
پیام تســلیت رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان 
آذربایجان شــرقی درپی درگذشــت مهندس شریفیان 

معاون فقید سازمان
مدیــران خدومی همچــون مرحوم مهنــدس شــریفیان در قلب و 

هند بود نه خوا ا ود ذهن پاک ملت جا
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهادکشــاورزی استان، در پیام 

تســلیت مهندس اکبر فتحی رئیس
سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شــرقی در پی درگذشت 

ین مدیر خدوم آمده است: ا
لیه راجعون نا ا نا هلل و ا ا

خبر درگذشت برادر ارزشمند و دوســت عزیزم جناب آقای مهندس 
حبیب شــریفیان معاون فقیــد بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان آذربایجان شــرقی به عنوان مدیــری خدوم ، 
یام  امین ، ســاعی ، صادق ، پرتالش ، جهادگر و شــریف کــه با ا
ســالگرد تاســیس جهادســازندگی به فرمــان امام راحــل ، هفته 
جهادکشــاورزی و در آستانه سالروز شــهادت رئیس مذهب جعفری 
امام جعفر صادق علیه الســالم مصادف شــد موجب تأسف و تأثری 

. ید د عمیق گر
نــدوه بنده و همه  این مصیبت چنان ســخت و دردناک اســت که ا
همــکاران محترم ســازمان از ایــن واقعه تاســف بار قابــل بیان 

بر مشــیت  ا ر بر نیســت ولی د
الهــی چــاره ای جز تســلیم و 

رضا نیست.
آن عزیز ســفر کرده که در راه 
خدمت به بخش کشــاورزی به 
منیت  ویژه در مســیر تامیــن ا

غذایی و برآوردن نیازها و مشــکالت دامداران اســتان دعوت حق 
را لبیک گفت، یقینًا توشــه ای ارزشــمند برای آخــرت خود ذخیره 

کرد .
بی شــک بهره برداران قدرشــناس و فهیم بخش کشاورزی استان 
ر  نــه و بی دریــغ آن مدیر دلســوز و خدمتگزا تالش های مجاهدا
صدیق و با اخــالص را از یاد نخواهند برد و به راســتی که مدیران 

خدوم در قلب و ذهن پاک ملــت جاودانه خواهند بود.
اینجانــب درگذشــت یار صدیــق و فداکار و ســرباز خــدوم نظام 
مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران را خدمــت خانــواده بزرگ 
نــواده محترم آن  جهادکشــاورزی و کلیه بازماندگان بــه ویژه خا
مرحوم صمیمانه تســلیت و تعزیت عرض نمــوده، برای آن مرحوم 
ز درگاه  نــدگان صبر و شــکیبایی ا علو درجات و بــرای کلیه بازما

خداوند رحمان مســئلت می نمایم.
کبر فتحی-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ا

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

2

2

آذربایجان شرقی
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رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی خبر داد؛

برپایی امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد 
به صورت غیرحضوری

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی از برگزاری امتحانات این دانشگاه به صورت غیرحضوری خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از ایسنا عزیز جوانپور  اظهار کرد: امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد اسالمی استان از روز شنبه 

آغاز شده و در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری  برگزار خواهد شد.
وی با بیان این که اطالعیه ای در این خصوص از طرف دانشگاه منتشر شده است، ادامه داد: آزمون ها به صورت تستی 

آنالین برگزار می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

هیچ پروژه ای نباید در 
بحران کرونا متوقف شود
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فرماندار اسکو مطرح کرد؛
 برخورد شدید با ساخت و ساز
 در اراضی ملی و کشاورزی اسکو

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:
احداث ۴۸۴۰ واحد طرح اقدام 
ملی مسکن در آذربایجان  شرقی
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در آیین افتتاح واحد تولیدی ماهیان سرد آبی مطرح شد؛

برداشت ۳۰ میلیون مترمکعب آب برای توسعه شیالت استان 

تالش برای عدم قطعی ها در تابستان
مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز بیان کرد؛ مدیرکل منابع طبیعی استان:

اعالم آمادگی منابع طبیعی برای تعامل با نظام مهندسی

     آگهی مزایده بانک ملی 
4
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انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشت آقای حبیب شریفیان معاون بهبود 
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
آذربایجان شــرقی را تسلیت عرض نموده  از 
درگاه خداونــد متعال برای آن مرحوم غفران 
و رحمت واســعه الهی و بــرای بازماندگان و 
خانواده محترم او صبر و اجر مسئلت می نماییم.

شرکت تک دانه مطهر آذربایجان - مراغه

ساختمان جدید مرکزی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی 

به ساختمان سابق اداره کل راه و ترابری و راه و 
شهرسازی واقع در تبریز میدان راه آهن انتقال 

یافت.
همچنین محل استقرار  حوزه معاونت حمل و نقل 

اداره کل و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان تبریز در ساختمان شماره ۲ اداره کل 

به آدرس تبریز - چایکنار - تقاطع شهید بهشتی 
جنب زیر گذر منصور می باشد.

به اطالع مراجعین و شهروندان می رساند امورات 
مربوط به حوزه های مدیر کل , معاونت توسعه و 
منابع , معاونت فنی و نظارت , معاونت راهداری 
و ادارات زیر مجموعه آنها در ساختمان مرکزی 

اداره کل واقع در میدان راه آهن مستقر شده است.

