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معاون استاندار آذربایجانشرقی:

    ||3

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
گفت :به مناسبت چهل و سومین سالگرد
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی  ۵۷پروژه گازرسانی در
استان بهره برداری میشود.
به گزارش جام جم ّ
سیدرضا رهنمای توحیدی اعالم کرد:
گازرسانی به  ۴۴روستای استان و  ۶پروژه جنبی ،شامل
احداث خط تغذیه لوپ اهر ،ساختمان نگهبانی و امداد
مکانیزه جلفا ،ساختمان حراست و پست امداد مرند ،مقاوم
سازی  ۵ایستگاه  T.B.Sمرند ،بازسازی و مقاوم سازی ۱۰
ایستگاه  T.B.Sتبریز و مقاوم سازی خط لوله گاز کارخانه
تبریز کف و کلجار مرند از جمله این پروژههاست.
وی ادامه داد :همزمان با دهه مبارک فجر ،کلنگ گازرسانی به
هفت روستای بستان آباد نیز به زمین زده میشود.
توحیدی اظهار داشت :به رغم اینکه در سالهای اخیر
از لحاظ تامین اعتبار و محدودیت منابع ناشی از شرایط
اقتصادی موجود و افزون بر آن وضعیت کرونایی،
سختترین شرایط کاری و...

 ۲۲۶۶بسیجی استان
شناسه ضابطیت قضائی
دریافت کردند

مسئوالن انقالب اسالمی جناحی عمل نکنند

جناب آقای مهندس صابر پرنیان
ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان آذربایجان شرقى

انتصاب شایسته جنابعالی به این سمت را که بیانگر روحیه
مردمی و خدمتگزاری جنابعالی در عرصههای مختلف کشور
است را صمیمانه تبریک عرض مینماییم امید است با عنایت به
شایستگی جنابعالی در حوزه صنعت معدن و تجارت استان شاهد
افقهای روشنتری بوده و زمینه توسعه روز افزون در این عرصهها
هموارتر گردد .دوام توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال
مسالت داریم.

گروه شرکتهای صنعتی آدوپن پالستیک پرشین ( وین تک )

مزایده فروش امالک تملیکی
و مازاد بر نیاز بانک سپه
در استان آذربایجان شرقی
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جناب آقای مهندس
صابر پرنیان
ریاست محترم سازمان
صنعت،
معدن و تجارت استان
آذربایجان شرقى
انتصــاب شایســته حضرتعالــی را بــه ایــن ســمت در دولــت ســیزدهم کــه بیانگــر تعهــد،
روحیــه مردمــی و خدمتگــزاری جنابعالــی در صحنههــای مختلــف خدمــت صادقانــه بــه
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران اســت صمیمانــه تبریــک عــرض مینماییــم .بــی
تردیــد تجــارب ارزنــده وســوابق درخشــان مدیریتــی شــما گامــی ارزشــمند بــرای رســیدن
بــه اهــداف جهــادی و تحولآفریــن دولــت مردمــی نظــام اســامی و ســر منشــا بــرکات
 ،توســعه و آبادانــی همــه جانبــه ایــن منطقــه صنعتــی و معدنــی خواهــد بــود بــا آرزوی
توفیقــات روز افــزون ســربلندی شــما را در ســایه توجهــات حضــرت ولــی عصــر (عــج)
و در پرتــو رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری( مدظلــه العالــی ) از درگاه خداونــد متعــال
مسـ�الت داریـ�م.

مجتمع فوالد صنعت بناب

2

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

یکشنبه       4بهمن       1400شماره 6138

مزايده فروش امالک تمليکي و مازاد بر نياز بانک سپه
واقع در استان آذربايجان شرقي
(شماره مزایده )493/1400/2

نحوه فروش :نقد و نقد و اقساط
ً
توجـــه :لطفـــا بـــه اصالحـــات احتمالـــی انج ــام ش ــده در آگه ــی نوب ــت دوم مزای ــده
حاضـــر کـــه در روز سهشـــنبه مـــورخ  1400/11/12در روزنام ــه سراس ــری جامج ــم
منتشـــر و تـــا پایـــان مهلـــت ارائـــه پیش ــنهادات قیم ــت م ــاک عم ــل میباش ــد،
توجـــه فرماییـــد.
توضیحات و شرایط:
 .1متقاضیـــان میتواننـــد جهـــت کســـب اطـــاع از جزئیـــات مزایـــده حاضـــر بـــا
شـــماره تلفنهـــای  04133356555و  04133384991و  04133363139یـــا
ب ــه نش ــانی تبری ــز ،چه ــارراه آزادی (آبرس ــان)  ،س ــاختمان مدیری ــت بان ــک س ــپه
منطق ــه آذربایج ــان ش ــرقی  ،طبق ــه پنج ــم  ،دای ــره پش ــتیبانی و خدم ــات مراجع ــه
فرماینـــد.
ً
 .2شـــرکت در مزایـــده صرفـــا از طریـــق ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی دولـــت

