد: فرآیند هدایت مجازی 
شرکت کنندگان در جشنواره و بسترسازی فنی مناسب برای ارتباط تعاملی حاضران در اولین جشنواره 

مجازی هنر و محیط زیست استان آذربایجان شرقی پیش بینی و اجرا شده  است.
وی با تاکید بر نقش و جایگاه ویژه هنر در عرصه های مختلف به منظور فرهنگ سازی در حوزه محیط 
زیست، اظهار کرد: با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و گسترش شبکه های اجتماعی نگاه فرصت محور 

به این مقوله در اولویت اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان، عالقه مندان به شرکت در اولین 

جشنواره مجازی هنر و محیط زیست ویژه استان آذربایجان شرقی با موضع حفظ حیات زمین در گرو 
افزایش آگاهی درباره تنوع زیستی در بخش های: اینفوگرافی عکس، فیلم و مستند، موشن گرافی، 
انیمیشن و پادکست می توانند آثار خود را از تاریخ 20 خرداد الی 10 تیر 1399 با مراجعه به سایت رسمی 
جشنواره به آدرس honar-mohitzist.ir  ارسال نمایند. داوری آثار ارسالی 10 الی 12 تیر و روز 

اعالم نتایج 13 تیر مصادف با میالد امام رضا)ع( و روز محیط بان خواهد بود.

رونمایی از اولین جشنواره مجازی هنر و محیط زیست 

مدیرعامل اتوبوسرانی تبریز و حومه :
پیامد جبران ناپذیر بی توجهی به 
فاصله گذاری و تردد غیرضروری 

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه 
گفت: نیازمند همکاری بیشتر شهروندان در خصوص 
رعایت الزامات بهداشت فردی واجتماعی در هنگام 

استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی هستیم.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت 
واحد اتوبوســرانی تبریز و حومه ایمان غنی زاده با 
اشــاره به افزایش روند بیماری کرونــا در روزهای 
اخیرگفــت: همشــهریان محترم ضمــن رعایت 
بهداشــت فردی باید نســبت به رعایت بهداشت 
محیطی نیز توجه کافی داشته باشند و از سفرهای 
غیر ضروری خودداری و یا مد ســفرهای خودشان 
را تغییر دهنــد. وی با عنوان این که تنهــا راه مهار 
کرونا رعایت دقیق دســتورالعمل های بهداشــتی 
است اظهار داشت: شرکت واحد اتوبوسرانی نیز در 
خصوص رعایت موارد بهداشــتی در ایستگاه هاو 
داخل اتوبوس ها، اقدامات ویژه ای از جمله ضدعفونی 
کــردن روزانه اتوبوس هــا و کنتــرل و راهنمایی 
مســافران در تمامی خطوط بویژه در مسیر تندور 
توسط ناظران در ایســتگاه ها در خصوص استفاده  
اجباری از ماســک و رعایت فاصله اجتماعی و هم 
چنین تهیه و فروش ماسک با قیمت مصوب دولتی 
در باجه های شــارژ کارت بلیــت را انجام می دهد.

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه 
تصریح کرد: بــا وجود این تمهیدات اما متاســفانه 
بعضی از شهروندان موارد بهداشتی از جمله استفاده 
از ماســک و  فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند 
و این باعث بــه وجود آمدن مشــکالتی هم برای 
شهروندان و هم برای کارکنان ناوگان اتوبوسرانی 

خواهد شد.

خبر

شنبه  ۲۴ خرداد ۱۳۹۹    شماره 5۶۸۰

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد؛

ضــرورت صیانت از 
جنگل های ارسباران

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی بر صیانت و 
حفاظت از جنگل های ارسباران در مقابل تهدیدات 
مختلف تاکید و برای هر گونه همکاری در این زمینه 

اعالم آمادگی کرد.
به گزارش جام جم به نقل از خبرگزاری مهر، موسی 
خلیل اللهی در دیدار با مدیرکل و جمعی از کارکنان 
اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، 
آتش  سوزی در این عرصه های مهم زیست محیطی 
را چالش بزرگ منطقه ارسباران دانست و افزود: اداره 
حفاظت محیط زیست باید تمهیدات و اقدامات الزم 
و کافی برای پیشگیری از هر گونه آتش سوزی را 

انجام  دهد.
وی با اعــالم این کــه حمایت دســتگاه قضائی 
آذربایجان شرقی از اداره کل محیط زیست همواره 
وجود دارد، اظهار داشــت: در این رابطه آماده همه 
گونه همکاری برای پیشگیری از آتش سوزی های 
احتمالی جنگل هــا و مراتع ارســباران و ســایر 

عرصه های جنگلی استان هستیم.
خلیل اللهی با اشاره به سیاست های کلی حفاظت 
محیط زیست ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، 
بر ضرورت حفظ و صیانت از محیط زیست از سوی 

تمامی شهروندان و دستگاه های متولی تاکید کرد.
وی بــا اعــالم این که 2 نفــر از عامــالن وقوع 
آتش سوزی سال گذشــته در جنگل های ارسباران 
دستگیر شــده و هم اکنون در زندان تبریز به سر 
می برند، گفت: این 2 نفر تابستان سال پیش به اتهام 

آتش زدن پهنه جنگلی ارسباران دستگیر شدند.

خبر

محمدرضا پورمحمدی،  استاندار آذربایجان 
شرقی با اشــاره به ظرفیت های کم نظیر 
استان برای توســعه روابط با کشورهای 
همســایه، گفت: آذربایجان شرقی محور 
ارتباطات خارجی در شــمال غرب کشور 
است و آمادگی داریم تا برای تحقق اهداف 

وزارت امور خارجه ایفای نقش کنیم.
بــه گــزارش جام جم بــه نقل از ایســنا 
پورمحمدی در دیدار با معاون دیپلماســی 
اقتصادی وزیــر امور خارجه، با اشــاره به 
توصیه دولت به اســتانداران اســتان های 
مرزی برای استفاده از مزیت های اقتصادی 
کشورهای همسایه، گفت: این امر نیازمند 
افزایش اختیارات اســتانداران و واگذاری 

نقش بیشــتر به اســتان ها برای توسعه 
ارتباطات است.

