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بیشتر بخوانید

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد:

رفع مشکالت آب و برق نیازمند حرکت جهادی
ویــژههـا

مهمترین رسالت پلیس
امنیت اقتصادی مبارزه
با پولشویی است

4

4

دانشگاه علوم پزشکی
تبریز و ماردین ترکیه
همکاری میکنند

اعالم جزئیات
بازگشایی مدارس در
آذربایجانشرقی

4

اموال مستهلک
شده بانک ملی استان
آذربایجان شرقی

تکشیل پرونده تخلف
سه هزار و ۱۱۶میلیارد ریالی
صنفی در آذربایجان شرقی

تعهد خیران آذربایجانشرقی برای مدرسه سازی
انتقال آب به کانال قوری گول

3و2

رئیس اداره منابع آب شهرستان بستان آباد از انتقال آب
به کانال قوری گول خبر داد.
به گزارش جامجم حامد دینی با بیان اینکه حق آبه تاالب بینالمللی
قوری گول از صبرچای از  ۱۵آبان هر سال شروع میشود گفت :طبق
موعد آب صبرچای امسال نیز  ۱۵آبان وارد کانال انتقال ...
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آ گهی مزایده ســــراســری (نوبت اول)

4
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کشف عرضه مر غ خارج
از شبکه در مراغه
4

رپرتاژ

به همت مجتمع مس سونگون و گروه جهادی ثاراهلل شرکت ملی صنایع مس ایران انجام شد؛

خدمترسانی به بیش از  3175نفر در طرح جهادی -درمانی شهدای ورزقان
مــدیــر روابـ ــط عــمــومــی و نــظــارت بــر خــدمــات
مجتمع مس سونگون در مصاحبه با جام جم
با اشــاره به اینکه مجموعه مس سونگون
ه ــم ــواره در زمــیــنــه ای ــف ــای مــســئــولــیـتهــای
اجتماعی و برگزاری طر حهای جهادی در راستای

خدمات خداپسندانه پیشگام بــوده است،
گفت «:طرح جهادی درمانی شهدای ورزقــان
از  ۱۲الــی  ۱۴آبــان توسط گــروه جــهــادی ثــاراهلل
شرکت ملی صنایع مس ایران و با پشتیبانی
مجتمع مس سونگون در دبیرستان الزهرا

شــهــر ورزق ـ ــان بــرگــزار گ ــردی ــد»  .اسمعیلی با
تشریح خدمات ارائه شده در این طرح ،اظهار
داش ـ ــت «:در ای ــن ط ــرح جــهــادی درم ــان ــی به
 ۳۱۷۵نفر از مراجعه کنندگان  ۶۷۹۸خدمت
درمانی در تخصصهای زنــان ،چشمپزشکی،

قلب ،پوست و مــو ،دندانپزشکی عمومی و
تخصصی ،روانشناسی ،سونوگرافی ،تغذیه،
خــدمــات پــرســتــاری و داروخ ــان ــه ارائ ــه گــردیــد.
همچنین حین برگزاری این طرح جهادی  56نفر
تحت عمل جراحی چشم قرار گرفتند».
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در آذربایجان شرقی

انتقال آب به کانال قوری گول
رئیس اداره منابع آب شهرستان بستان آباد از انتقال آب به کانال قوری
گول خبر داد.
به گزارش جامجم حامد دینی با بیان اینکه حق آبه تاالب بینالمللی
قوری گول از صبرچای از  ۱۵آبان هر سال شروع میشود گفت :طبق موعد

اجتماعی
اقتصادی

کشف عرضه مر غ خار ج از شبکه در مراغه
آب صبرچای امسال نیز  ۱۵آبان وارد کانال انتقال آب قوری گول شده
است .رئیس اداره منابع آب شهرستان بستان آباد با بیان اینکه مسیر
کانال توسط آب منطقهای الیروبی شده است افزود :امیدواریم ظرف چند
روز آینده شاهد ورود آب به بستر تاالب قوری گول باشیم.

رئیس اداره منابع آب شهرستان بستان آباد همکاری محیط زیست در
تسویه بدهی میرآب و عقد قرار داد با میرآب کانال صبر چای را باعث
تداوم انتقال آب به قوری گول عنوان کرد و افزود :مشکل کمبود آب در
باال دست برای تاالب وجود ندارد.

سواری در حین تخلیه مر غ در جلوی یکی از فروشگاههای شهرستان
مشکوک شدند و آنها را بررسی کردند .وی افزود :در بررسی و بازرسی از
این خودروها  ۷۲۷کیلوگرم گوشت مر غ خارج از شبکه توزیع و فاقد مجوز
به ارزش  ۲۰۰میلیون ریال کشف شد .به گفته فرمانده انتظامی مراغه ،در

فرمانده انتظامی مراغه از کشف  ۷۰۰کیلوگرم گوشت مر غ بدون مجوز و
خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.
به گزارش جامجم سرهنگ فارسی گفت :ماموران پلیس آگاهی به اتفاق
ماموران تعزیرات حکومتی در حین گشت زنی در شهرستان به  ۲دستگاه

این رابطه  ۲نفر دستگیر شدند و خودروهای حمل مر غ نیز توقیف شد.
وی ادامه داد :برخورد قانونی و قاطعانه با قاچاق و توزیع خارج از شبکه
طیور و ارزاق عمومی مردم با جدیت تمام در دستور کار پلیس و دستگاه
قضائی قرار دارد.

ضمیمه رایگان روزنامه در آذربایجان شرقی

آ گهــی مزایده ســــراسـ ــری (نوبت اول)

اموال مســتهلک شــده بانک ملی اســتان آذربایجان شرقی
پایه مزایده است که متقاضیان میبایست وجه مود نظر

اعم از اسناد مالکیت ،پروانه ساخت ،پروانه بهره برداری،

بر عهده خریدار بــوده و بانک تکلیفی در خصوص

را به بانک اطالع دهد ،در غیر اینصورت هرگونه ادعا

تعیین میشود انجام خواهد شــد .در خصوص امالک

از طرف مستاجر یا مستاجرین متوفی یا محجور معمول

را به حساب شماره  0110317323009و یا به شماره شبا

شناسنامه مال /اموال و نوع کاربری ،همچنین اطالعات

ارائه و اخذ مجوزها نخواهد داشت.