اطالعیه
تغییر مکان ساختمان مرکزی اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان آذربایجان شرقی

2



وزیر آمــوزش و پــرورش با اعطــای لــوح سپاســی از عملکرد دســتگاه تعلیــم و تربیت 
آذربایجان شــرقی در کســب رتبه اول ارزیابی بین ادارات کل آموزش و پرورش استان های 

سراسر کشور طرح شهید رجایی تجلیل کرد.
به گزارش جام جم به نقل از اداره اطالع رســانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش 

استان آذربایجان شرقی، اداره کل آموزش و پرورش اســتان آذربایجان شرقی در طرح ارزیابی 
عملکرد ادارات کل استان های سراسر کشــور موسوم به طرح شهید رجایی رتبه نخست کشور 
را کسب کرد.بر این اساس وزیر آموزش و پرورش به پاس قدردانی از این مهم، با اعطای لوح 
سپاسی از مجموعه کارکنان استان و مدیر کل دستگاه تعلیم و تربیت استان آذربایجان شرقی 

قدردانی کرد.
اداره اطالع رســانی و روابط عمومی و مجموعه کارکنان نواحی و مناطق و ســتاد استان این 
موفقیت را به مدیر کل محتــرم و جمعی کارکنان خدوم و زحمتکش دســتگاه تعلیم و تربیت 

استان تبریک می گوید.

با اعطای لوح سپاس صورت گرفت؛
قدردانی وزیر آموزش و پرورش از عملکرد تعلیم و تربیت استان

ــع  اعــالم آمادگــی مناب
طبیعــی بــرای تعامــل با 

نظــام مهندســی
رئیس سازمان نظام مهندســی کشاورزی و منابع 
طبیعی آذربایجان شــرقی ضمن تشکر از تعامل 
موجود بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
اســتان به بیان انتظارات و محور هــای مورد نظر 
جهت همکاری و مشــارکت در طرح و پروژه های 

در حال اجرای اداره کل پرداختند. 
 شــفیعی در گفتگو با جام جم با اشاره به مستندات 
قانونــی موجود، داشــتن پروانه اشــتغال از نظام 
مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعــی را برای 
اشــخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با اداره 
کل منابع طبیعی به عنوان یــک ضرورت عنوان 
داشته و درخواست داشتند که همه در جهت تثبیت 

جایگاه نظام مهندسی کمک کنیم
 وی مشارکت در تهیه طرح و نظارت بر بازسازی 
معادن، تهیه طــرح و نظارت بر بهــره برداری از 
محصوالت فرعی مرتع و جنــگل، مبارزه با آفات 
جنگل و مرتع با اســتفاده از ظرفیت کلینیک های 
گیاه پزشکی مســتقر در مراکز دهســتان ها که 
دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی و کشاورزی 
هستند عنوان نموده و احاله مدیریت نهالستان ها و 
ایستگاه های تولید بذر اداره کل به نظام مهندسی 
را از دیگر محورهای مورد نظر جهت مشــارکت 

بیان داشتند.
در ادامه مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
با اشاره به این که سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی بــا عضویت، فــارغ التحصیالن 
رشته های کشاورزی و منابع طبیعی ظرفیت بسیار 
خوبی جهت همکاری و مشــارکت در پروژه های 

منابع طبیعی محسوب می  گردد. 
مهردادی ضمن ابراز رضایت از عملکرد ســازمان 
نظام مهندســی در همکاری های گذشته، بر ادامه 
همکاری و تعامل با سازمان در چارچوب مقررات 

اعالم آمادگی کردند.

خبر

شنبه  31 خرداد 1399    شماره 56۸۴

برپایــی امتحانــات پایان 
ترم دانشگاه آزاد به صورت 

غیرحضوری

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی آذربایجان شرقی 
از برگــزاری امتحانــات این دانشــگاه به صورت 

غیرحضوری خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از ایســنا عزیز جوانپور  
اظهار کرد: امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد اسالمی 
استان از روز شنبه آغاز شــده و در تمامی مقاطع به 

صورت غیرحضوری  برگزار خواهد شد.
وی با بیان این که اطالعیــه ای در این خصوص از 
طرف دانشگاه منتشر شده است، ادامه داد: آزمون ها 

به صورت تستی آنالین برگزار می شود.
بر اســاس این گزارش، در  اطالعیه دانشگاه آزاد 

آمده است: 
امتحانــات پایان تــرم همه دانشــجویان مقاطع 
کارشناسی ناپیوسته و پیوســته، به صورت تستی 
آنالین از طریق سامانه آموزشی سیدا در زمان تعیین 
شده در کارت ورود به جلسه امتحانی انجام خواهد 

شد.
دانشــجویانی که به امکانات الزم برای شرکت در 
آزمون آنالین دسترسی نداشته باشند، می توانند به 
صورت حضوری و با رعایت دســتورات بهداشتی 

امتحان دهند. 
در مواردی که دانشــجویان مقطع کارشناســی 
ناپیوسته و پیوسته تداخل امتحانی داشته باشند و 
همچنین متقاضیان استفاده از طرح تعاون آزمون، 
باید به صورت حضوری در حــوزه امتحانی واحد 
تبریز، آزمون دهنــد و امکان شــرکت در آزمون 
مجازی آنالیــن برای آنها به هیــچ عنوان مقدور 

نیست.

خبر

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
تاکید کرد: اصرار داشــتیم هیچ پروژه 

عمرانی در بحران کرونا متوقف نشود.
به گــزارش جام جــم به نقل از ایســنا 
محمد حســین صومی در مراسم افتتاح 
ســایت مدیریت پســماند بیمارستان 
الزهــرا )س(، ضمن گرامیداشــت یاد 
و خاطــره شــهدای مدافع ســالمت و 
قدردانــی از کادر درمان اظهــار کرد: 
امسال تمامی پروژه ها را به نام شهدای 

سالمت افتتاح خواهیم کرد.
وی بیــان کــرد: کشــورمان و وزارت 
بهداشــت و درمان گاه با بحران هایی 
روبه رو می شــوند، اما هنگام مواجهه با 

یک بحران نباید ذهنمان را تنها بر روی 
آن بحران متمرکز کنیم.