 وی با اشــاره به توانمندی های اقتصادی 
اســتان، گفت: آذربایجان شــرقی قطب 
صنعت و تولید کشور است و حدود 9 هزار 

واحد صنعتی و تولیدی در این استان فعالیت 
می کنند که می توانند نیاز بازارهای منطقه 

را تأمین کنند.
 پورمحمدی بــا بیان این کــه آذربایجان 
شــرقی دروازه دسترســی ایران به حوزه 

اوراسیا و بازار آســیای میانه است، افزود: 
این اســتان باید محور تعامالت اقتصادی 
و تجاری با کشــورهای این منطقه باشد و 

نقش اصلی را در این زمینه ایفا کند.
 وی، ایجاد شهرک سرمایه گذاری خارجی 
در تبریز را نمونه ای از تجارب موفق استان 
در تعامالت بین المللی دانســت و گفت: 
روابط خوب با کشورهای همسایه در توسعه 
اقتصادی و رفع مشــکالت مؤثر اســت، 
همچنان که در ماه های اخیر توانســتیم 
با اســتفاده از روابط خوب با کشــورهای 
همسایه، مشــکل کمبود مواد اولیه برای 

تولید مواد ضدعفونی کننده را حل کنیم.
 استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر این که 

رونق تولید در گرو توســعه صادرات است، 
افزود: در شــرایط فعلی از نظر سیاســی و 
اقتصادی ناگزیر به توسعه روابط اقتصادی 
و تجاری با کشورهای دیگر هستیم و این 

روابط باید به توسعه صادرات منجر شود.
 به گــزارش روابط عمومی اســتانداری 
آذربایجان شــرقی، وی همچنین با اشاره 
به قرار گرفتن ایران در مسیر کریدورهای 
بین المللی، توسعه زیرساخت های ارتباطی 
در نقاط مرزی را خواســتار شــد و گفت: 
استفاده از مزیت های اقتصادی کشورهای 
همسایه نیازمند تقویت زیرساخت ها و ایجاد 
امکانات مناســب برای صادرات در نقاط 

مرزی است.

مرضیه حصاری مدیرکل دفتر حمل و نقل 
وزارت کشور گفت: عملکرد مجموعه حمل 
و نقل شهرداری تبریز می تواند الگویی برای 

سایر کالنشهرها باشد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی 
شــرکت واحد اتوبوســرانی تبریز و حومه 
حصاری با اعالم این مطلب اظهار کرد: در 

شــهر تبریز در خصوص ایمنی و تصادفات 
اقداماتی خوبی انجام شده و همانند سال های 
قبل تصادفات در تبریز کاهش چشمگیری 
داشته اســت و امیدوارم عملکرد مجموعه 
حمل و نقل شــهرداری تبریز الگویی برای 

سایر کالنشهرها باشد.
وی بــا اشــاره به مطلــوب بــودن  تعداد 
دوربین های نصب شده برای کنترل ترافیک، 
ادامه داد: با توجــه به گزارش معاون حمل و 
نقل و ترافیک شهردار تبریز مبنی بر افزایش 
تعداد دوربین های کنترل ترافیک در میادین 
و تقاطع های شهر و اجرای موفق طرح زوج 
یا فرد، در آینده شــاهد کاهش هرچه بیشتر 
تعداد تصادفات و تلفات جانی در شهر تبریز 
خواهیــم بود.مدیرکل دفتر حمــل و نقل 

عمومی و ترافیک ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشــور عنوان کرد: امیدواریم 
سازمان برنامه و بودجه  اعتبارات مربوط به 
حوزه حمل و نقل و ترافیک را اختصاص داده 
و پرداخت اعتبارات ماده 23 جرایم رانندگی 
صورت پذیرد تا کالنشهرها از جمله تبریز، 
بتوانند در خصوص زیرساخت های ترافیکی 
عملکرد مطلوبتری را ارایه دهند.وی عملکرد 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
تبریز و مجموعه تحت مدیریــت آن را در 
ایام شــیوع کرونا قابل قبول ارزیابی کرده و 
با اشاره به عادی شدن فعالیت اتوبوس هاو 
به حرکــت درآمدن قطار شــهری، گفت: 
طبق ابالغیه ســتاد مبارزه با شیوع کرونا و 
لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، برای 

اســتفاده از  ناوگان حمل و نقل عمومی در 
همه شهرها تمهیداتی صورت گرفته که در 
تبریز نیز این تمهیدات با ضدعفونی کردن 
اتوبوس ها و قطارها و تاکسی هاانجام شده 
است و تهیه و ارایه ماســک و دستکش با 
قیمت های مصوب در ایســتگاه هااز جمله 
کارهای خوبی بوده که در تبریز در حال انجام 
اســت.حصاری در خصوص خرید اتوبوس 
برای کالنشهرها از طرف دولت، اظهار کرد: 
رییس جمهور در ســتاد کرونا قــول داده تا 
یک هزار و ۵00 اتوبوس برای کالنشهرها 
و شهرهای بزرگ خریداری شود که در این 
خصوص پیش پرداختی به شهرداران داده 
خواهد شــد.حصاری افزود: البته شهرداری 
و معاونت حمل و نقل شــهرداری تبریز در 

این خصوص اقدامات اولیه را شــروع کرده 
اما متاســفانه کمک دولت هنوز مشخص 
نشده است. در این خصوص با رییس بانک 
مرکزی مذاکراتی انجام شده تا اجازه فروش 
اوراق مشارکت به شــهرداری هاداده شود و 
همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز نسبت 
به پیش پرداخت ها اقدام کند.مدیرکل دفتر 
حمل و نقل وزارت کشور در خصوص کمک 
به رانندگان اتوبوس های بخش خصوصی 
که در ایام کرونایی متضرر شــده اند، گفت: 
این افراد شناسایی شــده اند و مقرر شده تا 
در چند حوزه از جمله معیشت به آنها کمک 
شــود و احتماال این مبلغ تا پایان خرداد به 
حساب رانندگان اتوبوس ها و رانندگان باری 

پرداخت شود.

استاندار مطرح کرد؛

آذربایجان شرقی؛ محور ارتباطات خارجی در شمال  غرب کشور

مدیرکل دفتر حمل و نقل وزارت کشور:

عملکرد حمل و نقل شهرداری می تواند الگو باشد

2
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  آذربایجان شرقی

اقتصادی

لیقوان ؛ قطب تولید 
پنیر

لیقوان روستایی در ۳۶ کیلومتری جنوب شرقی تبریز در کنار گزارش تصویری
مهران رود و کوه های سر به فلک کشیده سهند واقع شده و از 
آن به عنوان پایتخت پنیر ایران یاد می شود؛ پنیر لیقوان، یکی 
از محبوب ترین پنیرهای سنتی آذربایجان برای مردم کشور و 

حتی مردمان آن سوی مرزهاست، لیقوانی ها سال هاست پنیری 
با طعم خاص در روستای "لیقوان" واقع در دامنه ی کوه های 
سهند تولید می کنند که شاید تازگی و طعم بی نظیر این نوع 
پنیرمحلی در هیچ یک از پنیرهای صنعتی جهان یافت نشود.