بان ــک س ــپه در نظ ــر دارد ،ام ــاک و مس ــتغالت تح ــت اختی ــار خ ــود در س ــطح اس ــتان
آذربایج ــان ش ــرقی ب ــه ش ــرح ج ــدول ذی ــل را از طری ــق مزای ــده عموم ــی و ب ــا جزئی ــات
منـــدرج در اســـناد مزایـــده و بـــا بهرهگیـــری از ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی
دولـــت «ســـتاد» (بـــه نشـــانی الکترونیکـــی  ) setadiran.irو بـــا شـــماره مزایـــده
 2000001036000038بهصـــورت الکترونیکـــی بـــه فـــروش برســـاند.
تاریخ انتشار  :روز دوشنبه به تاریخ 1400/11/04
مهلت دریافت اسناد مزایده :تا ساعت 13:30روز پنجشنبه به تاریخ 1400/11/14
تاریخ بازدید :از ساعت  9صبح روز دوشنبه به تاریخ  1400/11/04لغایت
ساعت 12/00روز پنجشنبه به تاریخ  (1400/11/28به جز پنجشنبهها و ایام تعطیل)
مهلـــت ارســـال پیشـــنهاد :از ســـاعت 8:30روز سهشـــنبه بـــه تاریـــخ1400/11/5
لغایـــت ســـاعت13:30روز شـــنبه بـــه تاریـــخ 1400/11/30
تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی :ساعت  8صبح روز سهشنبه به تاریخ 1400/12/03
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«ســـتاد» میباشـــد و کلیـــه مراحـــل فرآینـــد مزایـــده شـــامل خریـــد و دریافـــت
اس ــناد مزای ــده (در ص ــورت وج ــود هزین ــه مربوط ــه) ،پرداخ ــت تضمی ــن ش ــرکت
در مزایـــده (ودیعـــه) ،ارســـال پیشـــنهاد قیمـــت و اطـــاع از وضعیـــت برنـــده
بـــودن مزایدهگـــران محتـــرم از ایـــن طریـــق امکانپذیـــر میباشـــد.
 .3عالقمن ــدان ب ــه ش ــرکت در مزای ــده میبایس ــت جه ــت ثبتن ــام و دریاف ــت
گواهـــی امضـــای الکترونیکـــی (توکـــن) بـــا شـــماره چهـــار رقمـــی 1456مرکـــز
راهب ــردی و پش ــتیبانی س ــامانه س ــتاد تم ــاس حاص ــل نماین ــد و ی ــا ب ــه آدرس
اینترنتـــی  www. setadiran.irمراجعـــه نماینـــد .کلیـــه اطالعـــات امـــاک
و مســـتغالت شـــامل مشـــخصات ،شـــرایط و نحـــوه فـــروش در بـــرد اعـــان
عمومـــی ســـامانه مزایـــده قابـــل مشـــاهده ،بررســـی و انتخـــاب میباشـــد.

مدیریت شعب بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی

امالک معرفی شده برای مزایده استان آذربایجانشرقی
ردیف

منطقه

آدرس دقیق ملک

مساحت
(مترمربع)

مشخصات ملک

وضعیت تصرف

نوع ملک

کاربری

پالک ثبتی

عرصه

تخلیه

1

آذربایجانشرقی

ملکان  -روستای قندهار

ساختمان

مسکونی

 113فرعی از  60اصلی

60/779

-

*

2

آذربایجانشرقی

بستان آباد  -روستای آالنق ـ
پالک 88

ساختمان

مسکونی

 684فرعی از  88اصلی
واقع در بخش  9بستان
آباد

47/127

وضعیت ملکی

عدم تخلیه شش دانگ ملکی

تملیکی

.......

تملیکی

.......

قیمت پایه

نحوه فروش

سایر توضیحات

405.156.190

نقد

ارزش کل ملک برابر  3.630.572.000ریال برآورد شده که ارزش
 8700سهم مشاع از 77960سهم ششدانگ معادل 405.156.190
ریال میباشد

-

*

شش دانگ

.......

تملیکی

454.430.000

نقد

ششدانگ

3

آذربایجانشرقی

ملکان  -قریه شیرین کند

ساختمان

مسکونی

 388فرعی از  69اصلی

276.61

-

*

..........

............

تملیکی

280.800.000

نقد

 5400سهم از  27661سهماز عرصه و اعیان متعلق به بانکبوده
وارزش کل ملک  1.438.372.000ریال و سهم بانک 280.800.000
ریال میباشد .

4

آذربایجانشرقی

تبریز بیالنکو شرقی روبروی
مسجد کالنتر پالک  525طبقه 2

آپارتمان

مسکونی

فرعی  18از 2985اصلی

0

-

*

.......

........

تملیکی

2.629.200.000

نقد

ارزش کل ملک برابر 12.019.200.000ریال برآورد شده که ارزش
21سهم مشاع از  96سهم ششدانگ آن معادل2.629.200.000
ریال میباشد

5

آذربایجانشرقی

تبریز  -حافظ شمالی  -کوچه
تدین  -پالک 8/10

آپارتمان

مسکونی

 524فرعی از یک فرعی از
 1728اصلی

0

-

*

..........

..........

تملیکی

3.020.000.000

نقد

ارزش کل ملک برابر14.496.000.000ریال برآورد شده که
ارزش  20سهم مشاع از  96سهم ششدانگ آن معادل
3.020.000.000ریال میباشد.

6

آذربایجانشرقی

تبریز  -خیابان حافظ  -روبروی
بیمارستان نورنجات  -کوی
شهید مسافری  -پالک - 7
طبقه 1

آپارتمان

7

آذربایجانشرقی

مراغه  -روستای خانقاه -
شهرک صنعتی  -محل سابق
شرکت صنایع شیمیائی مراغه

زمین

8

آذربایجانشرقی

مسکونی

 13فرعی از  1268اصلی

0

-

*

............

............

-

شش دانگ .........

مراغه  -روستای خانقاه -
شهرک صنعتی  -محل سابق
شرکت صنایع شیمیائی مراغه

زمین

صنعتی

 611فرعی از  99اصلی

4500

*

صنعتی

 610فرعی از  99اصلی

4475

*

تملیکی

تملیکی

4.105.500.000

نقد

 12.500.000.000نقد یا نقد و اقساط

ارزش کل ملک برابر 14.076.000.000ریال برآورد شده که ارزش
1.75دانگ مشاع از ششدانگ آن معادل4.105.500.000ریال
میباشد

ششدانگ زمین با کاربری صنعتی

-

شش دانگ ..........