وی در ادامــه بــا تاکید بــر این که به 

دنبال استانداردســازی بیمارســتان ها 
هســتیم، گفت: زمان افتتاح بیمارستان 
الزهرا )س( به ازای هــر ۲5 متر مربع 

یک تخت وجود داشــته است، اما االن 
اســتاندارد ما برای مراکز آموزشی این 
چنینی حدود 1۲0 متــر مربع و حدود 6 

برابر است.
صومی تاکیــد کرد: اگر از بیمارســتان 
اســتاندارد صحبــت می کنیــم، باید 
مدیریت پســماند و تمام مــوارد دیگر 
هم اســتاندارد باشــد، به این معنی که 
باید بتوان در جایی که مدیریت پسماند 
انجام می شــود، بدون نگرانی غذا هم 
خورد و همــه جای بیمارســتان تمیز و 

مرتب باشد.
وی در ادامــه باقدردانــی از عوامــل 
بیمارســتان الزهرا )س( برای ســاخت 

سایت مدیریت پسماند این بیمارستان، 
اظهار کرد: از کســانی که در این مسیر 
تالش کردند، سپاســگزارم و خوشحالم 
که در چنیــن ایامی ایــن کار بزرگ را 
ســامان دادنــد.وی متذکــر شــد: در 
طرح های توسعه ای یا هر جای دیگر که 
با مدیریت منابع مواجه شــدیم، هیچ جا 

پول کادر را هزینه نکردیم. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز در 
خاتمه با تاکیــد بر ضرورت عدم دخالت 
بخش هــای نظارتی در امــور اجرایی 
خاطرنشان کرد: وظیفه سیستم نظارتی 
مچ گیری نبوده و بایــد به اصالحات و 

متضرر نشدن مردم کمک کند.

فرماندار شهرستان اسکو با تاکید بر این که 
مســامحه با متصرفان اراضی ملی و منابع 
طبیعی خیانت در حق مردم اســت، گفت: 
با هرگونه ســاخت و ســاز در اراضی ملی و 
کشاورزی به شــدت برخورد و در بدو شروع 

عملیات متوقف می شود.
به گــزارش جام جم به نقل از ایســنا  بابک 
رضی منش در جلســه مشــترک ســتاد 
پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات 
پاسخ به بحران و کارگروه حفاظت از اراضی 
ملی و پیشــگیری از ســاخت و سازهای 
غیر مجاز اظهــار کرد: تغییــر کاربری ها، 
حصارکشــی و غفلت در اجــرای قوانین 

باغ های این شهرستان را تهدید می کند .
وی با بیــان این که عزم همگانــی و اراده 
عمومی برای اجرای درست قوانین و مقررات 

الزم بوده و وظیفه دستگاه های ذی ربط در 
اجرای قوانین بیشتر و حساس تر است، ادامه 
داد: با تقویت نظارت و کنترل اجازه تعرض 
به حقوق مردم و دولت به اشخاص فرصت 

طلب و سودجو داده نخواهد شد.
وی با بیان این که با هرگونه ســاخت و ساز 
غیر مجاز به شــدت برخورد خواهد شــد، 
افزود: همکاری های تنگاتنگ دادگستری، 
دادستانی و نیروی انتظامی با دستگاه های 
اجرایی ذی ربــط در زمینــه جلوگیری از 
ســاخت و ســازهای غیر مجاز شهرستان 
شایســته تقدیر اســت.رضی منش اظهار 
کرد: دســتگاه های اجرایی، شهرداری ها و 
دهیاری ها باید مســوولیت خود را در قبال 
ایجاد و افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز 

بپذیرند و پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: شهرداری ها به منافع درازمدت 
شــهر توجه و تمرکز کرده و نبایــد به ماده 
100 به چشم محل درآمد شهرداری چشم 
دوخت که به یقین تسری این نگاه در آینده 
خسارت های جبران ناپذیری به شهر تحمیل 
خواهد کرد.فرماندار شهرستان اسکو با بیان 
این که تغییر کاربری ها، حصار کشی و غفلت 
در اجرای قوانین باغ های شهر اسکو را تهدید 
می کند اظهار کرد: متاسفانه افزایش چشم 
گیری در تغییر کاربری های غیر مجاز نسبت 
به سال گذشــته اتفاق افتاده به طوری که 
در ۲ماهه سال جاری ۲۴ پرونده با مساحت 
6۷00 مترمربع تشکیل و به مراجع قضایی 

ارسال شده است.
رضی منش گفــت: باغات زیبای اســکو 
بزرگ ترین ثروت این شهر است و باید برای 

بهره برداری از این ثروت برنامه داشته باشیم 
نه این که با تساهل و تســامح باعث از بین 

رفتن آن شویم.
وی گفت: دســتگاه های خدمات رســان 
موظفند از ارائه هرگونه خدمات زیربنائی به 
ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از قوانین 
و مقررات خودداری کننــد.وی تاکید کرد: 
شهرداری و جهاد کشــاورزی باید از وقوع 
ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهر 
ممانعت کنند و هماهنگی و همکاری جهاد 
کشاورزی و شهرداری در حفاظت از حریم 
شــهر نیز باعث هم افزایی خواهد شد.وی 
گفت: 66 هزار هکتار منطقه حفاظت شده 
سهند نیازمند تمرکز و توجه ویژه اداره محیط 
زیست شهرستان در حفاظت و صیانت از این 

ثروت ارزشمند است.