 نخســتین قــرارگاه کوهنــوردی 
آذربایجان شرقی با نام »عظیم قیچی 
ســاز«، کوهنورد نام آور کشورمان، در 
ارتفاعات عینالی در شمال تبریز افتتاح 

شد.
به گزارش جام جــم به نقــل از ایرنا، 
عملیــات عمرانی قــرارگاه فرهنگی، 
ورزشی و آموزشی »قیچی ساز« از سال 
139۵ با مساعدت خیران و مسئوالن 
استانی آغاز شد و برای تکمیل و افتتاح 
آن ۸00 میلیــون تومان هزینه شــده 

است.
در کنار ایــن قرارگاه، مــوزه ای نیز در 
ارتباط با تاریخ و وســایل کوهنوردی 
راه اندازی شــده کــه در آن تجهیزات 

کالســیک کوهنــوردی و تصاویری 
از پیشکســوتان کوهنــوردی ایران و 
آذربایجان شــرقی به نمایش گذاشته 

شده است.
این قرار گاه در زمینی به وســعت 300 
متر مربع در کوه عینالی احداث شــده 

است.
زارعی، رییس فدراســیون کوهنوردی 
و صعودهای ورزشــی در آیین افتتاح 
قرارگاه کوهنوردی »قیچی ساز« گفت: 
اولویــت فدراســیون در مقطع کنونی 

استعدادیابی است. 
وی افزود: ثمرات نصــب دیواره های 
ســنگنوردی و ایجــاد قــرارگاه های 
کوهنوردی و اجرای برنامه های ورزشی 

برای نونهاالن و نوجوانان، نوید دهنده 
جامعــه ای پویا و آینده ای روشــن در 
حوزه کوهنوردی و صعودهای ورزشی 

است. 
عظیم قیچی ساز، هیمالیانوردد پرآوازه 
کشورمان نیز که در آیین افتتاح قرارگاه 
کوهنوردی ارتفاعات عینالی به نام او، 
حضور داشت، گفت: سالنی که در این 
قرارگاه وجود دارد، برای اجرای برنامه 
های آموزشی در نظر گرفته شده است. 

قیچی ســاز افزود: قــرارگاه نیز همان 
گونه که از نامش بر میآید، مأمنی برای 
حضور، آرامش و استراحت کوهنوردان و 
عالقه مندان به این رشته مفرح ورزشی 
اســت.تفرجگاه تفریحــی عینالی در 
زمینی به وسعت پنج هزار و ۶00 هکتار  
طراحی شــده و بزرگ ترین تفرجگاه 

کوهستانی کشور به شمار می رود.
ارتفاع 1۸00 متری ایــن کوه، عالقه 
مندان به ورزش کوهنوردی و پیاده روی 
فردی و خانوادگی را در روزهای تعطیل 

به خود جلب می کند.
  تلــه کابین، دریاچــه مصنوعی »داغ 
ُگولی«، رســتوران، جنگل کاری 100 

هکتاری، نورپــردازی المان ها، معابر و 
ابنیه  از مکان هــای دیدنی این منطقه 

گردشگری و ورزشی است.
عظیم قیچی ساز، متولد 13۶0، تبریز، 
تنها هیمالیانورد ایرانی است که توانسته 
به همه 1۴ قله هشت هزار متری صعود 
کند. قیچی ســاز در فاصله سال های 
13۸۴ تــا 139۵ توانســت 13 قله از 
هشــت هزارمتری ها را صعود کند؛ در 
این فاصله وی دو بار در سال های ۸۴ )با 
استفاده از اکسیژن( و در سال 9۵ بدون 

اکسیژن به اورست صعود کرد.
قیچی ساز سرانجام در 29 اردیبهشت 
139۶ موفق به فتح تنها قله باقی مانده 
یعنی »لوتسه« شد؛ او سی و هفتمین 
کوهنورد در دنیا اســت که به عضویت 

»باشگاه هشت هزارمتری ها« درآمد.
در بیــن کوهنــوردان صعودکننده به 
هشــت هزارمتری ها، تنهــا 1۷ نفر در 
جهان موفق به صعــود به همه 1۴ قلٔه 
باالی ۸000 متر بدون اکســیژن شده 
بودند و عظیم قیچی ســاز توانست نام 
خود را به عنوان هجدهمین کوهنورد در 

این فهرست به ثبت برساند.

جهادکشــاورزی  رئیــس   
آذربایجان شــرقی گفــت: ۸2 طرح 
کشــاورزی با اعتباری افزون بر یک 
هزار و ۵3۴ میلیارد ریــال همزمان با 
هفته جهادکشاورزی در این استان به 

بهره برداری می رسد.
اکبر فتحی در گفت و گویی با جام جم 
افزود: برای راه انــدازی این طرح ها 
۴۸ میلیــارد و 21۵ میلیــون ریال از 
اعتبارات ملی- دولتی، 30۴ میلیارد و 
9۶0 میلیون ریال تسهیالت بانکی و 
۷۸0 میلیارد و 933 میلیون ریال آورده 

شخصی هزینه شده است.
رئیــس جهادکشــاورزی آذربایجان 
شــرقی گفت: با افتتاح و بهره برداری 

از این پروژه ها بــرای یکهزار و ۸39 
نفر به طور دائمی و 2 هزار و 21۴ نفر 
به صورت موقت اشتغالزایی می شود، 
همچنین بــا راه اندازی پــروژه های 
مذکور اشــتغال ســه هزار و ۸۵3 نفر 
تثبیت و پنج هزار و ۸9۷ خانوار از این 

پروژه ها بهره مند می شوند. 
وی بــا تبریــک ســالروز تشــکیل 
جهادســازندگی، اظهار کرد: از آغازین 
روزهــای شــکل گیــری و پیروزی 
انقالب اسالمی، اندیشــه کشاورزی 
و کشــاورزان ایرانی، همواره در کالم 
رهبر انقــالب نقش گرفتــه و بارها 
در ســخنرانی هــا و اعالمیــه های 
روشنگرانه، از کشــاورزان به نیکی یاد 

کرده و نقــش و تاثیر ویژه این قشــر 
سخت کوش را در رشد اقتصادی و نیل 
به آبادانی و اســتقالل سیاسی کشور 

خاطرنشان ساخته اند.
فتحی با بیان این که 2۷ خرداد مصادف 
با ســالروز صدور فرمان تاریخی امام 
خمینی مبنی بر تشکیل جهادسازندگی 
اســت کــه بــه نــام روز و هفتــه 
جهادکشاورزی )21 الی 2۷ خرداد( نام 
گرفته اســت، افزود: بخش کشاورزی 
از جمله ارکان  مهم اقتصاد مقاومتی و 
امنیت غذایی کشور محسوب می شود 
لذا همه تالش خدمتگــزاران در این 
ســازمان بر تحقق محورهــای مورد 
تاکید رهبر معظم انقالب در زیربخش 

های کشــاورزی و اقتصــاد مقاومتی 
جهت نیل به خودکفایی در محصوالت 
اساسی و تحقق فرمایشات ایشان در 

راستای جهش تولید می باشد.
فتحی  با اشاره به شــعار امسال هفته 
جهادکشــاورزی »کشاورزی ، جهش 
تولیــد و امنیت غذایــی« اظهار کرد: 
غبار روبی و عطرافشــانی مزار مطهر 
شــهدا در تبریــز و شهرســتان ها، 
دیدار با خانواده های معظم شــهدا و 
ایثارگران ، حضور مدیران سازمان در 
برنامه های رادیو و تلویزیون از جمله 
برنامه های پیش بینی شــده سازمان 
جهادکشــاورزی آذربایجان شرقی در 

هفته جهادکشاورزی است.