تملیکی

 11.700.000.000نقد یا نقد و اقساط

ششدانگ زمین با کاربری صنعتی

9

آذربایجانشرقی

مراغه  -روستای خانقاه -
شهرک صنعتی  -محل سابق
شرکت صنایع شیمیائی مراغه

زمین

صنعتی

 612فرعی از  99اصلی

4500

*

-

شش دانگ

.......

تملیکی

 11.700.000.000نقد یا نقد و اقساط

ششدانگ زمین با کاربری صنعتی

10

آذربایجانشرقی

مراغه  -روستای خانقاه -
شهرک صنعتی  -محل سابق
شرکت صنایع شیمیائی مراغه

زمین

صنعتی

 613فرعی از  99اصلی

4500

*

-

شش دانگ ............

تملیکی

 11.700.000.000نقد یا نقد و اقساط

ششدانگ زمین با کاربری صنعتی

11

آذربایجانشرقی

مراغه  -روستای خانقاه -
شهرک صنعتی  -محل سابق
شرکت صنایع شیمیائی مراغه

زمین

صنعتی

 614فرعی از  99اصلی

56/4639

*

12

آذربایجانشرقی

مراغه  -روستای خانقاه -
شهرک صنعتی  -محل سابق
شرکت صنایع شیمیائی مراغه

زمین

صنعتی

 637فرعی از  99اصلی

5000

*

13

آذربایجانشرقی

مراغه  -روستای خانقاه -
شهرک صنعتی  -محل سابق
شرکت صنایع شیمیائی مراغه

زمین

14

آذربایجانشرقی

15

آذربایجانشرقی

16

هریس  -میدان مردانی آذر
 روبروی نیروی انتظامی  -محلآذربایجانشرقی
سابق نمایندگی ایران خودرو
والی

-

شش دانگ ..........

تملیکی  12.062.856.000نقد یا نقد و اقساط

ششدانگ زمین با کاربری صنعتی

-

شش دانگ ...........

 13.000.000.000نقد یا نقد و اقساط

ششدانگ زمین با کاربری صنعتی

-

شش دانگ ...........

مراغه  -روستای خانقاه -
شهرک صنعتی  -محل سابق
شرکت صنایع شیمیائی مراغه

زمین

صنعتی

 635فرعی از  99اصلی

5000

*

-

شش دانگ ..........

تبریز  -خیابان دارایی سوم -
کوی صباغان  -پالک 4

ساختمان

مسکونی

 2611اصلی واقع در
بخش 4

76/253

-

*

.........

ساختمان

خدماتی
مسکونی
تجاری

تبریز ولیعصر کوی کریم خان
زند  10متری آذرنیا بن بست
شهریار پالک  4طبقه 4

17

آذربایجانشرقی

18

تبریز-خیابان دامپزشکی تقاطع
نظام پزشکی جنب شیرینی
آذربایجانشرقی
تاتلی پالک6

صنعتی

 636فرعی از  99اصلی

5000

*

...........

تملیکی

تملیکی

تملیکی

 13.000.000.000نقد یا نقد و اقساط

 13.000.000.000نقد یا نقد و اقساط

تملیکی 37.731.200.000

نقد

ششدانگ زمین با کاربری صنعتی

ششدانگ زمین با کاربری صنعتی
ارزش کل ملک برابر 11.319.360.000ریال برآورد شده که ارزش 32
سهم مشاع از  96سهم ششدانگ آن معادل 37.731.200.000
ریال میباشد

 5963فرعی از  1اصلی
مفروز مجزی شده از
فرعی  5074قطعه یک
بخش  47هریس

45/1396

-

*

..........

.........

تملیکی 44.647.920.000

نقد

ارزش کل ملک برابر 59.530.560.000ریال برآورد شده که ارزش 72
سهم مشاع از  96سهم ششدانگ معادل  44.647.920.000ریال
میباشد مبلغ  200.508.823ریال از بابت هزینههای تملیک در
سرفصل  315مانده دارد .

آپارتمان

مسکونی

35472.00

قدرالسهم

-

*

........

..........

تملیکی 36.151.664.620

نقد

 71سهم مشاع از  96سهم

ساختمان

مسکونی
تجاری

 14فرعی از  5825اصلی

243.20

-

*

..........

.........

12.934.300.000

نقد

پنج دهم دانگ مشاع عرصه و اعیان

تملیکی

یکشنبه       4بهمن       1400شماره 6138

کودکان و نوجوانان شهر جدید سهند صاحب کانون میشوند
مدیرعامل شرکت عمران سهند در بازدید از مجتمع کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان تبریز از واگذاری ساختمانی به کانون استان برای راه اندازی
مرکز فرهنگی هنری در شهر جدید سهند خبر داد.
به گزارش جامجم ،عباس مصطفوی در این بازدید با اشاره به وظایف و

ماموریتهای خطیر کانون در تربیت تفکر و پرورش نسلی خالق برای آینده اعالم
کرد :شرکت عمران سهند ساختمان جدید االحداثی را در پارک هفت هکتاری فاز
 ۴شهر جدید سهند برای راهاندازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و
کانون زبان ایران اختصاص داده است که در اختیار کانون استان قرار میگیرد.علی

بینش مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی نیز در
این دیدار با تشریح فعالیتها و اهداف و وظایف کانون از اهتمام شرکت عمران
سهند در امر توسعه فرهنگی و ارائه خدمات فرهنگی هنری و ادبی به صورت
حضوری و واگذاری ساختمان به کانون استان به همین منظور قدردانی کرد.