وی افزود: پیشگیری و مقابله با آتش سوزی، 
شناســایی مناطق مســتعد آتش سوزی، 
اســتقرار تجهیــزات و آمــوزش نیروها از 
اولویت و اهمیت برخورداراســت و افرادی 
که در محدوده نقاط مســتعد آتش سوزی 
ســکونت دارند جهت پیشــگیری و مقابله 
باید آموزش ببینند.رضی منش خاطرنشان 
کرد: مناطق مســتعد آتش سوزی در سطح 
شهرستان شناسایی شده و اداره منابع طبیعی 
باید با ســازماندهی نیروهای محلی و ارائه 
آموزش های الزم مدیریــت بحران جامعه 
محور را تقویت کند.وی ادامه داد: شــرکت 
عمران و شهرداری ســهند برای حفاظت 
و صیانت از محدوده گردشــگری هشــت 
 بهشت از آتش سوزی های احتمالی برنامه

 داشته باشند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

هیچ پروژه ای نباید در بحران کرونا متوقف شود

فرماندار اسکو مطرح کرد؛

برخورد شدید با ساخت و ساز در اراضی ملی و کشاورزی اسکو
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

اقتصادی

 

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تبریز میزان 
معوقات این شــرکت را 1۴5 میلیارد تومان عنوان 
کرده و گفت: حدود ۴5 میلیارد از این میزان مربوط 

به مشترکان خانگی و تجاری می شود.
 به گزارش جام جم به نقــل از خبرگزاری مهر عادل 
کاظمی در نشســت خبری با اصحاب رسانه استان 
اظهار داشت: تعداد مشترکین شــهری و روستایی 
شــرکت برق تبریز حدود یک میلیــون و 1۳ هزار 
بوده که سه شهرســتان و ۹ شهر را شامل می شود و 
همچنین تعداد روستاهای برق دار تحت پوشش این 

شرکت نیز 1۴6 مورد است.
وی طول شــبکه توزیع این شرکت را ۹ هزار و ۴۴۴ 
کیلومتر دانسته و گفت: شــهرک های صنعتی مهم 
و حســاس اســتان زیر مجموعه این شرکت بوده و 
حدود ۲۹ درصد مصرف مشترکین مربوط به بخش 

صنعت و معدن می شود.

کاظمی ادامه داد: ســال گذشته، 1۸0 میلیارد تومان 
پروژه زیرساختی در این شرکت تعریف شده بود که 

1۲0 میلیارد از پروژه ها در پایان سال خاتمه یافت.
وی همچنین از تعریف هــزار و ۲6۳ پروژه با اعتبار 
10۲ میلیارد تومانــی از ابتدای امســال خبر داد و 
گفت: ۲۳ میلیــارد تومان از ایــن پروژه ها، در حال 

خاتمه است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز ادامه داد: 
البته با نزدیک شدن به پایان سال، تعداد پروژه های 
تعریف شده افزایش یافته که پیش بینی می شود به 

دو برابر تعداد موجود برسد.
وی با اشــاره به برخی پروژه های این شرکت برای 
اصالح خطوط توزیع برق به خصوص در بازار تبریز 
گفت: قبل از حریق بازار ایکی قاپیالر، شرکت توزیع 
برق، تالش هایی برای بازســازی خطوط این مسیر 
انجام داد که امســال نیز یکسری اصالحات در نظر 
داریم و به خصوص شــاهد اصالح سیم کشــی در 
ســرای دو درب خواهیم بود تا تأمین برق واحدهای 

سرای دو درب به صورت استاندارد انجام شود.
کاظمی با اشــاره به تالش شــرکت برای افزایش 
نصب کنتورهای هوشــمند گفت: چهار هزار و 600 
مشترک دارای کنتور فعال و هوشــمند هستند که 
امســال در تالش برای تبدیل کنتور مشــترکان با 

مصرف سنگین به کنتورهای هوشمند هستیم.
وی همچنین از توزیع و نصب سه هزار چراغ المپ 

ال ای دی در منطقه زیرمجموعه این شرکت و خرید 
هزار چراغ جدید برای نصب در روزهای آتی خبر داد.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق تبریز گفت: امسال 
و سال گذشــته بیشــترین همکاری برای کاهش 
پیک، مربوط به بخش صنعت بوده اســت که آن را 
می توان در ســایه برنامه ریزی های انجام شــده و 

تفاهمنامه های منعقد شده در این خصوص دانست.
وی با اشاره به در پیش بودن تابســتان گرم و لزوم 
کاهش پیک برق مصرفی گفت: پیش فرض وزارت 
نیرو ادامه خدمت رسانی و عدم قطع برق در تابستان 
مگر در شرایط اضطراری است که امیدواریم امسال 

هم همانند سال گذشته شاهد قطعی برق نباشیم.
کاظمی با اشــاره ای به تعرفه های برق نیز گفت:در 
خصوص تعرفه ها همچون ســال گذشته، افزایش 
ثابت هفت درصدی تعرفه ها را شاهد بودیم که این 

افزایش از اول اردیبهشت ابالغ شده است.
 از ســوی دیگر یک مــازاد دریافت نیــز تنها برای 
افرادی که الگوی مصرف را رعایت نمی کنند وجود 
دارد که شــامل تعداد کمی از مشــترکین می شود.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تبریز میزان 
معوقات این شرکت را 1۴5 میلیارد تومان دانست و 
گفت: ۴5 تا 50 میلیارد تومان از این میزان مربوط به 
مشــترکان خانگی و تجاری است که می توان گفت 
این شــرکت، باالترین میزان معوقات شــمالغرب 

کشور را دارد.

  

مدیرعامل ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز 
شــهرداری تبریز گفت: الگوی کاشــت در طرح 
یک میلیون درخت، در هر ســه متــر یک درخت 
و همچنین کاشــت دو درختچه بیــن این درختان 

است.
به گزارش جام جم به نقل از، مسعود برزگر جاللی 
اظهار داشــت: فاصلــه کمی بین این کاشــت ها 
وجود دارد و گاهی شهروندان تصور می کنند تمام 
نهاده های کاشته شــده درخت هستند، در صورتی 
که در میان درختان نیز درختچه های گلدار کاشته 

شده است.
وی ادامه داد: طبق مطالعات انجام یافته گونه های 
کاشته شده نیز بر اساس شرایط اقلیمی هر منطقه 
شناسایی شده چرا که شــرق و غرب تبریز شرایط 