در خصوص عــدم اطــاع از نتیجه مــزایــده مسموع

واقع در شهرکهای صنعتی (فاقد سند ثبتی) جانشینی از

نمایند .در غیر اینصورت بانک حق و اختیار دارد وفق

نمیباشد.

طریق شرکت شهرکهای صنعتی صورت میپذیرد.

مقررات استیفاء حقوق خود را بنماید.

و مستهلک شــده خــود را از طــریــق ســامــانــه تــدارکــات

الکترونیکی دولت (ستاد) بر مبنای قیمت پایه مزایده،
با وضعیت موجود و به صورت نقد ،به فروش برساند.

مــتــقــاضــیــان م ـیتــوانــنــد بـ ــرای کــســب اط ــاع ــات بیشتر
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راجــع به پیشینه امــوال ،ســال ساخت ،کشور سازنده،

امورشعب استان آذربایجان شرقی واریز و تصویر رسید

میزان کارکرد و  ...را تحصیل کرده و هیچگونه ادعایی از

مربوط به باز و بسته نمودن منصوبات اموال مورد

پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

سوی متقاضی علیه بانک مسموع نمیباشد.

3

بانک ملی ای ــران در نظر دارد ،تـعــدادی از ام ــوال مــازاد

متقاضی اظهار و اقرار مینماید با توجه به قانون منع

8

واگ ـ ــذاری امـ ــوال مـ ــازاد بــانــک بــه ســایــر موسسات

در خــصــوص امـ ــوال منقول کلیه هزینههای

 22برنده  /برندگان مزایده متعهد میگردند حداکثر

 25متقاضی شرکت در مزایده صرفا میتواند  48ساعت

 27هــزیــنــه نــشــر آگــهــی و ح ــق الــزحــمــه کــارشــنــاس /

مزایده ،بارگیری و حمل آن از محل نگه داری به عهده

ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ ،به بانک مراجعه و

قبل از آخــریــن مهلت تعیین شــده بــه منظور « ارائــه

کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارزیابی بر عهده

خریدار است.

ضمن واریز ثمن معامله ،هزینههای اجرایی ،آگهی

پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

برنده مزایده (اعم از اشخاص حقیقی  /حقوقی) است و

پس از اعــام برنده مزایده ،خریدار بایستی در

و کارشناسی با ارائه فیشهای واریزی و سایر مدارک

(ســتــاد)» در مــزایــده ،به صــورت کتبی از پیشنهاد خود

ایشان بایستی این هزینه را بر اساس اعالم بانک و قبل

مورد نیاز ،مقدمات انعقاد قرارداد واگذاری  /مبایعه

انصراف و درخواست استرداد سپرده تودیعی را بنماید.

از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نمایند.

در این صــورت شرکت وی در مزایده کان لم یکن تلقی

معامله به طور نقد و تسلیم چک معادل دو برابر الباقی
ثمن معامله به بانک ملی ،اموال مورد مزایده را قبل از

16

مداخله وزرا ،نمایندگان مجلس و کارمندان در معامالت

اعتباری ،شرکتهای تابعه بانک یا شرکتهای تابعه سایر

دول ــت ــی و ک ــش ــوری مــصــوب  1337/10/02هیچگونه

موسسات اعتباری صرفا با اجازه بانک مرکزی مجاز است.

مهلت مقرر نسبت به اخذ و دریافت اموال از بانک

محدودیت قانونی جهت شرکت در مزایده ندارد.

تبصره  -شرکت تابعه  :شخص حقوقی کــه موسسه

اقدام نمایند .در صورت تاخیر در دریافت اموال پس

نامه  /صلح نامه  /وکالت نامه  /ق ــرارداد اج ــاره به

اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (تا دو سطح)

از مهلت تعیین شــده ،مسئولیت پــرداخــت کلیه

شرط تملیک  /قرارداد فروش اقساطی و  ...را فراهم

گردیده و سپرده شرکت در مزایده به وی مسترد و رسید

مالک بیش از  50درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای

هزینههای ناشی از عدم تحویل از قبیل انبارداری و

نماید ،تا در اسر ع وقت اقدامات الزم در این خصوص

اخذ میشود.

هیات مدیره آن را تعیین میکند.

 ...به صرف اعالم بانک بعهده خریدار میباشد .در

صورت پذیرد .عدم واریز ثمن معامله و هزینههای

4

متقاضی شرکت در مزایده نباید ممنوع المعامله

باشد.
5

بــا تــوجــه بــه قــانــون م ــب ــارزه بــا پــولــشــوئــی مصوب
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پس از اعــام برنده شــدن و تا قبل از تنظیم سند

متقاضی خرید اقــرار و تایید مینماید که از امــوال

صــورت استهالک امــوال در اثــر تاخیر در دریافت از

فــوق الذکر در مــدت معین شــده به منزله انصراف

رسمی ،اگر متقاضی فوت شده و یا محجور شود بانک

تحویل بگیرد .بدیهی است پس از وصول تمامی ثمن و

بانک ،مسئولیتی متوجه بانک نمیباشـد و خریـدار

از ادام ــه تشریفات مــزایــده بــوده و بانک حق ضبط

حق دارد طبق مقررات مورد مزایده را به برنده دوم و ...

هزینهها و تنظیم سند انتقال قطعی ،چک مزبور عودت

سپرده تودیعی را به نفع خود خواهد داشت و برنده

واگذار و یا در صورت عدم امکان نسبت به ابطال مزایده

میگردد.

مزایده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط

اقــدام نماید که در این صــورت سپرده متقاضی متوفی

مینماید.