در ارتفاعات عینالی تبریز؛

قرارگاه کوهنوردی قیچی ساز افتتاح شد

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خبر داد؛ 

افتتاح 1534میلیارد ریال طرح کشاورزی

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی:



 

بابک رضی منش فرماندار شهرســتان اسکو پیش 
شرط تحقق توســعه پایدار را رعایت اصول زیست 

محیطی عنوان کرد.
به گزارش جام جم به نقــل از خبرگزاری مهر، رضی 
منش در آئین کلنگ زنی پروژه ایســتگاه سنجش 
آلودگی هوا شهرســتان اسکو با تبریک هفته محیط 
زیست به زحمت کشــان این عرصه اظهار داشت: 
پیش شرط تحقق توسعه پایدار رعایت اصول زیست 

محیطی است.
وی افزود: سالمت شهر در گرو داشتن محیط سالم 
و بسترهای مناســب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، 
زیست محیطی، زیباشــناختی، بهداشتی و ورزشی 
محقق می شــود و اولین اولویت دولت تدبیر و امید 
در بحث توســعه، رعایت الزامات و پیوست زیست 

محیطی برای پروژه ها و هر طرح و برنامه ای است.
فرماندار شهرستان اسکو در ادامه شهروندان را پایه، 
اساس و سرمایه اصلی هر شهر دانست و بر ضرورت 
تحقق توســعه پایدار با محوریت تضمین و ارتقای 

سالمت شهروندان تاکید کرد.
رضی منش با اشــاره به این که سهند را برای الحاق 
به شبکه جهانی شــهرهای ســالم آماده می کنیم 
خاطرنشــان کرد: پروژه شــهر ســالم از سال های 
گذشــته با اقدامات گســترده از طریق کمیته های 
تخصصی در این شــهر با جدیت دنبال می شــود و 
در صورت ثبت به عنوان اولین شــهر سالم در کشور 

افتخاری برای استان و کشور خواهد شد.
وی ادامــه داد: حیــات بخشــی پایــدار، ایمنی و 
امنیــت، تعاون، تنــوع، زیبایی، هویت و احســاس 
تعلق از اهم اصول شــهرهای ســالم است و تالش 

می کنیم با برنامه ریزی مــدون و ایجاد عزم جدی 
بین دستگاه های اجرایی شــرایط تحقق هر یک از 

مؤلفه های تحقق شهر سالم را پدید آوریم.
فرماندار شهرستان اسکو از تشکیل یک البی قوی 
برای افزایش رفاه عمومی، اجتماعی و فیزیکی برای 
شکل گیری و رسیدن به شــاخص های شهر سالم 
در شهر ســهند خبر داد و افزود: داشتن اکو سیستم 
پایدار شــهری، تالش برای ایجاد جامعه منسجم با 
اقتصاد زنده شهری و پویا، ایجاد و تقویت ارتباطات 
اجتماعی یــک رویکرد و جهت گیری غالب شــهر 

سالم است.
وی در ادامــه تصریح کرد: نبود دســتگاه ســنجش 
آلودگی هــوا در این شهرســتان علی رغــم وجود 
واحدهای بــزرگ و آالینــده صنعتی در حــوزه این 
شهرستان و جمعیت قریب به 200 هزار نفر تهدیدی 
برای سالمت شهروندان بوده و با پیگیری های جدی 
و تبیین ضرورت و اهمیت ایجاد و اســتقرار دستگاه 
سنجش آلودگی هوا توانســتیم با مساعدت اداره کل 
حفاظت محیط زیست اســتان و همکاری شهرداری 
سهند در هفته محیط زیست در راستای حفظ سالمت 

شهروندان این پروژه مهم را کلنگ زنی کنیم.

حمید قاسمی، مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی از فعالیت 1۵ 
ایستگاه سنجش کیفیت هوا در این استان خبر داد.

به گزارش جام جم به نقل از خبرگزاری مهر، قاســمی در آئین کلنگ زنی پروژه 
ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستان اســکو با تقدیر از پیگیری های جدی 
فرماندار شهرستان اســکو برای استقرار ایستگاه ســنجش هوا اظهار داشت: در 
سطح اســتان آذربایجان شــرقی 1۵ ایستگاه ســنجش کیفیت هوا داریم که 9 
ایستگاه در تبریز و بقیه در شهرستان ها مستقر است که شانزدهمین ایستگاه در 
شهرستان اسکو کلنگ زنی شد و امیدواریم در حداقل زمان به بهره برداری برسد.

وی با اشــاره به مزیت های منطقه و قرار گیری شــهر جدید سهند در مجاورت 
منطقه حفاظت شده سهند گفت: این امر خود نشان دهنده توجه به اولویت های 
زیست محیطی در شهر سهند می باشد و باید به هوای پاک و مالحظات زیست 

محیطی خصوصًا بحث تصفیه خانه این شهر توجه ویژه داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به مشکالت 
موجود در تصمیمات متخذه در کمیته اضطرار سنجش آلودگی هوا در زمان های 
اضطراری و تعطیلی گفت: با استقرار این ایستگاه سنجش هوا این مشکل مرتفع 
خواهد شد. قاسمی در پایان با اشــاره به ظرفیت این ایستگاه گفت: این ایستگاه 

دارای ظرفیت اندازه گیری ذرات محیطی بوده که می تواند پارامترهای محیطی 
خصوصًا در حمل و نقل و ترافیک را اندازه گیری و خروجی داده ها را به صورت 
اعداد نمایش دهد و این دستگاه قدرت ســنجش آلودگی کل هوای شهرستان 
اسکو را دارا اســت که امیدواریم با تالش شــهرداری و ظرفیت سنجی بتوانیم 

ایستگاه را به پارامترهای دیگر مجهز کنیم.