جغرافیایی و خاک متفاوتی دارند.
برزگر جاللی با اشــاره به آمــار درختکاری در این 

طرح تصریح کرد: در فاز نخست این طرح که تا 15 
خرداد ادامه یافت تعــداد ۲6۸ هزار اصله درخت و 
درختچه کاشته شد. این تعداد شامل ۷۴ هزار اصله 

درخت و 1۹۴ هزار اصله درختچه است.
مدیرعامل ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز 
شهرداری تبریز ادامه داد: فاز دوم طرح درختکاری 
نیز از اواخر شــهریور آغاز و تا پایــان پاییز تداوم 

می یابد. فاز سوم نیز از 15 اسفند آغاز می شود.
برزگر جاللــی در بخش دیگری از ســخنان خود 
اظهار داشــت: در تبریز ۲ هزار و ۸00 هکتار سطح 
فضای سبز داریم که اگر در میزان جمعیت تقسیم 
کنیم سرانه فضای سبز حدود 1۷ متر است که اگر 
سرانه فضای سبز تبریز را با شــهرهایی همچون 
مشهد، تهران و شیراز مقایســه کنیم می بینیم در 
تمام این شهرها سرانه فضای سبز برابر است ولی 
حسی که از فضای ســبز تهران می گیریم متفاوت 

از حسی است که از فضای سبز تبریز می گیریم.

وی افزود: علت این موضوع کیفیت فضای ســبز 
تبریز اســت. باید تعارف را کنــار بگذاریم و برای 
پیشــبرد اهداف خود مشکل و مســاله را بدانیم و 
طرح مشکل کنیم تا به نقطه ای برسیم که بگوییم 
در حوزه فضای ســبز حرفی برای گفتــن داریم. 
مدیرعامل ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز 
شهرداری تبریز ادامه داد: در ۲ هزار و ۸00 هکتار 
سطح فضای ســبز تبریز تعداد سبزینگی و درخت 
بســیار اندک اســت. اگر در هر هکتار هزار اصله 
درخت کاشته شــود، دو هزار و ۸00 هکتار فضای 
ســبز و دو میلیون و ۸00 هزار درخت نیاز است در 
صورتی که تا پایان ســال ۹۸ تعداد درختان تبریز 

کمتر از یک میلیون بود.
برزگر جاللی خاطرنشــان کرد: بایــد در فضاهای 
موجود فضای ســبز دو و نیم برابر درخت بکاریم 
تا کیفیت فضای ســبز م هم مثل شهرهای دیگر 
باشــد. اگر در همان ســطوح ســبز دو و نیم برابر 
فضای سبز ایجاد کنیم، در ســرانه فضای سبز ما 

تفاوتی ایجاد نمی شود ولی کیفیت فرق می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی 
ســامانه ندای ســبز به منظور ارتباط با شهروندان 
خبر داد و گفت: شــهروندان برای ارتبــاط با این 
سامانه شبانه روزی از شــماره تماس ۳۳۸505۸۸ 
و شــماره 0۹0۳۲50۴0۹5 به منظور ارسال پیام 
استفاده کرده و مشکالت خود در حوزه فضای سبز 
را مطرح کنند. کارشناسان ســازمان سیما و منظر 
و فضای ســبز طی ۴۸ ســاعت به این مشکالت 

رسیدگی می کنند.

مدیــرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی آذربایجان شــرقی از صدور چهار موافقت 
اصولی و یک مجوز ایجاد مجتمع گردشــگری طی 

سه ماه نخست سال ۹۹ در استان خبر داد.
به گــزارش جام جــم بــه نقــل از ایســنا احمد 
حمزه زاده ضمن اعــالم این خبر گفت: بر اســاس 
درخواست های ارائه شــده به حوزه سرمایه گذاری 
اداره کل، طی ســه ماه نخســت ســال جاری، سه 
پروژه احداث مجتمع گردشــگری، موافقت اصولی 
و یک پروژه نیز عالوه بر دریافــت موافقت اصولی 

موفق به کسب مجوز ایجاد شده است.
وی با بیان این که پروژه هــای مذکور در محورهای 

شمال غرب و شمال شــرق اســتان واقع شده اند، 
ادامه داد: از مجموع این چهار پــروژه، دو پروژه در 

شهرستان شبستر و سایر پروژه ها نیز در شهرستان 
ویژه میانه و هشــترود برنامه ریزی شــده اســت.

مدیــرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی آذربایجان شــرقی، اظهار کرد: چهار پروژه 
ای که موافقت اصولــی دریافت کرده انــد، با اخذ 
مجوز ایجاد در مســاحتی بالغ 1۷ هــزار و 11۲ متر 
مربع اجرا خواهند شــد.به گــزارش روابط عمومی 
میراث فرهنگی اســتان، حمــزه زاده در ادامه حجم 
ســرمایه گذاری در پروژه های مذکــور را بالغ بر ۴۳ 
میلیارد تومان عنــوان کرد، گفت: بــا احداث چهار 
پروژه مجتمع گردشــگری در استان، برای 1۷0 نفر 

بصورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی خبر داد؛

صدور ۴ موافقت اصولی و یک مجوز ایجاد مجتمع گردشگری

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز بیان کرد؛

تالش برای عدم قطعی ها در تابستان

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری:

رعایت فاصله استاندارد بین درختان کاشته شده در تبریز 



  مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی آذربایجان شــرقی گفت: 
۴ هزار و ۸۴0 واحد در طرح اقدام ملی مسکن در 5۷ شهر زیر 100 

هزار نفر استان احداث می شود.
به گزارش جام جــم به نقل از خبرگــزاری مهر، حافــظ باباپور در 
جلســه طرح اقدام ملی مســکن با محوریت آغاز عملیات ساخت و 
احداث واحدهای مسکونی در اســتان و شهرستان ها با بیان این که 
اولویت اصلی بنیاد مسکن در ســال جهش تولید اجرای این طرح 
در این شهرهاســت، افزود: این طرح همزمان با سراســر کشور در 