 23پــس از تعیین بــرنــده مــزایــده ،امــکــان تغییر در

و مبالغ واری ــزی مسترد مـیگــردد .با توجه به مــقــررات و

قانونی یــا قضایی ،ابــطــال اجــرائــیـههــای ص ــادره و سند

به دلیل لــزوم تعیین تکلیف وضعیت امــوال موضوع

انتقال اجرائی مستحق للغیر تشخیص داده شود ،بانک

مزایده ،ورثه  /موصی له متقاضی حقی جهت الزام بانک

صرفا نسبت به استرداد وجــوه واریــزی به برنده مزایده
اقدام خواهد نمود و برنده مزایده نیز حق هرگونه ادعا

از س ــاع ــت  8ص ــب ــح روز  1400/08/15بـ ــه ســامــانــه
 WWW.setadiran.irمزایده ← مزایده دستگاه اجرایی

مصوب  1394/11/13مجلس ش ــورای اســامــی و آئین

موضوع مزایده بازدید به عمل آورده و از جمیع اسناد،

نامه و دستورالعملهای اجرایی آن و اصالحات بعد از

مشخصات،سوابقموجود،وضعیتفعلی،خصوصیـات

 /خریداران حق طرح هر گونـه ادعـایی را در این باره

آن ،بدینوسیله متقاضی خرید متعهد میشود ،ضمن

و کیفیـات آن ،وضعیت سنددار یـا غیر سنددار بودن

علیـه بانک از خود سلب و ساقط مینماید.

رعایت مواد قوانین یاد شده و مقررات مربوطه :

امــوال و همچنین متصرفدار یـا غیر متصرفدار بودن

← مزایده گر ← (مزایده شماره  1000001325000002اموال

غیر منقول) مراجعه نمایند و یــا بــا شــمــاره تلفنهای
 04135231362 - 04135234089تماس حاصل نمایند.
ارائـه پیشنهاد و شرکت در مزایده صرفـا از طریق سامانه
تدارکـات الکترونیکی دولت و حداکثر تـا ساعت  8صبح

روز  1400/08/15لغایت مورخ  1400/08 /29امکـان پذیر
بوده و تـاریخ بازگشـائی پاکتهای الکتـرونیکی ساعت 10
صبح مورخ  1400/08/30خواهد بود.

شرایط و نحوه شرکت در مزایده اموال :

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

 1مـ ــتـ ــقـ ــاضـ ــیـ ــان جـ ــهـ ــت ش ـ ــرک ـ ــت در م ـ ــزای ـ ــده

مـیبــایــســت پــس از مــراجــعــه بــه آدرس الکترونیکی
 WWW.setadiran.irو انــتــخــاب امـ ــوال م ــورد نظر؛
جهت شرکت در مزایده نسبت بـه تهیـه توکن از دفـاتر
منتخب خدمـات پیشخوان دولت اقدام و پس از ثبت
نام در سامانه جهت امضای الکترونیکی ،نسبت به ارائه
پیشنهاد اقدام نمایند.
متقاضیان میتوانند برای دریافت اطالعات بیشتر در این
زمینه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
با شماره تلفن  04135231362تماس حاصل نمایند.

 2سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل  %5قیمت

 – 1-5از هرگونه اقدامی که منجر به پولشوئی و تامین

26

 28بــرنــده مــزایــده مـیتــوانــد بــا پــرداخــت ( )% 90از ثمن

انجام مراحل قانونی و تنظیم سند رسمی در دفترخانه

 1386/11/02و قــانــون مــبــارزه بــا تامین مالی تروریسم

تـ ــدارکـ ــات الــکــتــرونــیــکــی دول ـ ــت (سـ ــتـ ــاد) ب ــه آدرس:

3
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 17سپرده نفر دوم تا انعقاد قرارداد نفر اول نزد بانک

29

چنانچه در آینده اموال مورد مزایده با حکم مراجع

اموال مورد مزایده به طور کامل اطالع حاصل نموده و با

باقی خواهد ماند .سپرده سایر شرکت کنندگان

علم به اینکه بانک قصد فروش اموال را با وضع موجود

در مزایده که جزء نفرات اول و دوم نباشند ،پس از

شرایط مزایده وجــود نخواهد داشــت در صورتیکه

 – 2-5به اشخاص ثالث اجــازه استفاده از حسابها و

دارد ،توانایی الزم برای خرید ،پرداخت اقساط در مهلت

مراسم بازگشایی پاکتهای الکترونیکی مزایده به

بــرنــده مــزایــده تمایل بــه تغییر در شــرایــط مــزایــده

به انجام معامله و یا ادامه آن نخواهد داشت مگر آنکه

خدمات بانکی و ابرازهای الکترونیکی خود را ندهد و در

مقرر و اخــذ پــایــان کــار ،صورتمجلس تفکیکی و سند

حساب شبا بانکی که متقاضی اعــام نموده است

(شرایط پرداخت نقدی یا شرایط پرداخت به صورت

اسناد مثبته نظیر حکم  /دستور  /قرار از مراجع قضایی

یا اعتراض را در خصوص مطالبه خسارت و غرامات از هر

صــورت اطــاع از بهره ب ــرداری سایر اشخاص ،بالفاصله

مالکیت را خواهد داشت.

مسترد خواهد شد.

نقد و اقساط) داشته باشد میبایست تقاضای خود

در خصوص حجر و یا گواهی انحصار وراثــت (در صورت

حیث و بابت من جمله ناشی از کاهش ارزش یا افزایش

چنانچه شخص یا اشخاص حقیقی  /حقوقی

را ارائه ،تا بانک پس از بررسیهای الزم پاسخ مقتضی

فوت متقاضی) حداکثر ظرف یک ماه به بانک تسلیم

قیمت امــوال مشابه مــال موضوع معامله (مــزایــده) از

ارزیــابــی کــارشــنــاس  /کــارشــنــاســان رســمــی دادگــســتــری

برنده ردیــف اول از انجام معامله انصراف  /امتناع

را اعالم نماید .توضیح اینکه ارائه درخواست از طرف

نموده و ورثه متقاضی یا بعض ایشان نسبت به ادامه

خود سلب و ساقط مینماید.

میباشد و بانک اموال مورد مزایده را بر این اساس و با

نمایند ،سپرده تودیعی شرکت در مــزایــده به نفع

متقاضی مبنی بر هرگونه تغییر در شرایط خرید ،هیچ

فرایند مزایده تا تنظیم سند رسمی ابراز تمایل نمایند.

 – 4-5متعهد و ملزم میشود ،هرگونه تغییر در نشانی

وضع موجود عرضه مینماید .بدیهی است هیچگونه

بــانــک ضــبــط خــواهــد شــد و از اشــخــاص حقیقی /

گونه تعهد و مسئولیتی بــرای بانک ایجاد نخواهد

در صــورت فــوت یا حجر مستاجر  /مستاجرین یا ورثه

یکسان باشد ،اولویت فروش بـا پیشنهاد خرید نقدی یـا

و کد پستی  /ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاهترین زمان

مسئولیتی در ایــن خــصــوص در آیــنــده متوجه بانک

حقوقی ردیف دوم جهت واریــز وجه ،دعوت بعمل

کرد.