 سرپرســت اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی استان آذربایجان شرقی بر ضرورت 
ایجاد تعامل بیشــتر در محیط کسب و کار 

برای رونق و شکوفایی اقتصادی تاکید کرد.
دکتر حســین فتحی در نشســت با اعضای 
کانون انجمن های صنفی آموزشــگاه های 
آزاد آموزش فنی و حرفه ای اســتان، با بیان 
نقش هر یک از مراکز آموزشی در ارتقاء سطح 
علمی و عملــی و مهارتی منابع انســانی در 
حوزه کار افزود: راه اشــتغال پایدار از مســیر 
مهارت های فنــی و حرفــه ای می گذرد و 
آموزش های تخصصی در حوزه کار می تواند 
به نفع بازار کار سطح بینش و دانش کار را در 

جامعه ارتقاء می دهد.
وی برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی بــا 
موضوعات مختلف” آینده کار “را در اجرای 
طرح های اشــتغال ضروری عنــوان نموده 
افزود: اگر آموزش های فنی و مهارتی بتواند 
در مسیر اشتغال قرار گیرد بدون شک کمک 

شایانی در رونق بازار کار خواهد داشت .

 رئیس ســازمان مدیریت وبرنامه ریزی آذربایجان شــرقی با بیان 
این که رســیدن به مفاهمه و اقدام مشــترک بهتریــن راهکار برای 
ساماندهی اجتماعی است، گفت: مدیریت سکونتگاه های غیررسمی 

موضوع فرابخشی است.
به گــزارش جام جم به نقــل از خبرگــزاری مهــر داود بهبودی در 
جلســه بحث و بررسی گزارش عملکرد هســته کلیدی »ساماندهی 
و توانمندســازی اجتماعی« ســند تدبیر توسعه اســتان اظهار کرد: 
توانمندســازی اجتماعــی و مدیریت ســکونتگاه های غیررســمی 
موضوعی بســیار مهم و فرابخشــی اســت که تاکنون تالش های 

زیادی در این جهت صورت گرفته اســت.وی افزود: اگر موضوعاتی 
مثل مهاجرت، حاشــیه نشــینی و آســیب های اجتماعی به عنوان 
پدیده هایــی ناهنجار اتفاق می افتد محصــول اقدامات جزئی نگرانه 
و ســطحی و برآیند نظام اداری و اجرایی ما اســت.بهبودی تصریح 
کرد: اگر بتوانیــم برای رفع این معضالت عملیات مشــترک تعریف 
کرده و به مفاهمه برسیم خواهیم توانســت آنها را مدیریت و کنترل 
کنیم؛ اما اگر هر دســتگاه بر اســاس مأموریت های متعارف پیشین 
اقدامی صورت دهد نتیجه چندان مطلوبی حاصل نخواهد شد.رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ابراز داشت: هسته 

کلیدی ساماندهی و توانمندســازی اجتماعی از مهم ترین هسته های 
سند تدبیر توســعه به شــمار می رود و مجموعه زحمات و اقدامات 
دســتگاه های اجرایی و تســهیلگران برای پیشــبرد پروژه های این 
هسته و بویژه تقویت پایگاه ســرمایه اجتماعی در مناطق حاشیه ای 
تبریز بسیار ارزشمند اســت.وی در عین حال خاطرنشان ساخت: در 
سند تدبیر توســعه بر روی نقاط کلیدی تمرکز می شــود و بیشتر به 
دنبال الگوســازی هســتیم؛ البته اگر الگوهایی قابل تعمیم و تکثیر 
باشــد باید با احتیاط اقدامات خود را در ســایر جهــات و مناطق نیز 

توسعه داده و به مقابله با آسیب های اجتماعی بپردازیم.

محســن نریمان،  مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
ارس بر لزوم تسریع در آغاز عملیات اجرایی احداث 

فرودگاه بین المللی ارس تاکید کرد.
به گزارش جام جم به نقل از ایسنا نریمان در نشست 
با مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 
گفت: منطقه آزاد ارس برای رســیدن به جایگاه 
واقعی خود در عرصه هــای مختلف نیازمند ایجاد 
فرودگاه بین المللی بوده و در همین راستا ضروری 
است هر چه ســریع تر مجوز زیست محیطی باند 

جدید فرودگاه بین المللی ارس اخذ شود.  
وی، احداث فــرودگاه ارس را از پروژه های مهم و 
کلیدی در زمینه زیر ساخت دانســت و با اشاره به 
نقش فــرودگاه ارس در رشــد اقتصادی و کمک 
به ایجاد توســعه پایدار،  افزود: رفع تداخل محل 
فرودگاه ارس با منطقه حفاظت شــده مراکان و 
برخی تداخالت داخل محدوده مستلزم همکاری 
دو جانبه ســازمان منطقه آزاد ارس بــا اداره کل 

حفاظت از محیط زیست است.
 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد ارس، نریمان با اشاره به مصوبه هیات 
وزیران از تعهد سازمان حفاظت محیط زیست برای 
همکاری در احداث فرودگاه بین المللی ارس خبر 
داد و گفت: طبق مصوبه هیات وزیران در سال 9۸ 
سازمان حفاظت محیط زیست در صورت تصویب 
گزارش ارزیابی آثار زیست محیطی احداث فرودگاه 
بین المللی ارس به همکاری بــا منطقه آزاد ارس 
برای احداث این فرودگاه پس از طی مراحل قانونی 

متعهد شده است. 
در پایان این نشست مقرر شد پس از اخذ استعالم 
توســط دفتر فنی معاونت عمران  سازمان منطقه 
آزاد ارس، اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی 
نهایت همکاری را جهت رفــع تداخل با مناطق 

حفاظت شده مراکان داشته باشد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
ارس تاکید کرد؛

لزوم تسریع عملیات اجرایی 
احداث فرودگاه بین المللی ارس

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان هشدار داد؛

خبرخبر

شنبه  ۲۴ خرداد ۱۳۹۹    شماره 5۶۸۰

ایرج شهین باهر، شهردار تبریز با اشاره به نقش متفاوت شهرداری در حوزه 
مسکن، گفت: رویکرد شــهرداری تبریز، بهسازی مســکن در بافت های 
فرسوده از طریق انبوه سازی های حجیم توسط ســرمایه گذاران این حوزه 

است.
به گزارش جام جم شــهین باهر با حضور در برنامه تلویزیونــی »تراز« در 
خصوص نقش مسکن در تحقق شعار ســال مبنی بر جهش تولید، اظهار 
داشت: یک سوم شهر تبریز بافت ناکارآمد بوده که شامل حاشیه نشینی، بافت 

فرسوده و روستایی است.
وی افزود: ۷۵0 هزار نفر از جمعیت تبریز در این بافت ها زندگی می کنند که 
نیازمند اصالح و بازســازی است. در تحقق شعار ســال در حوزه مسکن دو 
سیاست »تولید مسکن« و »بهسازی مسکن در بافت های فرسوده« وجود 

دارد که در شهرداری در صدد ادغام این دو مورد با یکدیگر هستیم.
شهردار تبریز با بیان این که بهسازی مسکن بیشتر مورد تاکید این مجموعه 

است، گفت: به عنوان مدیر شهری در اصالح بافت فرسوده وظایفی داریم.  
شهین باهر گفت: مسکن تنها یک چهار دیواری و سقف نیست. در بحث های 
شــهری تنها ۴۵ درصد از بحث ما ایجاد این چهاردیواری است و ۵۵ درصد 
شامل کاربری های عمومی آن مسکن است. درکنار چهار دیواری باید پارک 

و مدرسه و درمانگاه و بقیه نیازهای مسکن باشد.