این استان با همکاری اداره کل راه و شهرسازی اجرا می شود.
وی اظهار داشــت: سهمیه اولیه اســتان در طرح اقدام ملی مسکن 
در 1۸ شهر به تعداد یک هزار و ۳5۹ واحد است که با برنامه مدون 
بنیاد مسکن و راه شهرسازی اســتان و با تعامل و همکاری یکدیگر 

عملیات اجرایی آن شروع می شود.
مدیرکل راه و شهرســازی استان نیز در این جلســه با بیان این که 

در ســال جهش تولید با مدیریت صحیح و هدفمند برای رســیدن 
به اهــداف و برنامه های اساســی راه و شهرســازی اقدامات الزم 
انجام می شود، گفت: طرح اقدام ملی مسکن شــامل تأمین زمین، 
عقد قرارداد، پیگیری احداث واحدهای مســکونی و واگذاری آن به 
مردم اســت و این کارها در اولویت برنامه هــای این اداره کل قرار 

دارد.
ابوالقاسم سلطانی افزود: بخشــی از اراضی مورد نظر در شهرهای 
مورد هدف برای احــداث واحدهای یاد شــده در حال تخصیص و 

واگذاری آن به عوامل اجرایی سازندگان است.
وی اظهار داشت: امید است در این اســتان نسبت به دیگر استان ها 
عملیات اجرایی ســاخت و احــداث واحدها با تخصیــص و تأمین 

اعتبارات بانک ها و آورده های مردمی بزودی آغاز شود.
ســلطانی، با اشــاره به این که تســهیالت درنظر گرفته شــده در 
حوزه احداث مســکن برای اجرای طرح اقدام ملی مســکن طبق 

تصمیمات دولت ۷5 و حداکثــر 100 میلیون تومان اســت، ادامه 
داد: بدون شــک با انجام چنین طرح هایی در اســتان و شهرهای 
زیر 100 هزار نفــر جمعیت عالوه بر ایجاد اشــتغال در بخش های 

مختلف و رفع محرومیت، جهش تولید در استان محقق می شود.
در این جلســه معاونان، مدیران و کارشناسان در زمینه اجرای بهتر 
این طرح در اســتان و شهرســتان ها نظرات خود را اعالم کرده و 
مقرر شــد که در شــهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت و واگذاری 
اراضی برای احداث طــرح اقدام ملی مســکن در قالب گروه های 
ساخت ۳ تا 5 نفری مشــروط بر تصویب موضوع در شورای مسکن 

استان انجام تا روند اجرایی طرح تسریع شود.
 همچنیــن بــرای کاهــش هزینه هــای ســاخت و عدم نیــاز به

 هزینه کــرد، قیمت گذاری اراضی پیشــنهاد شــد تــا در صورت 
تصویب در شــورای مســکن اســتان واگذاری در قالب ۹۹ ساله 

صورت گیرد تا سهم آورده نقدی اعضا کاهش یابد.

این عارضه بســیار 
شــایع به اســامی 
ننــد  ما دیگــری 
آلــرژی فصلــی – 
تب یونجــه و حتی 
رینیت آلرژیک و ... 

خوانده می شود.
این بیمــاری به غیر 
از فصل زمستان در 
تمام فصول دیده می شــود و اوج آن در نیمه 
شمالی ایران از اواسط بهار تا اواسط شهریور 

است.
علت بیماری :

گرده افشــانی گل ها و گیاهان موجب می شــود 
گرده هــا )پولن ها( در فضا پراکنده بشــود و این 
گرده های معلق در هوا با استنشــاق وارد ریه ها 
شده و یا با تماس با مخاط چشم ها شده و باعث 

تحریک سیستم دفاع ایمنی بدن می شود.
البته ثابت شــده اســت که ایــن عارضه به 
سوابق خانوادگی هم بســتگی دارد . افرادی 
که دچار این عارضه هســتند حتما” در یکی 

از والدین خود نیز این عارضه وجود دارد.
پــس معلوم می شــود کــه ایــن عارضه در 
محیط هایی کــه گل و گیــاه و درخت زیاد 
باشــد بیشــتر اســت و همچنین با توجه به 
این که گرده افشــانی درختــان و گیاهان در 
اوایل صبح بیشتر اســت عالئم و عارضه در 
افراد حســاس در ســاعات اولیه صبح بیشتر 

است.
پاتوفیزیولوژی:

ورود پولن های به ظاهــر آرام و بی ضرر به 
بدن باعث می شــوند در افراد حساس نوعی 
از گلبول هــای ســفید به نام ماستوســیت ها 
تحریک شــده و از خود ماده حساسیت زدایی 
به نام هیســتامین آزاد کنند این هیســتامین 
ضمن گردش آزاد در خون موجب می شــود 
در ارگان هایــی از بدن تحریکاتــی به وجود 
بیاید و هر عضو متناســب شــرایط و ماهیت 

وجودی خود عالئمی بروز دهند.
بینــی: آبریزش بینی- عطســه های مکرر- 

خارش بینی :
چشــم ها : خارش و تمایل زیاد بــه مالیدن 

چشم ها- ترشحات اشکی و آبریزش

دهان : خشــکی دهان و مخصوصا خشــکی 
کام

ریه ها : سرفه های خشــک و تنگی نفس – 
تنفس صدادار و خس خس سینه ها 

تشخیص های افتراقی:
این بیماری ممکن اســت با ســرماخوردگی 
اشــتباه گرفته شــود زیرا خیلــی از عالئم 
مشــترک دارند اما بــا کمی دقت بــا تفاوت 
های زیر می توان این دو را از هم تشــخیص 

داد:
1- در حساسیت عطسه ها به تعداد زیاد ولی 

در سرماخوردگی کم و اسپورادیک است.
۲- خــارش چشــم ها و بینی در حساســیت 

فصلی زیاد است.
۳- در حساسیت تب وجود ندارد.