(حسب مــورد) قیم ،ولی و امین ایشان قائم مقام و یا

پیشنهاد با پیش پرداخت بیشتر است.

ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احــوال و یا ثبت

نخواهد بود و خریدار با علم به این موضوع هرگونه ادعا و

خواهد آمد و در صورت انصراف اشخاص حقیقی /

اسناد و امالک و ثبت شرکتها) اطالع داده و مستندات

اعتراض احتمالی نسبت به بانک را از خود سلب و ساقط

حقوقی ردیف دوم سپرده شرکت در مزایده ایشان

تغییرات را به بانک ارائه نمایند.

مینماید.

نیز ضبط خــواهــد شــد و بــانــک مخیر خــواهــد بود

مالی تروریسم گردد ،خودداری نماید.

موضوع را به بانک اطالع دهد .
 – 3-5اعالم مینماید ،اطالعات ارائه شده بر اساس
آخرین تغییرات میباشد.

 – 5-5در صــورت فعالیت بــرای مالک واقعی (اقــدام

10

11

اطالعات ارائــه شده در مزایده مستخرج از گزارش

بــانــک ملی ای ــران در رد یــا قــبــول پیشنهاد خرید،

18

19

بـه فعالیت مالی با استفاده از حساب خود به طرفیت از
افــراد ثالث) تعهد مینماید اطالعات مالک واقعی را در

دلیل مختار است در صورت رد پیشنهاد خرید از سوی

متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر ،مخدوش،

اختیار بانک قرار دهد ...

بانک یا انصراف بانک از مزایده ،سپرده شرکت در مزایده

مشروط و یا مبهم باشد.

6

متقاضی  /متقاضیان خرید مکلف اســت در طول

 20در صورتیکه پیشنهاد متقاضی مورد قبول واقع

 12شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه

تشخیص بانک) و اعالمی از طرف بانک در جهت رعایت و

مقررات و ضوابط و مفاد قراردادها و اختیارات بانک ملی

تودیعی (  %5قیمت پایه مزایده) بابت قسمتی از

اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی

ایران در رفع اختالفات احتمالی بـه استناد ضوابط داخلی

بهای مورد معامله محسوب خواهد گردید.

تروریسم را اعمال نماید در صورت عدم اقدام و همکاری

خود میباشد و بانک در رد یـا قبول کلیه پیشنهادهـا و

الزم (به تشخیص بانک) در این زمینه در هر مرحله از

درخواستهـا مختار میباشد.

معامله ،کلیه وجوه واریزی به نفع بانک ضبط و معامله

13

21

ابالغ به برنده مزایده به هر طریقی اعم از اینکه

پیشامدهای غیر متعارف نظیر زلزله ،سیل ،جنگ

و مانند آنها ،همچنین تبانی بین مزایده گــران یا احــراز

یا  ...صــورت پذیرد ،به منزله ابــاغ رسمی میباشد

متقاضی شرکت در مــزایــده اق ــرار نمود مــال مــورد

اشتباه توسط کاربر بانک موجب لغو مزایده خواهد شد.

و تاریخ ابالغ مزبور مبدا مهلت زمانی تلقی خواهد

مزایده را با وضع موجود خریداری نموده و کلیه اطالعات

امــوال مــورد مزایده با وضعیت و شرایط موجود به

شد .متقاضی میبایست هرگونه تغییر در نشانیها

فروش میرسد اخذ هرگونه مجوز مربوط به تغییر کاربری

 /شماره تلفن همراه  /اطالعات ثبت شده  /اعالمی

7

و مشخصات امــوال منقول و غیر منقول مــورد مزایده

14

 -تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی (برای اشخاص

آکهی تغییرات شرکت و مدارک مثبت هویت مدیران و
صاحبان امضاء اسناد تعهدآور (برای اشخاص حقوقی)
 اصل فیش نقدی  %5شرکت در مزایده .تبصره  :در صورتی که اشخاص به صورت مشاعی (قدر
السهم) در مــزایــده شرکت نمایند درج نــام کلیه شرکا
الزامی است و بایستی اوراق مزایده به امضا تمامی افراد
برسد .بدینوسیله به بانک ملی ایــران حق و اختیار و
همچنین وکالت بالعزل میدهم  /میدهیم که در صورت
عدم انجام تعهدات توسط اینجانب  /اینجانبان به شرح
مندرج در برگ شرایط مزایده ،سپرده تودیعی شرکت در
مزایده را که معادل  5درصد قیمت پایه مزایده به حساب
شماره  ..........................به ن ـ ــام....................................
نزد بانک ملی ایــران واریــز نمودهام  /نمودهایم را بدون
تشریفات و به نفع خود ضبط و برداشت نماید و چنانچه
از جهت عدم انجام تعهد خسارتی به بانک وارد آید راسا
از عهده جبران خسارت وارده برآیم  /برآییم و تشخیص و
اعالم بانک در این خصوص معتبر خواهد بود و اینجانب
 /اینجانبان حق هرگونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و
اسقاط مینمایم  /مینماییم.
* شرایط و ضوابط مزایده را مطالعه نمودم و با کلیه مفاد

آنموافقتمینمایم.

لیست اموال مستهلک شده

ردیف
1

شماره مزایده مرجع
1400/1

شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

1000001325000002

شرح کاال

ضایعات آهن و پالستیک()VSAT

جمع قیمت پایه به ریال

5/400/000/000

از طریق سامانه ستاد ،دورنگار ،پست الکترونیکی،
پیامک به تلفن همراه ،اپلیکیشنهای تلفن همراه

فسخ میگردد.

 31مدارک الزم برای شرکت در مزایده :

 -تصویر معرفی نامه شرکت ،تصویر اساسنامه و آخرین

شرایط فروش اموال منقول مستهلک به صورت نقدی میباشد

قــیــمــت پ ـیــشــنــهــادی از سـ ــوی مــتــقــاضــی /

گــردد و مــورد مزایده به ایشان واگــذار گــردد سپرده

مدت انجام معامله ،کلیه اقدامات و همکاریهای الزم (به

منحصرا در دفترخانه اسناد رسمی که از طرف بانک

بوده و باید کلیه تعهدات و تکالیف قانونی و قراردادی را

نسبت به تجدید مزایده عمومی اقدام نماید.

همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده ،بدون ذکر

به متقاضی مسترد میگردد .

 24تشریفات مربوط به انتقال رسمی مورد معامله

نماینده قانونی ،شرعی و قضایی مستاجر  /مستاجرین

30

در صورتیـکه مبالغ پیشنهادی متقاضیان خرید،

حقیقی)

2
3

1400/1
1400/1

1000001325000002
1000001325000002

خودپردازهی مستهلک شده
اثاثیههای مستهلک شده اداری و رایانه ای

3/000/000/000
1/919/450/000

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستانآذربایجانشرقی :وحیدهحاجیمحمدیاری

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی
خبر

اعالمجزئیات بازگشاییمدارس
در آذربایجانشرقی

معاون آموزش متوسطه ادار ه کل آموزش و
پرورش آذربایجانشرقی ،جزییات بازگشایی
حضوری مدارس متوسطه اول و ابتدایی استان
از اول آذر امسال را تشریح کرد.
به گزارش جامجم عاشور اکرمی در یک گفت و
گوی خبری در تشریح آخرین وضعیت حضور
دانشآموزان در مدارس آذربایجانشرقی گفت:
سیاست آموزش و پرورش بازگشایی مدارس
بهصورت تدریجی و اقتضائی است.
وی اظهار کرد :براساس مصوبات ستاد ملی
مقابله با کرونا ،مدارس آذربایجان شرقی در
مناطق روستایی از روز سوم مهر و با تعداد زیر
 ۱۵نفر دانش آموزدر هر کالس درس ،به صورت
حضوری باز هستند .وی ادامه داد :از پانزدهم
مهر نیز کالسهای زیر  ۳۰نفر با رعایت نکات
بهداشتی در تمامی مناطق روستایی و عشایری
دایر هستند .اکرمی در خصوص مدارس مناطق
شهری یادآوری کرد :مدارس مناطق شهری از ۱۵
ن بازگشایی شده و مدارس آموزش متوسطه
آبا 
دوم (پایههای دهم ،یازدهم و دوازدهم) نیز
ً
تدریجا بازگشایی خواهد شد .معاون آموزش
متوسطه اداره کل آموزش و پروش آذربایجان
شرقی افزود :در صورت بازگشایی کامل مدارس،
دانشآموزان باید با فاصل ه  ۱.۵متری در کالسها
حاضر باشند و کالسهای باالی  ۳۰نفر نیز به
چند گروه تقسیم شده و هر گروه یک روز در میان
در مدرسه حاضر و روزهای دیگر بهصورت مجازی
تحصیل خواهند کرد.
معاون آموزش متوسطه ادار ه کل آموزش
و پرورش آذربایجانشرقی در پایان گفت:
کالسهای حضوری به مدت سه زنگ ( ۶۰دقیقه)
برگزار و هر  ۱۰دقیقه یکبار نیز پنجرههای کالس
برای گردش هوا باز خواهد شد .استان چهار
میلیون نفری آذربایجان شرقی بیش از  ۷۵۰هزار
دانش آموز دارد که در هشت هزار و  ۵۰۰باب
مدرسه و زیر نظر  ۴۲هزار نفر کادر اداری و آموزشی
تحصیلمیکنند.

www.daneshpayam.ir

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استانآذربایجانشرقی041-35579285-9:

ّ
فر خ روزى كه فار غ از خويش شوى
از هر دو جهان گذشته ،درويش شوى
طغيان كنى و خرمن هستى سوزى
«يا حق» گويان ،رسته ز هر كيش شوى

www.jamejamdaily.ir
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خبر

مهمترین رسالت پلیس امنیت اقتصادی مبارزه با پولشویی است
رئیس اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس امنیت
ن شرقی با تاکید بر برخورد قاطع
اقتصادی آذربایجا 
پلیس با جرایم اقتصادی ،گفت :مبارزه با پولشویی و
فرار مالیاتی اولویتهای پلیس در حوزه مبارزه با جرایم
اقتصادی در استان است.
سرهنگ سرباز وطن در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی
آذربایجانشرقی ضمن اعالم آمادگی برای همکاری
و تعامل در زمینه برخورد با فرار مالیاتی با اداره کل
امور مالیاتی استان ،اظهار داشت :جرائم زیادی در
اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پیگیری میشود که فرار
مالیاتی یکی از مهمترین این جرائم محسوب میشود.
وی با اشاره به اقدامات خوبی که در زمینه برخورد با
سوء استفاده کنندگان کارتهای بازرگانی انجام شده
است ،افزود :مهمترین هدف ما در حوزه مبارزه با
جرایم اقتصادی وصول مطالبات و حقوق حقه دولت،
عامه مردم و بیت المال است که تعامل دو سویه
میان پلیس و اداره کل امور مالیاتی در تحقق این

هدف نقش بسزایی خواهد داشت.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی نیز در این
دیدار با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در بودجه
کشور ،عنوان کرد :رصد تراکنشهای سنگین و
مشکوک بانکی از مهمترین برنامههای نظام مالیاتی
برای مبارزه با فرار مالیاتی محسوب میشود؛ عالوه بر
این ،شناسایی افرادی که از کارت بازرگانی سایرین و یا
حساب بانکی دیگران سوءاستفاده مینمایند از دیگر

زمینههای مهم مبارزه با فرار مالیاتی به شمار میروند
که در دستور کار جدی این اداره کل قرار دارد.
غالمرضا شریفی با بیان اینکه درآمدهای نفتی بنا به
تحریمهای ظالمانه کاهش چشمگیر داشته و نقش
درآمدهای غیرنفتی و مالیاتی نیاز مبرم دولت به
حساب میآید ،افزود :مالیات براساس قانون محاسبه
شده و به عنوان حقوق حقه دولت جز از مسیر قانونی
خود مطالبه نمیشود و افزایش این همکاریها قطعا

استاندار آذربایجان شرقی:

در راستای تحقق عدالت مالیاتی و امنیت اقتصادی
است .وی با تاکید بر نقش تاثیرگذار پلیس امنیت
اقتصادی در مبارزه با فرار مالیاتی و احقاق حقوق
دولت اظهار داشت :برخورد با فرار مالیاتی همکاری
بخشهای گوناگون جامعه را میطلبد و یقینا با تعامل
و همکاری مطلوب امور مالیاتی و پلیس اقتصادی،
روند مبارزه با فرار مالیاتی تقویت و بخش قابلتوجهی
از حقوق بیت المال در موضوع فرار مالیاتی محقق
خواهد شد.
شریفی به مشکالت عدیده ای که در خالل سالهای
قبل در زمینه صدور بی رویه کارتهای بازرگانی و
افزایش فرار مالیاتی صاحبان این کارتها ایجاد شده،
اشاره کرد و گفت :دسترسی به سامانههای اطالعاتی
و ارائه مدارک و مستندات در خصوص جرائم مالیاتی،
بسیار حیاتی است و موجب مبارزه با مفسدان
اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال
میشود.

خیران آذربایجانشرقی  ۲۲۰میلیارد تومان برای مدرسه سازی تعهد کردند

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانشرقی با اشاره به
وجود یکهزار و  ۵۷خیر مدرسهساز در استان ،گفت ۲۲۰ :میلیارد تومان
تعهد خیران مدرسهساز آذربایجانشرقی در امسال است.
به گزارش جامجم پیام صدقی در بیست و سومین جشنواره خیران
مدرسه ساز آذربایجان شرقی خیران مدرسه ساز را بازوان توانمند آموزش و
پرورش در توسعه و تجهیز مدارس دانست و اظهار کرد :خیران همواره در
امر مدرسهسازی پیشتاز بود ه و ما را در این راستا یاری کردهاند.
وی خاطرنشان کرد :مدرسهسازی را میتوان یک تجارت معنوی بسیار
پربرکت دانست؛ تجارتی که میتواند زندگی صدها کودک را درسالهای
طوالنی بهبود بخشد و در نهایت منجر به ساخت میهنی باصالبتتر و
قدرتمندتر شود.
صدقی با اشاره به مشارکت خیران مدرسه ساز آذربایجان شرقی در طول
سالهای گذشته ،گفت :در بیستمین دوره جشنواره خیران مدرسه ساز
حدود  ۸۰میلیارد تومان میزان آورد ه خیران استان بود که این رقم در

بیست و یکمین دوره به ۱۰۰میلیارد تومان رسید و در بیست و دومین
دوره با جهش مواجه شد و به  ۲۰۸میلیارد تومان افزایش یافت و اکنون نیز
این رقم به  ۲۲۰میلیارد تومان رسیده است که امیدواریم تا پایان سال به
۳۰۰میلیارد توامان افزایش یابد.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی جزو استانهای پیشتاز در جذب
مشارکتهای مردمی به شمار میرود ،خاطرنشان کرد ۱۳۴ :پروژه با حدود
 ۵۱۰کالس درس در حال ساخت است که تعدادی از آنها به طور کامل
خیرساز بوده و برخی نیز با مشارکت دولت و خیران ساخته میشود.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی ادامه داد :ما
از سال گذشته پروژ ه ناقصی نداریم و امسال نیز درصدد تحویل به موقع
پروژهها هستیم.
* خیران مدرسهساز سازندگان بر جهای عاطفه و امید هستند
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی نیز خیران مدرسهساز
را سازندگان بر جهای عاطفه و امید دانست و گفت :درس خواندن در
مدرسههایی که به دست خیران بنا شده اند ،لذت دیگری دارد.
جعفر پاشایی اظهار کرد :خیران مدرسه ساز شب و روز خود را برای خنده
و به دست آوردن دل دانش آموزان وقف کرده و بیش از دولت برای کار
مدرسه سازی در این استان اقدام کرده اند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی گفت :نظام تعلیم و
تربیت برخوردار از توج ه تحسین برانگیز خیران است و زندگی فرزندان ما
امروز به دست خیران ساخته میشود.
* خیران مدرسه ساز ادامه دهندگان راه رشدیه هستند
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز آذربایجان شرقی نیز در این مراسم اظهار
کرد :نمیتوان از خیران مدرسه ساز صحبت کرد اما از میرزا حسن رشدیه،

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی:

تیم ماشینسازی  ۲متقاضی جدید دارد
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی با اشاره به تصمیم کمیسیون ورزش
استان برای واگذاری مالکیت باشگاه فرهنگی ورزشی ماشینسازی تبریز اعالم
کرد ۲ :نفر متقاضی مالکیت تیم هستند.
به گزارش جامجم ایوب بهتاج در پاسخ به این سوال که چند روز قبل اعالم کرده
بودید که خبرهای خوشی در ارتباط با تیم فوتبال ماشین سازی در راه است،
گفت :خبر خوش این است که دو نفر به ما مراجعه و اعالم کرده اند که
عالقهمند به مالکیت تیم ماشینسازی هستند .وی افزود :ما نیز در
کمیسیون ورزش استان به این نتیجه رسیدهایم که چون قربانی،
مالک فعلی باشگاه ماشینسازی تبریز به تعهداتش در قالب تیم
عمل نکرده ،میتوانیم تیم را از او تحویل بگیریم.
وی اضافه کرد :این دو نفر با ما صحبت کردهاند و در حال بررسی
زوایای کار برای تحویل گرفتن تیم ماشین سازی
هستند.
بـهـتــاج ادامـ ــه داد :الـبـتــه مــا بــه ای ــن شــرط
تـقــاضــای ای ــن دو نـفــر ب ــرای تـحــویــل تیم
مــاشـیــن س ــازی را ق ـبــول خــواهـیــم کــرد
کــه بتوانند مشکالت تیم را برطرف
کنند .وی در پاسخ به این پرسش
که با توجه به اینکه بازیکنان تیم
ماشین ســازی یکی کــی از تیم جدا
میشوند ،آیا واگذاری آن به شخص