خبر

م ــدی ــرع ــام ــل سـ ــازمـ ــان پــســمــانــد
شهرداری تبریز:

طرح جمعآوری شبانه پسماند
ت تبریز است
شهری اولوی 
مدیرعامل ســازمــان پسماند ش ـهــرداری تبریز
گفت :طرح جمعآوری شبانه پسماند شهری جزو
اولویتهای این سازمان بوده و در اجرای آن باید
معاونتهای خدمات شهری مناطق دهگانه
شهرداری تبریز همکاری کنند.
بــه گـ ــزارش جــا مجــم ،یــونــس فــاتــح ،در جلسه
کـمـیـســیــون خ ــدم ــات شــه ــری ت ـبــریــز ب ــا بـیــان
اینکه اجرای این طرح باید به گفتمان عمومی
و مطالبهگری تبدیل ش ــود ،افـ ــزود :سرلوحه
مــا خــدمــت بــه شهر و ش ـهــرونــدان اســت و در
ایــن راس ـتــا بــایــد ســازمــان مــدیــریــت پسماند و
معاونتهای خدمات شهری مناطق دهگانه
شهرداری دست به دست هم دهند.وی با اشاره
به اینکه سازمان مدیریت پسماند به دنبال
حل چالشهای شهر است ،اظهار داشت :این
مهم با همکاری معاونتهای خدمات شهری
یه ــای مـنــاطــق دهـگــانــه تـبــریــز عملی
شــه ــردار 
میشود.
مدیرعامل ســازمــان پسماند ش ـهــرداری تبریز
گ ـفــت :خــدمــات ش ـهــری در خــط م ـقــدم جبهه
خدمت رسانی به شهروندان بوده و در راستای
بهبود این خدمترسانیها ،این سازمان برای
ســال آیـنــده در حــال تــدویــن بــرنــامـهای جامع و
بهــای
کامل اســت.فــاتــح ،با بیان اینکه جــارو 
مکانیزه ب ــرای تبریز در آی ـنــده نــه چ ـنــدان دور
خریداری میشود ،یادآوری کرد :از این دستگاهها
برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان استفاده
خواهد شد .معاون خدمات شهری شهرداری
منطقه پنج نیز با اشاره به طرح جمعآوری شبانه
پسماندهای شهری گفت :بــرای ایــن کــار باید
زیرساختهای الزم فراهم شود و به شهروندان
اطــاع رســانــی شــود .جعفری ،اف ــزود :پیشنهاد
مـیشــود ایــن طــرح در یــک مــاه اب ـتــدای اج ــرا ،از
مجتمعهای مسکونی آغاز شود و بعد از آمادگی
و بسترسازی الزم در کل شهر آن را اجرا کرد.

اقتصادی

خبر

معاون استاندار آذربایجانشرقی:

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

دهه فجر امسال ۷۵پروژه گازرسانی در آذربایجان شرقی بهرهبرداری میشود
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان
شرقی گفت :به مناسبت چهل و
سومین سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی  ۵۷پروژه گازرسانی در
استان بهره برداری میشود.
به گزارش جامجمّ ،
سیدرضا رهنمای
توحیدی اعالم کرد :گازرسانی به ۴۴
روستای استان و  ۶پروژه جنبی ،شامل
احداث خط تغذیه لوپ اهر ،ساختمان
نگهبانی و امداد مکانیزه جلفا ،ساختمان
حراست و پست امداد مرند ،مقاوم
سازی  ۵ایستگاه  T.B.Sمرند ،بازسازی
و مقاوم سازی  ۱۰ایستگاه  T.B.Sتبریز
و مقاوم سازی خط لوله گاز کارخانه
تبریز کف و کلجار مرند از جمله این
پروژههاست.
وی ادامه داد :همزمان با دهه مبارک
فجر ،کلنگ گازرسانی به هفت روستای
بستان آباد نیز به زمین زده میشود.

توحیدی اظهار داشت :به رغم اینکه
در سالهای اخیر از لحاظ تامین اعتبار
و محدودیت منابع ناشی از شرایط
اقتصادی موجود و افزون بر آن وضعیت
کرونایی ،سختترین شرایط کاری و
اجرایی در تاریخ این شرکت بود اما با
یاری خداوند قادر و با اتخاذ تدابیر الزم،
ّ
همت و تالش جمعی همکاران ساعی و
به کارگیری راهکارهای علمی و روشهای
نوین ،روند اجرای پروژههای عمرانی
بدون وقفه استمرار داشته و این تالش
تا بهره مندی همگانی مردم استان از
این نعمت الهی تداوم خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت گاز استان در پایان
یادآور شد :با اتمام پروژههای دهه مبارک
فجر و تحقق برنامههای پیش بینی شده
و مصوب ۹۹۰ ،خانوار جدید روستایی
از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند
شد و بهره مندی خانوارهای روستایی

استان به  ۹۸.۴۴درصد ارتقا خواهد
یافت .رهنمای توحیدی افزود :هم اکنون
یک میلیون و  ۷۱۰هزار مشترک در قالب
 ۳۲۶هزار و  ۲۱۹خانوار تحت پوشش گاز
طبیعی هستند که با احتساب پروژههای
دهه مبارک فجر ۹۹۰ ،خانوار جدید به این
شمار بهره مندی افزوده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه گازرسانی شهری
و روستایی به زودی اتمام خواهد
یافت ،اظهار داشت :پروژههای مقاوم
سازی شبکه و خطوط گازرسانی و حفظ
و نگهداری تأسیسات ،مهم ترین
پروژههای عمرانی شرکت گاز پس از بهره
مندی خانوارها خواهد بود .توحیدی
ادامه داد :برای تأمین گاز خانوارهای
روستایی پروژههای دهه فجر۱۹۰ ،
کیلومتر شبکه گازرسانی در اقطار
مختلف اجرا شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به