۴- سرفه ها در حساسیت سبک و بدون خلط 
و اگر دارای خلط هم باشد کم و رقیق است.

برای تشــخیص در نظــر گرفتــن فصل و 
محل زندگــی فرد و عالئم بیماری و شــرح 
حال بیمار کفایت می کنــد ولی گاهی برای 
تشخیص از تست آلرژی پوستی و آزمایشات 
خــون )CBC  بــا DIFF( نیز اســتفاده 
می شــود که معموال لوکوســیتوز و افزایش 

ائوزینوفیل و لنفوسیت ها دیده می شود. 
پیشگیری و درمان :

واضح اســت که بهترین درمان پیشــگیری 
است . این افراد باید از ورود به محدوده های 
گل و گیاه مانند مــزارع و پارک ها مخصوصا 
در اوایل صبح پرهیــز کنند - در مواقع وزش 
بــاد حتی االمکان از بیــرون رفتن خودداری 
کننــد- از نگهــداری گل و گیــاه زینتی در 
آپارتمان خودداری کنند- از اســتفاده کرم ها 
و وسایل آرایشی ناشناخته )با منشاء گیاهی( 
خــودداری کنند-زودبــه زود دوش ولــرم و 

شستشوی بینی انجام دهند.
درمــان دارویی بر اســاس شــدت و ضعف 
ز  ده ا ســتفا عارضــه متفــاوت اســت. ا
داروهای خوراکــی آنتی هیســتامین مانند 
نئوتادین- بنادریل- کلماســتین- لوراتادین 
-کلرفنرامیــن مــی توانــد مفیــد باشــد. 
در مواقــع خیلــی شــدید از کورتون هــای 
ضعیف)هیدروکورتیــزون ( به صورت تزریق 

عضالنی نیز می توان استفاده کرد. 

معاون نظــارت و بازرســی ســازمان صنعت، 
معدن و تجــارت آذربایجان شــرقی از جریمه 
1.۳ میلیاردریالی فروشــندگان متخلف سموم 

کشاورزی در استان خبر داد.
به گزارش جام جم به نقــل از خبرگزاری مهر، 
مقصود رضازاده  با اشــاره به فعالیت مســتمر 
بازرســان در قالب گشــت های مشــترک با 
کارشناسان ســازمان جهاد کشــاورزی، اظهار 
کرد: در همین راستا پنج واحد متخلف شناسایی 
و پس از تشکیل پرونده تخلفاتی گرانفروشی به 
ارزش یک میلیارد و ۳00 میلیون ریال به منظور 
صدور رأی نهایی به تعزیرات حکومتی استان، 

ارسال و معرفی شدند.
وی گفت: از آنجایی که بیشتر سموم کشاورزی 
با ارز دولتــی وارد شــده اند، رعایت قیمت های 
مصوب عرضه ضروری بوده و با فروشــندگان 

متخلف با قاطعیت، برخورد قانونی خواهد شد.
رضازاده از تداوم بازرســی ها در این زمینه طی 
روزهای آتی خبر داد و افزود: عموم مردم بویژه 
مصرف کنندگان انواع ســموم کشــاورزی در 
صورت مشــاهده هرگونه گرانفروشــی در این 
زمینه، از طریق ســتاد خبری 1۲۴ این سازمان، 

اطالع رسانی کنند.

معاون نظــارت و بازرســی صمت 
آذربایجان شرقی خبر داد؛

جریمــه ۱.۳میلیــارد ریالی 
متخلــف  فروشــندگان 

ــاورزی  ــموم کش س

خبرخبر
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مدیر شیالت و امور آبزیان ســازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 
با اشــاره به برنامه افزایش ۲0 درصدی تولید شیالت استان در سال 
جاری گفت: برای این منظور مقرر شــده ۳0 میلیون مترمکعب آب از 

رودخانه های استان برداشت شود.
قاســم جعفروند در گفتگو با جام جم در آیین افتتاح یک واحد تولیدی 
ماهیان ســردآبی به ظر فیت ۲0 تن در سال در هشــترود افزود: هم 

اکنون 6 هزار و 6۹0 تن ماهی در آذربایجان شرقی تولید می شود.
وی اظهار کرد: بــا احداث ۳0 واحد پرورش ماهــی دیگر که در حال 
احداث در استان اســت 600 تن به ظرفیت پرورش ماهی آذربایجان 

شرقی در سال اضافه خواهد شد.

مدیر شیالت و آبزیان جهاد کشــاورزی آذربایجان شرقی 
اضافه کرد: »کلقان چایی« و »قرانقو« و بخشــی از »آی 
دوغموش« از رودخانه های پرآب حوزه هشــترود هستند 

که می توان در کنار آنها چاه های آب سطحی استخر احداث پرورش  
ماهی احداث کرد.

وی ادامــه داد: آذربایجان شــرقی با قرار گرفتن در ســه حوزه آبریز 
ارس، قزل اوزن و دریاچــه ارومیه و با ۲0 هزار حلقــه چاه، 66 دهنه 
رودخانه فعال، بیش از 1۲0 ســد و ۲500 رشــته چشــمه و قنات از 

ظرفیت باالیی در توسعه آبزی پروری برخوردار است.
مدیر جهاد کشاورزی هشــترود نیز در آیین افتتاح واحد تولیدی ماهی 

ســردآبی ۲0 تنی در این شهرســتان گفت: این طرح هشتمین واحد 
پرورش ماهی در منطقه است.