دیگر ایــن رونــد را متوقف میکند ،گفت :با توجه به شرایط موجود ما یا باید
مدیریت تیم فوتبال ماشین سازی را با مالک فعلی ،ادامه و یا مالکیت را تغییر
بدهیم که طرفداران بر لزوم تغییر مالکیت تاکید دارند.
وی یــادآوری کرد :ما نیز در راستای احترام به خواسته هــواداران در کمیسیون
ورزش آذربایجان شرقی با حضور استاندار تصمیم گرفتیم که تیم را واگذار کنیم
و حال منتظریم که یکی از دو نفر متقاضی برای تحویل تیم اقدام کند.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی تاکید کرد :البته بحث
واگ ــذاری تیم ماشین ســازی ،امــر جــدی و مهمی اســت زیــرا پای
 ۱۵میلیارد تومان پول به عنوان سرمایه مورد نیاز برای انتقال
مالکیت تیم در میان اســت؛ انتظار ما ایــن اســت که متقاضی
مالکیت جدید تیم ماشین سازی ،پرداخت بدهی تیم و باز کردن
پنجره نقل و انتقاالت را تقبل و تعهد کند .وی گفت:
یکی از  ۲متقاضی اعالم کرده که تصمیم نهایی اش
را امروز اعالم میکند و نفر دیگر نیز گفته که پس
از گفت و گو با هیات مدیرت باشگاه ماشین
ســازی ،تصمیم نهایی را میگیرد .وی به این
سوال هم که آیا مالک فعلی باشگاه ماشین
سازی میتواند از انتقال مالکیت تیم به فرد
دیگر ممانعت کند ،پاسخ منفی داد و
گفت :مالک فعلی به تعهداتش عمل
نکرده است/.ایرنا

برادر ارجمند جناب آقای مهندس
حاج رضا جانفشان نوبری

شهردار محترم منطقه  ۸کالنشهر تبریز
انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به این سمت را که نشان
از درایت لیاقت و توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک
و تهنیت عرض نموده و رجاء واثق داریم تعهد و کارآمدی
برجسته شما نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به
قلههای رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود.

حاج حسین افتخاری
رئیس هیات کشتی پهلوانی و زورخانه های کالنشهر تبریز و حومه

امام خمینی

(ره)

باغچه بان ،میرزا آقا مکافات و مرندی یاد نکرد اینها همه افرادی هستند که
بیش از صدسال پیش اهمیت موضوع مدرسه سازی را درک کرده بودند.
سعیدجاللی افزود ۱۲۷ :سال پیش بزرگ مردی به نام میرزا حسن رشدیه
۱۳مدرسه ساخت که افراد متحجر ،همه را ویران کردند ،اما مایوس نشد و
ادامه داد وامروز ما ادامه دهند ه راه آن آغازگران نخستین هستیم.
رئیس مجمع خیران مدرسهساز آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد :در سال
 ۲۰۱۹دانشمندان به این نتیجه رسیدند که پایه سالمت ،آموزش و مدرسه
است و این نقشه راهی برای ما شد ،امروزه کشورهایی موفق هستند که
سرمایهگذاریشان بر مبنای آموزش قرار دارد.
علی جانی یکی از خیران منطق ه تسوج نیز با بیان این که به غیر از نیکویی
چیزی باقی نخواهد ماند ،اظهار کرد :در دنیای بحران و مخاطرات امروزی از
جمله زلزله ،خشکسالی و سیل اگر بخواهیم با این بحرانها مقابله کنیم
باید آگاهی عمومی و آموزش را ارتقا دهیم.
وی با اشاره به اینکه منابع زمین امانت نسلهای آینده و حفظ این امانت
نیز نیازمند آموزش است ،ادامه داد :آموزش از مدرسه آغاز میشود برای
زندگی بهتر و آموزش باید زیرساختها و بستر آموزش را فراهم کنیم.
این خیر مدرسه ساز اظهار کرد :بنده از روستای چهره قان مابین مرز
آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی آمدهام؛ در آن جا مردم سخاوتمند در
قالب طرح آجر به آجر از  ۱۰هزار تومان تا  ۳۰۰میلیون تومان به ما کمک
کردند.
در پایان بیست و سومین جشنواره خیران مدرسه ساز آذربایجان شرقی از
خیران نمونه و برجسته استان تجلیل شد.
بیست و سومین جشنواره خیران مدرسه ساز آذربایجانشرقی شامگاه
دوشنبه همزمان با سراسر کشور در تبریز برگزار شد.

رفع مشکالت آب و برق نیازمند
حرکتجهادی

استاندار آذربایجان شرقی وضعیت آب و برق را در
استان نگرانکننده است و گفت :برای برونرفت
از وضع موجود و رفع نگرانیها ،نیازمند یک کار
جهادیهستیم.
ّ
به گزارش جامجم عابدین خرم در نشستی با
مدیران صنعت آب و برق استان افزود :تأمین
انرژی پایدار یکی از عوامل اصلی توسعه در
حوزههای مختلف است و تا زمانی که این امر
محقق نشود ،توسعه دچار مشکل خواهد شد.
وی به پیامدهای اجتماعی ناشی از مشکالت آب
و برق اشاره کرد و گفت :راهکارهای معمول و
مرسوم ،بسیار زمانبر و فرسایشی است و الزم
است با کار کارشناسی و پژوهشی ،راهکارهای
عملی و کوتاهمدت برای حل مشکالت این حوزه
پیدا کنیم .خرم با بیان اینکه صنایع استان برای
توسعه ،با کمبود برق مواجه هستند ،افزود :از
هر راه جایگزینی برای جبران کمبود برق استقبال
میکنیم و برای اخذ مجوزهای الزم و پیگیری
مسائل حقوقی آمادگی کامل داریم.
وی همچنین توسعه استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر را یکی از راهکارهای جبران کمبود برق
دانست و بر جذب سرمایهگذاران مستعد در این
حوزه تأکید کرد .استاندار آذربایجان شرقی با تأکید
بر تشکیل جلسات تخصصی و کارشناسی ،به
مدیران دستگاههای تابعه وزارت نیرو در استان
دستور داد تا راهکارهای اساسی در دسترس
و قابل اجرا برای جبران کمبودها در این حوزه
را پیگیری کنند .مدیران عامل شرکتهای آب
منطقهای ،آب و فاضالب ،برق منطقهای ،توزیع
برق استان و توزیع برق تبریز و همچنین مدیران
نیروگاههای تبریز و سهند بناب و رئیس مجتمع
آموزشی آذربایجان نیز در این نشست ،گزارشی
از آخرین وضعیت صنعت آب و برق استان،
مشکالت موجود ،برنامههای در دست اقدام و
راهکارهای بهبود وضعیت این حوزه را ارائه کردند.