وی ادامه داد: در ظرفیت بافت فرســوده تمام این زیرساخت ها 
وجود دارد و در شهرداری سعی داریم جهش تولید حوزه مسکن 
را به این ســمت ببریم. ولی گاهی پیش می آید که بخشی می 

خواهد ســریع تر به نتیجه رســیده و عالقه ای به برنامه های میان مدت و 
بلندمدت در ساخت مسکن ندارد.

شــهردار تبریز از قیمت پایین مســکن در بافت های ناکارآمــد به عنوان 
پارامتری موثر برای انبوه ســازان نام برد و افزود: قیمت مسکن هم اکنون 
در بافت های فرسوده در مقایسه با بافت های جدید االحداث مجاور کوه در 
شرق تبریز که هنوز آماده نشده و زیرســاختی ندارد بسیار متفاوت و کمتر 
است.ایرج شهین باهر با تاکید بر این که ساخت و ساز در این بافت هانیازمند 
سرمایه  گذاری های کالن است، تصریح کرد: شهرداری با ارائه تسهیالتی 
همچون تخفیف در عوارض و... سعی در تشــویق انبوه سازان به ساخت و 
ساز در بافت های حاشیه نشین دارد. با هدایت ساخت مسکن به شکل انبوه 
و صنعتی سازی تا 30 درصد قیمت ساخت کاهش می یابد.وی خاطرنشان 
کرد: شهرداری در بافت های فرسوده در تراکم مجاز تا 100 درصد تخفیف 
ارائه می دهد. بعد از حد مجاز هم این تخفیف هاتــا 30 درصد ادامه دارد. در 
بافت های ناکارآمد اگر کسی بلوکی در یک هکتار انبوه سازی کند 100 درصد 
پروانه رایگان است واین امتیاز ویژه ای است. از طرفی سهم زمین نیز اندک 

است و به صنعتی سازی کمک کرده و قیمت ساخت کاهش می یابد.
شــهردار تبریز یادآور شــد: شــاید احــداث مــوردی ســاختمان در این 
بافت هاجذابیتی نداشته باشد ولی سرمایه گذاری های چند هکتاری در این 
بافت هامطلوب است. احداث یک بلوک 10 هکتاری با قیمت اندک زمین به 

شکل حجیم و متراژهای زیاد می تواند برای سرمایه گذار جذاب باشد.
شهین باهر افزود: در طول مدت خدمت در کسوت شهردار تبریز، بسیار سعی 
کرده ام از انبوه سازان استان دعوت کنم ولی متاسفانه آنها بدون تسهیالت 
کم بهره عالقه ای برای ساخت وســاز در این مناطق را ندارند. در هر حال 
مطمئنم در صورت اجرای پروژه های ۵ هکتاری در بافت فرسوده و سرمایه 
گذاری حجیم بسیارسود آور خواهد بود.وی در پایان با ارائه راهکاری در این 
خصوص یادآور شــد: باید تقاضا را با ارائه تسهیالت صحیح تحریک کنیم. 
باید بدانیم این تسهیالت به چه کسانی داده می شود و این افراد واقعا نیازمند 
مسکن باشند. در کشورهای توسعه یافته از دهه ها پیش این اتفاق رخ داده و 
با ســرمایه گذاری در این بافت ها، ارزش افزوده خوبی برای سرمایه گذاران 

بخش مسکن ایجاد شده است.

مدیریت سکونتگاه های غیررسمی فرابخشی است

شهردار تبریز عنوان کرد؛

تسهیالت ویژه شهرداری برای بهسازی 
مسکن در بافت های فرسوده 

معاون استاندار:
خط یک قطار شهری تا 
 پایان سال به ایستگاه 

آخر می رسد
معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتاندار 
آذربایجان شــرقی گفت: طبق برنامه ریزی ها، 
مقرر شــده تا پایان ســال 99 خــط یک قطار 
شهری تبریز به ایســتگاه پایانی برسد و طبق 
وعده های داده شده سال گذشــته شاهد بهره 
بــرداری از تعــدادی از ایســتگاه ها بودیــم و 
امیدواریم امسال نیز تعداد باقی مانده ایستگاه ها 

به بهره برداری برسد.
به گزارش جام جم به نقل از ایسنا جواد رحمتی 
در بازدید از فاز 3 خط یک قطار شــهری تبریز، 
اظهار کرد: خوشــبختانه پروژه طبق برنامه در 
جریان اســت و جا دارد از مدیران، پیمانکاران، 
مشــاوران، کارگران و تمامــی عوامل اجرایی 
بویــژه مدیرعامل ســازمان قطار شــهری که 
توانســتند به وعده های خود عمل کرده و طبق 

برنامه پروژه را اجرا کنند قدردانی کنیم.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتاندار 
آذربایجان  شــرقی، از پروژه متــروی تبریز به 
عنوان فعال ترین و موفق ترین پروژه شــهری 
نام برد و گفت: در بازدیــد دکتر نوبخت معاون 
رئیس جمهور از قطار میانــه- تبریز، موضوع 
پروژه متروی تبریز مطرح شد و عنوان کرد که 
برای خود من جای تعجب داشت که با شرایط 
سخت اقتصادی موجود، مترو تبریز فعال بوده 
و پیشــرفت قابل توجهی دارد و قول حمایت و 
همراهی دادند تا ان شاءاهلل این پروژه همچنان 
فعال باشــد.وی با اشــاره بــه هماهنگی های 
صــورت گرفته به منظور کلنگ زنی خط ســه 
قطار شــهری تبریز طی سال جاری، افزود: اگر 
بتوانیم ســه خط مترو تبریز را محقق ســازیم 
بعد از تهران به عنوان نخســتین کالنشهری 
خواهیم بود که توانســته ایم ایــن موضوع را 

عملیاتی کنیم.

امین امینیان؛ فرماندار هشترود با بیان این که مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برای کاهش مبتالیان به کرونا تــالش کنند، گفت: مردم با احتــرام به قانون برای 

کاهش آمار این بیماری دولت را یاری کنند.
به گزارش جام جم به نقل از خبرگزاری مهر، امینیان در جلسه شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان هشترود با مقایسه ایران با دیگر کشورها ادامه داد: کشورهای دیگر از هر 
لحاظ در زمینه های پزشکی پیشرفت باالیی دارند ولی همه دیدند که در کنترل این 

بیماری چه بالیی سر مردم آن کشورها آمد. ماسک دزدی، رها کردن بیماران مسن 
و… ازجمله کارهایی بود که در این کشورهای به اصطالح پیشرفته دیدیم.