تأمین گاز تولیدی و صنعتی در استان
اشاره و اعالم کرد :تا کنون حدود  ۱۰هزار
واحد صنعتی جزء و عمده به مدار مصرف
گاز شهری متصل شده و نزدیک رسانی
گاز به بخشهای صنعتی مصوبه شورای
اقتصاد  ۶۷درصد تحقق یافته است.
وی یادآور شد :دهه فجر ،فرصتی است

تا با ارائه گزارش اقدامات خدمتگزاران
نظام جمهوری اسالمی ،امید و نشاط
مردم شریف استان را زنده نگه داشته
و با ارتقای کمی و کیفی خدمات و حفظ
ارزشهای نظام خدمت رسانی صادقانه
به مردم ،سهمی در تداوم آرمانهای
انقالب اسالمی داشته باشیم.

معاون فرهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجانشرقی:

همراهی اهالی فرهنگ و هنر باعث کیفیتر شدن محتوای برنامههای دهه فجر میشود
معاون فرهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
آذربایجانشرقی گفت :همراهی اهالی فرهنگ و هنر
باعث کیفیتر شدن محتوای برنامههای گرامیداشت
ایاماهلل دهه فجر میشود.
به گزارش جامجم ،وحید حسینزاده ،در نشست کمیته
فرهنگی و هنری ستاد بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر
استان افزود :هنرمندان و اصحاب فرهنگ در برهههای
مختلف تاریخ ایران به ویژه در جریان انقالب اسالمی و
دفاع مقدس نقشی بسیار تاثیرگذار داشته اند و در این
برهه نیز باید نقش موثر خود را ایفا کنند .وی با اشاره به
اهمیت برگزاری باشکوه مراسمهای ایام اهلل دهه فجر،
اظهار داشت :دهه فجر انقالب اسالمی و مراسمهای

مسابقات استانی دفاع شخصی
در تبریز برگزار میشود
رئیس سبک کن شین کان کاراته آذربایجانشرقی
با اشاره به برگزاری اولین جلسه شورای سازمانی
ایـ ــن س ـبــک در اسـ ـت ــان گ ـفــت :ت ـبــریــز مـیــزبــان
مسابقات استانی هنرهای فردی و دفاع شخصی
خواهد بود.
به گــزارش جامجم ،مجید بهمنی ضمن توضیح
در مـ ــورد سـبــک کــن شـیــن ک ــان ک ــارات ــه افـ ــزود:
سبک کن شین کان کاراته شاخهای جدا شده
از شورینجی کمپو و یکی از قدیمی ترین هنرهای
رزمی اوکیناوایی در ژاپن می باشد که در گذشته
دور در کشور چین تأسیس شد و بعد از گذشت
سالها از تأسیس شورینجی کمپو توسط راهبان
اصلی آن به کشور ژاپن و شهر اوکیناوا نقل مکان
کرد و در همان جا شروع به فعالیت کرد.
وی افــزود:س ـبــک کــن شــن ک ــان ک ــارات ــه توسط
کانچوتاکی یوکیها یاما ،از اساتید برجسته ژاپن
در سال  ۱۹۹۰بنیانگذاری شد و به دلیل داشتن
ویژگیهای منحصر به فرد و جذابیتهای خاص
خیلی زود خــود را بــه عـنــوان یکی از سبکهای
برجسته معرفی کرد.
رئـیــس سبک کــن شین کــان کــاراتــه آذربــایـجــان
شرقی خاطرنشان کرد :این رشته ورزشی رزمی را
از سال  ۱۳۷۰زیر نظر استاد نادر قربانیان شروع
کــردم و از پنجم مهر مــاه ســال جــاری بــه عنوان
نماینده سبک کن شین کــان کاراته آذربایجان
شرقی منصوب شدم .بهمنی عنوان داشت :بعد
از سکانداری سبک کن شین کان کاراته استان
بالفاصله با انتصاب هیات رئیسه و کمیتههای
زیــر مجموعه کــار خــودمــان را شــروع کــردیــم و با
برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری سبک کن
شین کان کاراته ،برنامه ورزشی سال آتی را تدوین
کــردیــم کــه بــر اس ــاس آن در طــول ســال آیـنــده ۶
مسابقه برگزار خواهیم کرد و همچنین مسابقه
آزمــون و ارتقاء مربیگری خواهیم داشــت.وی در
مورد برنامههای این سبک در روزهای باقیمانده
از سال جاری اظهار کرد :با هماهنگیهای به عمل
آمــده مسابقات استانی فــردی و دفــاع شخصی
را به مناسبت  ۲۹بهمن به میزبانی تبریز برگزار
خواهیم کرد.رئیس سبک کن شین کان کاراته
آذرایجان شرقی در مورد تعداد هنرجویان و عالقه
مندان به این سبک در استان یادآور شد :در حال
حاضر  ۵۷۰هنرجو در این سبک فعالیت دارند و
در جلسه شورای سیاست گذاری سبک  ۱۲۷نفر
حاضر بودند که در راسـتــای بهبود و پیشرفت
سبک کن شین کان کاراته استان پیشنهادات و
انتقادات سازنده خود را ارائه کردند.