تکشیل پرونده تخلف سه هزار و ۱۱۶میلیارد ریالی صنفی در آذربایجان شرقی
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان آذربایجان شرقی با اشاره به انجام
بیش از  ۱۰۵هزار فقره بازرسی از اصناف استان
گفت :در انجام این بازرسیها ،پنج هزار و  ۳۰۰پرونده
تخلفاتی به ارزش سه هزار و  ۱۱۶میلیارد ریال تشکیل
شده است.
به گزارش جامجم یوسف پایدار در جمع خبرنگاران با
بیان اینکه تا پایان مهر امسال بیش از هفت هزار و
 ۵۰۰بازرسی در قالب گشت مشترک با همکاری سایر
دستگاههای متولی انجام شده است ،گفت :به
منظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان و اهمیت
رسیدگی به گزارشها و شکایتهای دریافتی از
طریق درگاههای متعدد سازمان نظیر سامانه تلفنی
 ۱۲۴ستاد خبری ،طی مدت یاد شده حدود پنج هزار و
 ۵۰۰شکایت مردمی دریافت و رسیدگی شده است.
وی با تاکید بر همکاری و تعامل بسیار خوب اتاق

اصناف ،تعزیرات حکومتی ،اتحادیهها ،دانشگاه
علوم پزشکی ،جهاد کشاورزی ،اداره کل غله،
استاندارد و اماکن در فرایند گشتهای مشترک
نظارتی استان ،افزود :در هفت ماهه نخست امسال،
حدود هشت هزار و  ۵۰۰گشت مشترک انجام و هزار
و  ۶۵پرونده تخلفاتی به ارزش  ۹۶۴میلیارد و ۱۵۳
میلیون ریال تشکیل شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان با
اشاره به تشدید نظارتها بر روند تامین و توزیع
کاالهای اساسی از طریق بازدیدهای میدانی و
نظارتهای سیستمی ،ادامه داد :قند و شکر ،روغن
نباتی ،برنج ،نهادههای دامی ،آرد و نان ،مر غ و تخم
مر غ ،محصوالت فوالدی ،پتروشیمی و سیمان در
امسال در اولویت نظارتها بودند .وی اظهار کرد:
در هفت ماهه نخست امسال حدود پنج هزار و ۲۰۰
فقره بازرسی در حوزه بازرسی و کشف کاالی قاچاق
انجام شده و این نظارتها منجر به تشکیل ۱۲۰
پرونده تخلفاتی به ارزش  ۳۸میلیارد ریال شده
است.
پایدار خاطرنشان کرد :انواع لوازم خانگی ،صوتی و
تصویری ،موبایل ،اقالم سالمت محور ،مواد غذایی،
پوشاک و کیف و کفش از جمله مهمترین اقالم
بازرسی شده در این بخش بودهاند.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ماردین ترکیه همکاری میکنند
دانشگاههای علوم پزشکی تبریز و «آرتوکلو»ی (  )Artukluاستان ماردین ترکیه در
زمینههای مختلف علمی و تحقیقاتی همکاری میکنند.
در دیدار رئیس دانشگاه آرتوکلوی ترکیه و هیات همراه با رئیس دانشگاه علوم
پزشکی تبریز ضمن تاکید بر توسعه همکاریهای دوجانبه این  ۲مرکز علمی ،طرفین
ضمن بررسی زمینههای توسعه همکاریهای فی مابین ،خواستار مبادله تجربیات
علمی ،استاد و دانشجو شدند.
رئیس دانشگاه آرتوکلوی ترکیه با اشاره به توانمندیهای علمی این مرکز دانشگاهی
و دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،گفت :توسعه همکاریهای دوجانبه میتواند در
توسعه علم و فناوری در رشتههای مختلف پزشکی برای هر دو طرف مفید واقع شود.
به گزارش جامجم «ابراهیم اوزجوشار» با تاکید بر توسعه همکاریهای دانشگاهی
کشورهای اسالمی با یکدیگر به خصوص دانشگاهها و مراکز علمی ترکیه و ایران،
عالقمندی خود به توسعه روابط علمی بین دو دانشگاه در زمینههای آموزشی،
درمانی ،بهداشتی و سایر زمینهها را ابراز داشت .سرپرست دانشگاه علوم پزشکی
تبریز نیز در این دیدار ،توسعه همکاریهای علمی این دانشگاه با دانشگاههای ترکیه
به خصوص شهر ماردین را حائز اهمیت دانست و خواستار انتقال تجربیات بین دو
طرف و نیز رفت و آمدهای استادان و دانشجویان شد.
بهمن نقی پور ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس دانشگاه ماردین ترکیه و هیات
همراه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،بر عملیاتی شدن تفاهم نامه موجود بین دو
دانشگاه تاکید کرد .وی پیشنهاد کرد تا به منظور عملیاتی شدن تفاهم نامه موجود
بین دانشگاههای علوم پزشکی تبریز و آرتوکلوی ماردین ،برنامههای پنج ساله و ۱۰

ساله تهیه و تدوین شود.
اولین رویداد بین المللی نوآوری سالمت با هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری
و مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور هیا ِتی از دانشگاه
آنالین اساتیدی از کشورهای جمهوری
آرتوکلوی استان ماردین ترکیه و شرکت
ِ
آذربایجان ،سوئیس ،بنگالدش ،ترکیه و لهستان از روز گذشته به مدت یک هفته
در تبریز شروع شد .دانشگاه آرتوکلوی استان ماردین در ترکیه جزو مراکز علمی
تازه تاسیس این کشور است که در سال  ۲۰۰۷بنیانگذاری شد و هم اکنون دارای
دانشکدههای ادبیات ،معماری ،الهیات ،هنرهای زیبا ،اقتصاد و علوم اداری ،فنی و
نیز مؤسسههای علوم اجتماعی ،علوم و فناوری ،زبانهای زنده ،کنسرواتوار دولتی
و مدرسههای حرفهای ماردین ،میدیات ،قزلتپه ،نصیبین و نیز کالجهای مدرسه
بهداشت و گردشگری و هتلداری میباشد.