وی متذکر شــد: اما مردم ایران اســالمی با نــدای رهبر و مقتــدای خویش که در 
ســخنرانی ها بیان فرمودند که مردم به میدان بیایند و اجازه ندهند اقشار آسیب پذیر 
دچار مشکل شــوند، همه دیدند که مردم شــبانه روز در واحدهای تولیدی با ساخت 
انواع لوازم بهداشتی و در بحث مواســات خیران با کمک های خود در جهت کاستن 
آالم آسیب دیدگان از بحران کرونا چه جانفشانی هایی از خود به جا گذاشتند که یادآور 

هشت سال دوران دفاع مقدس بود.
وی افزود: در آن زمان مردم هم از جان و هم از مال خود گذشتند تا نگذارند یک وجب 

از خاک پاک این کشور به دست دشمن بیفتد.
وی خاطر نشــان کرد: نمازهای جمعه نیز از هفته های بعدی در مناطق سفید و زرد 
برگزار خواهد شد اما با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
که امیدواریم مردم با احترام به قانون در کاهش ابتــالء به این بیماری دولت را یاری 
کنند.وی هشترود را تنها شهرســتانی عنوان کرد که در زمینه فوتی ناشی از کرونا در 
جایگاه مطلوب است و موقعیت هشترود نیز در مرحله زرد است که امیدواریم با رعایت 

قوانین و عمل به پروتکل های بهداشتی هرچه سریع تر به وضعیت سفید بر گردیم.

بارعایت پروتکل های بهداشتی؛

مردم برای کاهش مبتالیان کرونا تالش کنند

فرماندار اسکو تاکید کرد؛

رعایت اصول زیست محیطی؛ پیش شرط تحقق توسعه پایدار

مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی خبر داد؛

فعالیت 15 ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ا ستان

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

ضرورت ایجاد تعامل در محیط کسب و کار برای شکوفایی اقتصاد

احتمال ایجاد محدودیت ها با ادامه روند افزایشی آمار کرونا
عباسعلی درستی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشــکی تبریز از احتمال ایجاد 
محدودیت و اخذ تصمیمات ســخت گیرانه در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 
با ادامه روند نگران کننده و افزایشــی آمار مبتالیان به کرونا در آذربایجان شرقی 

خبر داد.

به گزارش جام جم به نقل از ایسنا درستی با بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه در 
طی هفته گذشته موارد مثبت کرونا، موارد بســتری بیماری و موارد بیماران بدحال 
افزایش یافته است.وی افزود: آمارها نگران کننده بوده و این امر نشانگر عدم رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در آذربایجان شرقی است، اگر مردم رعایت نکنند، کنترل 

بیماری سخت شده و فاجعه انسانی رخ خواهد داد.وی بیان کرد: مردم حتما فاصله 
گذاری را در تمامی فعالیت هــای اجتماعی و اقتصادی و بهداشــت فردی رعایت 
کرده و اســتفاده از لوازم حفاظت فردی بویژه ماسک را در صورت حضور در اجتماع 

فراموش نکنند.

۳
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

اقتصادی
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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

عالم اندر ذکر تو در شور و غوغا هست و نیست
   آنکه سر در کوی او نگذاشته، آزاده نیست 
   آنکه دل خواهد، درون کعبه و بتخانه نیست

امام خمینی - ره   عاشقان روی او را خانه و کاشانه نیست

شنبه  ۲۴ خرداد ۱۳۹۹    شماره 5۶۸۰

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران ) آذربایجان شرقی (  1 /99   نوبت اول

*توضیحات :برای امالک واقع در شهرک های صنعتی خریدار مستلزم قبول شرایط ذیل می باشد: امالک صنعتی واقع در شهرک های صنعتی که بصورت جانشینی می باشد :موضوع مزایده عبارتست ازحق استفاده از اعیانی احداثی و تأسیسات و مستحدثات 
در عرصه قطعه زمین بشماره پالک ثبتی .....واقع در بخش ..............واقع در شهرک صنعتی ……………......... که موضوع قرارداد / دفترچه واگذاری شماره .............مورخ ................که بانک در محل مزبور جانشین شده است .

2- در مورد محل های دارای متصرف  بانک هیچگونه مسئولیتی در خصوص رفع تصرف و خلع ید و تخلیه و تحویل محل ندارد و موارد مذکور مباشرتا"بعهده برنده مزایده است )دراین مورد بانک به برنده مزایده وکالت خواهدداد(.
3- بانک بمدت 30 سال ازتاریخ واگذاری حق فسخ واگذاری) در هر قالبی که واگذارگردد باشد( داراست.

4- برنده مزایده تحت هیچ عنوان حق واگذاری آنرا مورد مزایده را به شخص دیگر ندارد و استفاده از محل صرفاً باید مباشرتا"توسط برنده مزایده صورت گیرد.
5- واگذاری در قالب عقد اجاره بشرط تملیک خواهد بود که شرائط شکلی و ماهوی آنرا بانک تعیین              می نمایدو برنده مزایده حق درخواست تغییر مفاد و مندرجات آنرا ندارد .

6- واگذاری محل به برنده مزایده منوط به توافق کتبی شــرکت شــهرک های صنعتی استان آذربایجانشرقی بوده و در صورتیکه شرکت شهرکهای 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 از خود سلب و اسقاط نمود .

7- بانک هیچگونه تعهد و تکلیفی در واگذاری عرصه و اعیانی و تأسیســات مورد مزایده و نیز جانشــینی برنده مزایده قبل از تســویه حساب با بانک ندارد، بلکه فقط در صورت عمل به تعهدات از سوی برنده مزایده براساس قرارداد اجاره به شرط تملیک ، بانک 
نامبرده را جهت جانشینی)بصورت عادی( به شرکت شهرک های صنعتی معرفی خواهد نمود که قبول آن هم منوط به موافقت شرکت شهرکهای صنعتی است.