3

اجتماعی

ویژه این ایام هر سال باید باشکوه و مردمی برگزار شود
و امسال برگزاری این برنامهها نیازمند همکاری همه
دستگاههاست .معاون فرهنگی مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی آذربایجانشرقی با تاکید بر نوآوری در
اجرای برنامهها دهه فجر امسال ،گفت :انقالب اسالمی
ایران صبغهای فرهنگی دارد بنابراین تقویت برنامههایی
با محوریت فرهنگ و هنر باید مدنظر متولیان این حوزه
قرار گیرد.حسینزاده ،ادامه داد :در اجرای برنامههای
دهه فجر امسال باید از ظرفیت فضای مجازی نیز به
نحو احسن بهرهبرداری کرد .کیفیت گرایی در اجرای
برنامهها ،سرلوحه قرار دادن نوآوری و خالقیت با
تکیه بر اصل نشاط اجتماعی ،توجه ویژه به تبلیغات

محیطی ،بهرهگیری از فضاهای مجازی و تولید محتوا از
مصوبات این نشست بود .در این نشست نمایندگان
دستگاههای فرهنگی عضو کمیت ه فرهنگی و هنری
برنامههای پیش بینی شده در ایام دهه فجر را ارائه کردند
و مقرر شد برنامههای کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه
فجر انقالب اسالمی استان به طور کامل اعالم شود.
ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،آموزش و پرورش،
سپاه عاشورا ،دانشگاه تبریز ،حوزه هنری ،شهرداری
تبریز ،سازمان اوقاف و امور خیریه ،صدا و سیما ،میراث
فرهنگی ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نهاد
کتابخانههای عمومی عضو کمیته فرهنگی و هنری ستاد
بزرگداشت ایاماهلل دهه فجر استان هستند

 ۲هزار طرح صنعتی در کشور در
دست اجراست

باید از شهروندان عذرخواهی کنیم

پــرداخــت نشده اســت و فقط تعداد
 ۷۲دستگاه اتوبوس به صورت خرید
ص ــددرص ــدی از مــنــابــع و اعــتــبــارات
شهرداری تأمین و خرید شده است

ً
و اخیرا نیز تنها  ۱۲دستگاه اتوبوس
بــا اســتــفــاده از اوراق مــشــارکــت۵۰ ،
درص ــد سهم شــهــرداری و  ۵۰درصــد
سهم دول ــت ،خــریــداری و بــه ناوگان

اتوبوسرانی تبریز اضافه شده است.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی
تبریز و حــومــه اف ــزود :عمر متوسط
ن ــاوگ ــان مــلــکــی و ب ـخــش خــصــوصــی
شرکت واحــد بیش از  ۱۰ســال است
و باید در این سالها به طور مستمر
ساالنه حداقل  ۱۰۰دستگاه اتوبوس
نو به ناوگان اضافه میشد تا شاهد
ناوگان فرسوده با عمر باال نباشیم.
وی با بیان اینکه روند کاهشی تعداد
ات ــوب ــوسه ــای ب ـخــش خــصــوصــی تا
سال آتی نیز در صورتی ادامه خواهد
داشـ ــت ک ــه نــتــوانــیــم کــســری درآم ــد
آنهــا را جبران کنیم ،گفت :کاش به
اندازه یک پنجم حمایتهای مالی از
مترو در سالهای گذشته به بخش
نــاوگــان اتــوبــوسرانــی نیز اختصاص
ً
مییافت که قطعا به لحاظ انعطاف
و گستردگی خــطــوط اتــوبــوسرانــی و
میزان مسافر جابهجا شده در قبال
قیمت بلیت تمام شــده ،مقرون به
صــرفـهتــر و مــوجــب رف ــاه شــهــرونــدان

بـ ــود.اسـ ــمـ ــاعـ ــیـ ــلـ ــی ت ــص ــری ــح ک ـ ــرد:
خوشبختانه نگرش تک تک اعضای
ش ـ ـ ــورای اسـ ــامـ ــی ش ــه ــر و شــخــص
شــهــردار کــانشــهــر تــبــریــز ،تمرکز بر
تحول و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی
و جــبــران کوتاهیهای گذشته بــوده
و تــاش بــنــده نــیــز در مــدت  ۵۵روز
ت ــص ــدی خ ـ ــود ،پــیــگــیــری در ب ــه ثمر
نشستن این منویات و سیاستها
است.
وی تاکید کرد :با تالشهای اخیر که
در دس ــت اقـ ــدام و پــیــگــیــری اســت،
طــی مــاههــا و ســال آتــی شاهد تحول
در افزایش و نوسازی ناوگان و حل
مشکالت فعلی خواهیم بــود؛ امــا تا
آن زم ــان از شــهــرونــدان درخــواســت
م ـ ـیشـ ــود ک ــاس ــتــیه ــا و مــشــکــات
سرویسدهی را بزرگوارانه و کریمانه
تحمل و گزارش کنند .با توجه به تأثیر
ســرمــای بـیســابــقــه روزهـ ــای اخــیــر بر
ناوگان فرسوده از شهروندان شریف
صمیمانه عذرخواهی میکنیم.