مجید احمــدی افزود: برای اجــرای  این طــرح ۹50 میلیون تومان 
هزینه صرف شده که ۴۴۸ میلیون تومان آن از محل اعتبارات توسعه 
پایدار روستایی و مابقی نیز آورده سرمایه گذاربخش خصوصی است.
 وی اظهــار کرد: بــا افتتاح ایــن طرح ۴ نفــر به صورت مســتقیم

 شاغل شدند. 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:

احداث ۴۸۴۰ واحد طرح اقدام ملی مسکن در آذربایجان  شرقی

حساسیت فصلی 

در آیین افتتاح واحد تولیدی ماهیان سرد آبی مطرح شد؛

برداشت ۳۰ میلیون مترمکعب آب برای 
توسعه شیالت استان

مدیر عامل  اتوبوسرانی تبریز و حومه 
اعالم کرد؛

طراحــی سیســتم اتوماتیــک و 
ــی اتوبوس  ــودکار ضدعفون خ

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی تبریز و 
حومه با اعــالم خبر طراحی ســیتم اتوماتیک 
و خــودکار ضدعفونــی اتوبوس هــا گفــت: 
بــرای اولیــن بــار در اتوبوســرانی تبریز با 
تــالش و درایــت عوامل حوزه فنی سیســتم 
 خــودکار و اتوماتیــک ضدعفونــی اتوبوس 

ساخته شد.
به گــزارش جام جم به نقــل از ایســنا ایمان 
غنی زاده اظهار کــرد: در این فنــاوری جدید 
اتوبــوس در عرض پنــج ثانیه بــا راه اندازی 
سیستم طراحی شده به طور کامل ضد عفونی 
می شــود و نیازی به ضدعفونی کردن دســتی 

وجود ندارد.
وی در ادامه تشــریح کرد: یکی از ویژگی های 
مهم این سیســتم، ضدعفونی رکاب اتوبوس 
بوده که می تواند نقش مهمــی از ورود هر نوع 
آلودگی به داخل اتوبوس هنگام ســوار شــدن 
مســافران درهر ایســتگاه داشته باشــد و این 
اطمینان وجود دارد که اتوبــوس در هر لحظه 
ضدعفونی شده است.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت واحد اتوبوســرانی تبریز و حومه، وی 
اظهار کرد: هزینــه تقریبی بــرای تجهیز هر 
اتوبوس به این سیســتم 10 میلیون ریال است 
که با تامین اعتبار مورد نیــاز می توانیم ناوگان 
اتوبوسرانی تبریز را به سیستم مکانیزه و خوکار 

ضدعفونی تجهیز کنیم.

با حضور مسئوالن صورت گرفت؛
افتتاح سایت پسماند بیمارستان الزهرا )س( تبریز

سایت پســماند بیمارســتان الزهرا)س( تبریز با حضور رییس دانشگاه علوم 
پزشــکی و مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شــرقی روز دوشنبه 

افتتاح شد.
به گزارش جام جم به نقل از ایسنا به گفته مریم واعظی، رئیس مرکز آموزشی 

درمانی الزهرا )س( تبریز، عملیات ایجاد این سایت در زمینی به مساحت 1۲0 
متر مربع از اسفند سال گذشته آغاز شد و با کار شبانه روزی، دوشنبه، بیست و 

ششم خرداد به بهره برداری رسید.
 وی افزود: اعتبار صرف شــده به این منظور بالغ بر 5۴0 میلیون تومان بوده 

و اتوکالو آن با ظرفیت 1000 لیتر، اتوماتیک و دارای خرد کن مجزا اســت.
وی اظهار کرد: دستگاه های مورد استفاده در این سایت با باالترین استاندارد 
 برای حدود 600 تن پســماند تولید شده در بیمارســتان الزهرا )س( طراحی

 شده است.

۳
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

اقتصادی

دکتر عباس دیندوست

مشاور مدیرعامل بیمارستان 
فوق تخصصی بهبود

پرورش شترمرغ؛ صنعتی پرسود گزارش تصویری
اما ناشناخته
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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

در محفل دوستان به جز یاد تو نیست
    افسوس که عمر در بطالت بگذشت
    افسوس که ایام جوانی بگذشت  

امام خمینی - ره   جز هستِی دوست در جهان نتوان یافت

شنبه  31 خرداد 1399    شماره 56۸۴

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

*توضیحات :برای امالک واقع در شــهرک های صنعتی خریدار مســتلزم قبول شــرایط 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 اســتان 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 حســاب با بانک ندارد، بلکه فقط در صورت عمل به تعهدات از ســوی برنده مزایده براســاس قرارداد اجاره به شــرط 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:
به  نیاز  بدون   ) اقساطی  حقوق  عادی صلح  قرارداد  1)انعقاد 

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

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

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 اقدام نماید.

آگهی مزایده ) نوبت دوم(

ش
نحوه فرو

ط نقد 
 با شرای

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدی 1۰ درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد )به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات (.1

امالک متصرف دار  با ارائه وکالت نامه به فروش می رسد .2

ط نقد و 
ش با شرای

نحوه فرو
ساط

اق

شرایط اقساطمدتپیش پرداختکاربریردیف
صنعتی - کشاورزی1

دامداری خدماتی
بدون سودیک ساله%3۰

9%دوساله

15%سه ساله
مسکونی -تجاری2

اداری
9%یک ساله%5۰

15%دوساله

بانک ملی ایران  اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی1۸%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 
اطالعات  کسب  برای  توانند  می  متقاضیان   . برساند  فروش  به  دار  متصرف  و  متصرف 
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 
و  نمایند  مراجعه   www.setadiran.ir اینترنتی  آدرس  به   ) ) ستاد  دولت  الکترونیکی 
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 .
و  مبهم   ، مخدوش   ، مقرر  میزان  از  کمتر  سپرده  دارای  یا  سپرده  فاقد  2-پیشنهادات 

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 

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

5-کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید امالک در ساعت 10 صبح روز 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 
انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار می  استعالمات مأخوذه در ارتباط با نقل و 

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

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 .
شرایط  های  برگه  در  می بایست  اقساط  و  نقد  صورت  به  امالک  خرید  12-متقاضیان 
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 . 
با  اولویت فروش  13- در صورتیکه مبالغ پیشنهادی خریداران، به طور مساوی باشد، 

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