8- چنانچه شــرکت شــهرک های صنعتی با جانشــینی برنده مزایده موافقت ننماید یا بانک از حق فسخ خود اســتفاده 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 هرگونه ادعایی علیه بانک اعم از کیفری ، حقوقی ، مطالبه خسارت و ...را از خود سلب واسقاط نمود

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 چیپس199/11097001325000005

ردیف
شعبه تملیک 

متراژکاربریآدرسکننده
توضیحات )فروش با وضعیت موجود(وضعیت ملک پالک ثبتیقیمت پایه مزایدهمتراژ اعیانیعرصه 

سرقفلی- یک باب مغازه دو دهانه خالیپالک ثبتی 2263 بخش 5 تبریز012716,800,000,000تجاریتبریز - خیابان صائب - روبروی شعبه بانک ملیملکی بانک1

شعبه شهرک امام2
تبریز خیابان آذربایجان نرسیده به فلکه بهار کوچه 

شهید صادقی پالک 151
62سهم مشاع از 96 سهم )آپارتمان(عرصه و اعیان متصرفدار342فرعی از 4923 اصلی 0943,059,700,000مسکونی

01139,975,000,000تجاریمراغه- جنب هتل دریاشعبه مراغه3
7740و7741و7743 فرعی از 6 اصلی مفروزی 

و مجزی از 9370 از 185و186و 187
سرقفلی -84 متر مربع همکف و 29 متر بالکنخالی

ششدانگمتصرفدار1245 اصلی از بخش 10 تبریز2002043,360,000,000مسکونی  سردرود- محله القندیس دربند زمزم کاشی 118شعبه تبریز4

www.setadiran.ir مراجعه نمایند . متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده به سایت اینترنتی 
زمان انتشار آگهی در سامانه :  1399/03/24 و1399/03/31

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 99/04/07 ساعت 14:30
زمان بازگشائی و اعالم برنده : 1399/04/08

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

ها ، 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 – رضا  طاهری ( تماس حاصل نمائید.

1- در خصوص امالک متصرف دار، به برنده مزایده وکالتنامه 
کاری جهت انجام امور قانونی اعطاء گشته و کلیه هزینه های 
تنظیم  انتقال،  و  نقل  با  ارتباط  در  استعالم  اخذ  به  مربوط 

وکالتنامه و سایر موارد برعهده خریدار می باشد.
2- با توجه به امکان بازدید امالک تخلیه برای کلیه شرکت 
کنندگان در مزایده، بانک از پذیرفتن هرگونه اعتراض در این

زمینه از متقاضیان، معذور می باشد.

3- در امالک سرقفلی، رضایت مالک جهت تغییر شغل و در 
صورت لزوم تغییر کاربری برعهده خریدار می باشد.

4- در خصوص امالکی که به صورت نقد و اقساط به فروش 
امالک  در  و  منعقد  تملیک  شرط  به  اجاره  قرارداد  میرسد، 
سرقفلی یا حق کسب و پیشه، قرارداد به صورت صلح حقوق 

اقساطی خواهد بود که به دو روش ذیل صورت می پذیرد:
نیاز به  ( بدون  1)انعقاد قرارداد عادی صلح حقوق اقساطی 

ارائه وثیقه 2)عقد صلح اقساط به صورت رسمی با اخذ(
وثیقه مورد پذیرش بانک به میزان مانده بخش اقساطی ثمن 

معامله و سود متعلقه آن.
5- هزینه آگهی و کارشناسی برعهده خریدار بوده و هزینه 
از  پیش  بانک  نظر  اعالم  براساس  میبایست  مذکور  های 

انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واریز گردد.
6- متقاضیان خرید امالک با شرایط اجاره به شرط تملیک، 

از  (که  مزایده  در  شرکت  شرایط  های  برگه  در  می بایست 
به  اشاره  )صراحتاً  گردد  می  خریداری  ستاد  سامانه  طریق 

مدت و سود نرخ مورد نظر براساس جدول ذیل نمایند.
7- در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران، یکسان باشد، 

اولویت فروش با خرید نقدی است.
اعالم  ذیل  شرح  به  بانک  مازاد  امالک  فروش  نحوه   -8

می گردد:

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 
نماید. اقدام 

ش
نحوه فرو

ط نقد 
 با شرای

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدی ۱۰ درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد )به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات (.۱

امالک متصرف دار  با ارائه وکالت نامه به فروش می رسد .۲

ط نقد و 
ش با شرای

نحوه فرو
ساط

اق

شرایط اقساطمدتپیش پرداختکاربریردیف
صنعتی - کشاورزی۱

دامداری خدماتی
بدون سودیک ساله%۳۰

۹%دوساله

۱5%سه ساله
مسکونی -تجاری۲

اداری
۹%یک ساله%5۰

۱5%دوساله

بانک ملی ایران  اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی۱۸%سه ساله

بانک ملی ایران  اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی

      بانک ملی ایران در نظر دارد، قسمتی از امالک مازاد خود را از طریق مزایده کتبی 
بر مبنای قیمت پایه مزایده ، در وضعیت موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط ، بدون 
متصرف و متصرف دار به فروش برساند . متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات 
بیشتر، بازدید از امالک، دریافت اسناد مزایده ) برگه های شرایط شرکت در مزایده ( و 
تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 14:30 روز شنبه 1399/04/07 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35234089 و 35265999با پیش شماره 

041تماس حاصل نمایند 
توضیحات : 

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

مشروط  مردود است .
3-رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است .

4-ســپرده ) ودیعه ( شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان 

آذربایجانشرقی به  بانکملی استان  امور شعب  اداره  باید طی یک فقره چک تضمینی 
همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.

روز  صبح   10 ساعت  در  امالک  خرید  متقاضیان  پیشنهادات  حاوی  پاکات  5-کلیه 
یکشنبه مورخ  99/04/08

 درمحل ساختمان اداره امور شعب بانکملی استان آذربایجانشرقی طبقه سوم – سالن 
کنفرانس بازگشـــایی خواهد شد ، لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد شده با ارائه 

کارت شناسایی در جلســـــه مذکور شرکت نمایند . 
6-امالک دارای متصرف به صورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ 
استعالمات مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار می 

گردد ) هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود ( 
7-برای کلیه امالک ، بازدید الزامی اســت و در وضعیت موجود واگذار می گردد و برای 
امالک متصـرف دار ، وفق شرایط مندرج در برگ مزایده ، تخلیه ملک برعهده خریدار 

است. 
8- امالک سرقفلی هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شـغل و در صورت لزوم تغییر 

کاربری بر عهده خریدار است.
9- امالکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره 

به شرط تملیک میباشد 
10 -هزینه آگهی و کارشناسی برعهده خریدار است و مشارالیه می بایست این هزینه 

را براســـاس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واریز نماید.
خرید  بابت  000ر250ریال  مبلغ  بایست  می  مزایده   در  شرکت  11-متقاضیان 
اینترنتی آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  مزایده   اسناد 

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند .
برگه های شرایط  اقساط می بایست در  و  نقد  به صورت  امالک  12-متقاضیان خرید 
شرکت در مزایده )که به صورت نقد و اقساط در اختیار ایشان قرار می گیرد( صراحتاً 

اشاره به مدت و ســود نرخ مورد نظر براســاس جدول ذیل نمایند . 
13- در صورتیکه مبالغ پیشنهادی خریداران، به طور مساوی باشد، اولویت فروش با 

شرایط نقدی است
14- نحوه فروش امالک مازاد بانک به شرح ذیل اعالم می گردد.