دادستان عمومی و انقالب اسالمی مرکز آذربایجانشرقی:

 ۲۲۶۶بسیجی استان شناسه ضابطیت قضائی دریافت کردند
دادسـ ــتـ ــان عــمــومــی و
انقالب اسالمی مرکز
آذرب ــای ــج ــانش ــرق ــی
گ ــف ــت :از اب ــت ــدای
امـ ــسـ ــال ت ــاک ــن ــون
برای تعداد  ۲هزار و

 ۲۶۶نفر از بسیجیان این استان شناسه ضابطیت قضائی از سوی
این مجموعه صادر شده است.
به گزارش جامجم ،بابک محبوب علیلو در جمع خبرنگاران افزود:
ســال گذشته نیز بــرای تعداد هــزار و  ۴۶۳شناسه ضابطیت برای
بسیجیان آذربایجان شرقی دورههــای آموزشی ،برگزار و بــرای آنها
شناسه صادر شد که از این تعداد در سطح حوزه قضایی تبریز نیز
برای یکهزار و  ۳۲نفر از اعضای بسیج دوره آموزش ضابطیت برگزار
ّ
ضابطیت آنها صادر شد.
و شناسه
به گفته وی از مجموع ضابطان عام و خاص آذربایجانشرقی که برای
آنها گواهینامه آموزشی و شناسه ضابطین صادر شده است۵۷ ،
درصد شامل هزار و  ۳۰۳نفر به حوزه قضایی تبریز و  ۴۳درصد
شامل  ۹۶۳نفر به سایر حوزههای قضایی استان تعلق دارد.
مــحــبــوب علیلو بــا اشـ ــاره بــه م ــق ــررات قــانــونــی نــاظــر بر
ضــابــطــیــن قــضــایــی ،اظــهــار داشـ ــت :ق ــان ــون ،ضــابــطــان
قضایی را تعریف و پیشبینی کرده و بر این اساس

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
آذربایجانشرقی گفت :مسئولی که در نظام
جمهوری اسالمی ایران خدمت میکند باید با
سیاستهای کلی در خدمت نظام و مردم باشد
اما جناحی عمل نکند.
به گزارش جامجم ،تراب محمدی خاطر نشان
کرد :ما باید برای پیشبرد اهداف اسالمی و ایرانی
تمامی تالش خود را به کار گیریم و الزمه این کار
همراه بودن مسئوالن است.
وی افزود :دشمنان در پی اختالف افکنی میان
و نظام اسالمی ایران است اما ملت و حاکمیت
ایران همواره پشتیبان همدیگر هستند و
از ارزشهای انقالب دفاع میکنند.وی بیان
کرد :همه ما باید دست در دست هم بدهیم
و اقتصاد مقاومتی را در کشور اجرایی کنیم تا
نیازمند سایر کشورهای بیگانه نباشیم و در
تولید بیش از پیش کوشا باشیم .وی ادامه
داد :فرماندار باید یک خاکریز باشد برای دفاع از
ارزشهای نظام و منطقه و باید شهرستان خود
را به یک قرارگاه فرهنگی تبدیل کند تا شهرستان
به جایگاه واقعی خود برسد .معاون استاندار
آذربایجان شرقی اضافه کرد :انبار غله ایران که
همان شهرستان هشترود است نباید دارای
درصدهای بیکاری زیاد باشد و باید مهاجرت
معکوس در برنامههای شهرستان گنجانده
شود.محمدی تاکید کرد :یکی از راههای توسعه
ساماندهی و بهبود وضعیت جادهها بخصوص
راههای روستایی است و باید فرماندار جدید این
برنامهها را در اولویت کارهای خود قرار دهد.

معاون وزیر صمت:

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی
تبریز و حومه گفت :بخش عمدهای
از مشکالت سرویسدهی و کمبود
تعداد ناوگان طی روزهای اخیر ،ناشی
از تــوجــه نــکــردن بـهمــوقــع و کــافــی به
مقوله نوسازی ناوگان اتوبوسرانی
تبریز طی هشت سال گذشته است
کــه در ای ــن خــصــوص ،بــایــد از مــردم
عذرخواهی کنیم.
به گــزارش جامجم ،ایوب اسماعیلی
با بیان اینکه باید صادقانه از مردم
عذرخواهی شــود ،اظهار کــرد :بخش
عمدهای از مشکالت سرویسدهی
و کمبود تــعــداد نــاوگــان در روزه ــای
اخیر ناشی از توجه نکردن به موقع
و کــافــی بــه مــقــولــه نــوســازی نــاوگــان
اتــوبــوسرانــی تبریز طی هشت سال
گذشته است و در این خصوص باید
از مردم عذرخواهی کنیم.
وی خاطرنشان کرد :در طول هشت
سال گذشته اعتبارات مصوب دولت
جهت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی

مــســئ ــوالن انـ ـق ــاب اســامــی
جناحی عمل نکنند

ّ
ضابطیت را برای عوامل نیروی انتظامی و
دادستانی دورههای ویژه
مامورین ادارات و سازمانهای دولتی برگزار میکند.
وی ادامــه داد :در ایــن راستا ضابطین قضایی مربوط به یگانها،
ادارات و ارگانهای مختلف آموزش دیدند که از آن جمله میتوان به
مامورین نیروی انتظامی ،سازمان حفاظت از محیط زیست ،سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی،
اداره کل راه و شهرسازی ،سازمان اطالعات سپاه پاسداران ،روسا و
معاونان زندانها ،یگان حفاظت سازمان زندانها ،اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،مراکز بهداشت ،شرکت توزیع
نیروی برق ،ذبح و صید شرعی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان
دامپزشکی ،سازمان امور اراضی و نیروی مقاومت بسیج اشاره کرد.
محبوب علیلو گفت :در راستای رعایت حقوق شهروندی اشخاص
و شان ،کرامت ،و منزلت انسانی آنها و به جهت آشنایی ضابطین
با تکالیف ،حدود وظایف و اختیارات خویش ،این دورهها به صورت
منظم ،پیش بینی و اجرا میشود.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس
هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی گفت ۲ :هزار طرح
صنعتی کشور با  ۶هزار میلیارد تومان در دست
اجرا است که از این تعداد  ۲۵۰طرح مربوط به
آذربایجان شرقی است.
به گزارش جامجم ،علی رسولیان در مراسم
تکریم و معارفه رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت و سرپرست این سازمان در آذربایجان
شرقی ،اظهار کرد :افزایش تولید واحدهای
صنعتی و احیای واحدهای راکد در دستور کار
است و تاکنون یکهزار و  ۷۰۰واحد راکد در کشور
احیا شده است و  ۹۰واحد راکد آذربایجان
شرقی نیز امسال احیا میشود .وی همچنین
گفت :رویکرد پاسخگویی محور اولویتهای
وزارتخانه است و بر این اساس سامانهای در
حال فعال سازی است تا ارتباط سریع و مستقیم
مراجعان انجام شود .رسولیان با اشاره به اینکه
شفافسازی و الکترونیک سازی فرآیندها دیگر
رویکرد و اولویت وزارتخانه صمت است تا همه
به طور یکسان به اطالعات دسترسی داشته
باشند ،افزود :از بین رفتن سوء استفاده از
اطالعات از مزایای این اقدامات است .وی افزود:
اصالح ساختار اداری ،حمایت جدی از صنایع و
نحوه پرداخت تسهیالت به واحدهای صنعتی
از دیگر اولویتهای وزارت صنعت ،معدن و
تجارت است که البته پیش از این  ۸۵خدمت
به صنایع کوچک انجام میشد که به زودی
این خدمات سه برابر میشود .رسولیان ادامه
داد :تامین زیرساختهای تجاری واحدها و
شهرکهای صنعتی از دیگر اولویتهایی است
که انجام میشود و در واقع تامین آب ،برق و
زمین از وظایف ماست .وی خاطر نشان کرد:
البته امسال  ۱.۵برابر زیرساختهای شهرکهای
صنعتی و  ۲برابر شاخصهای مربوطه افزایش
یافته است.
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رئیس اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی:

تسریع در خدمات دهی بانک ملی

رئیس اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی گفت:

وی تصریح ک ــرد :مــشــارکــت در طــر ح تــاش ملی از سوی

تسهیل در خدمات و باال بــردن کیفیت خدمات اولویت

کارمندان بانک ملی قابل تقدیر است و توانستیم امورات

مدیریت بانک ملی است.

خود را باهمدلی انجام دهیم و انتظار داریم در یک ماهی

به گــزارش جامجم ،عــادل غالمی در مراسم گرامیداشت

کــه از تــاش ملی بــاقــی مــانــده تــمــام همت خــود را بــه کار

روز زن که در محل بانک ملی استان برگزار شد ،با تبریک

بگیریم.

والدت حــضــرت زه ــرا (س) و روز زن گــفــت :امــیــدواریــم

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان افزود :تسهیل

بتوانیم در مسیر مــورد تایید آن بــانــوی محترم   حرکت

در خ ــدم ــاتده ــی بــانــکــی و ارت ــق ــای کــیــفــیــت خ ــدم ــات از

کنیم و زندگی خود را با سیره ایشان تطبیق دهیم.

اولــویـتهــای بانک ملی اســتــان اســت و نقش بــانــوان در

رئـیــس اداره امــور شعب بــانــک ملی اســتــان ی ــادآور شد:

ارتقای کیفیت خدمات بسیار مهم است.رئیس اداره امور

نظم و انظباط و رعــایــت حجاب واخــاق بــانــوان در بانک

شعب بانک ملی استان با بیان اینکه بانوان در مشاغل

ملی متجلی است و کارمندان زن پابهپای مردان در جنگ

مدیریتی و تخصصی   بانک ملی استان جایگاه ویــژهای

اقتصادی به ویژه در بحران کرونا حضور موثر داشتند و

دارند،بیان کرد :بانوان به نسبت تعداد ،سهم بیشتری در

اجــازه نــدادنــد خــدمــات بانکی تعطیل شــده و توانستیم

مشاغل مدیریتی و تخصصی دارند و این نشان از عدالت

کارنامه خوبی به جا بگذاریم.

در انتصابات مدیریتی دارد.

جناب آقای داود عباسی

فرماندار ویژه محترم شهرستان مرند
انتصاب شایسته حضرتعالی را به این سمت در دولت
سیزدهم که بیانگر تعهد ،روحیه مردمی و خدمتگزاری
جنابعالی در صحنههای مختلف خدمت صادقانه به
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است صمیمانه
تبریک عرض نموده توفیقات روز افزون و سربلندی
شما را در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و در
پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری ( مدظله) از درگاه
خداوند متعال مسالت داریم.
حاج حسین افتخاری
رئیس هیات کشتی پهلوانی و زورخانهای تبریز و حومه

جناب آقای مهندس صابر پرنیان
ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان آذربایجان شرقى
انتصاب شایسته جنابعالی به این سمت را که بیانگر روحیه
مردمی و خدمتگزاری جنابعالی در عرصههای مختلف
کشور است را صمیمانه تبریک عرض مینماییم امید
است با عنایت به شایستگی جنابعالی در حوزه صنعت
معدن و تجارت استان شاهد افقهای روشنتری بوده
و زمینه توسعه روز افزون در این عرصهها هموارتر
گردد .دوام توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند
متعال مسالت داریم.

شرکت تصفیه شکر و قند ناب آذربایجان شرقی

از درد دلم ،به جز تو كى با خبر است؟       
یا با من دیوانه كه در بام و در است؟
طغیان درون را به كه بتوان ــم گفت؟    
فریاد نهان را به دل كى اثر است؟
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امام خمینی

(ره)

