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دبیر کمیسیون هماهنگی با نک های آذربایجان شرقی خبر داد:

بهداشت و درمان از اولـویتهای بانکی استان

مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای واگیردار
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محصوالت گلخانه ای
در تبریز
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د ر بازدید مدیران شهری صورت گرفت:

«تبریز همیشه تمیز »
واقعیت غیرقابل انکار

آ گهی مزایده ســــراســری (نوبت دوم)

اموال مستهلک
شده بانک ملی استان
آذربایجان شرقی

بازدید مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تبریز از

مجتمعصنعتیکنتایر

|4

عیادت فرمانده پایگاه هوایی تبریز
از خلبان یادگار دفاع مقدس

مدیرکل حفاظت محیط زیست
آذربایجان شرقی:
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آبگیری در تاالب قوریگل
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د ر بازدید مدیران شهری صورت گرفت:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:

اجتماعی

«تبریز همیشه تمیز » واقعیت غیرقابل انکار

رفع موانع تولید از اولویتهای اصلی معاونت اقتصادی است

اقتصادی

معاون خدمات شهری ،مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری مشهد
و عضو شورای اسالمی شهر مشهد از بزرگترین پروژه زیست محیطی کشور در حوزه
مدیریت پسماند شهرداری تبریز بازدید کردند.
در اینبازدید کهبهمیزبانیعلیرضااصغریمدیرعاملسازمانمدیریتپسماندهای

ضمیمهرایگانروزنامهدر آذربایجانشرقی

شهری شهرداری تبریز انجام شد و عابدینی ،رئیس ستاد خاک سازمان مدیریت
پسماندهای شهرداری مشهد نیز حضور داشت ،افراد حاضر در جریان نحوه اجرا و
پیشرفت پروژه مذکور قرار گرفتند .به گزارش جامجم ابوالفضل کریمیان ،مدیرعامل
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری مشهد در حاشیه این بازدید گفت :همت

و پشتکار سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز ستودنی است و تبریز از
جمله شهرهای پیشرفته در حوزه مدیریت پسماند در کشور است .وی خیابانهای
تبریز را تمیز ارزیابی کرد و گفت :ما در این بازدید متوجه شدیم که تبریز شهر همیشه
تمیز شعار نیست ،بلکه یک واقعیت غیرقابل انکار است.

استان ،اظهار کرد :تالش برای تحقق سیاستهای دولت در حیطه کار ،تولید و
صادرات وظیفه تمام دستگاههای اجرایی بوده و این موضوع جزو اولویتهای
اصلی معاونت اقتصادی استانداری خواهد بود .وی با اشاره به اینکه رویکردهای
کارگروه تسهیل باید در جهت حمایت از تولیدکنندگان واقعی باشد ،افزود:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت :رفع موانع تولید
از مهمترین موضوعات مورد تأکید رهبری است که در دولت سیزدهم به عنوان
اولویت کاری مد نظر قرار گرفته است.
به گزارش جامجم محمد کالمی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

3

سیاست این کارگروه باید استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از واحدهای
تولیدی و صنعتی باشد و از روابط خارج از چارچوب قانون پرهیز کند .در این جلسه
پرونده  9واحد تولیدی و صنعتی که دارای مشکالت بانکی و بیمهای بودند مورد
بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم برای حل مسائل و مشکالت آنها اتخاذ شد.

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

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.

 IR 880170000000110317323009به نام بنام کارپردازی اداره

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

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

15

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

9

پس از اعــام برنده شــدن و تا قبل از تنظیم سند

انجام مراحل قانونی و تنظیم سند رسمی در دفترخانه

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

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

 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

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

 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

 تصویر معرفی نامه شرکت ،تصویر اساسنامه و آخرینآکهی 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 :

حقیقی)

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،

2
3

1400/1
1400/1

1000001325000002
1000001325000002

اقتصادی

ضمیمهرایگانروزنامهدر آذربایجانشرقی

آ گهــی مزایده ســــراسـ ــری (نوبت دوم)

از طرف مستاجر یا مستاجرین متوفی یا محجور معمول

اجتماعی

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
سرپرستاستان آذربایجانشرقی :وحیدهحاجیمحمدیاری

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

www.daneshpayam.ir

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی041-35579285 -9:

فـ ـ ـ ــوالد دلى كه آه ،نرمش نكند
يا ناله دلسوخته گرمش نكند
طوقى ز جفا فكنده بر گردن خويش
آزار دلم ،دچــار شرمش نكند

www.jamejamdaily.ir

امام خمینی

(ره)

سه شنبه  25آبان  1400شماره ه6080

مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی:

خبر

تعداد کتابخانهها تناسبی با جمعیت استان ندارد

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی:

شوراهای حل اختالف رسانه و
مطبوعاتفعالمیشود

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از فعال
سازی شوراهای حل اختالف تخصصی رسانه و
مطبوعات در این استان خبر داد و گفت :بازگشت
شوراهای حل اختالف به فلسفه اصلی وجودی
خود که همانا ایجاد صبح و سازش بین طرفین
دعوی است ،بسیار ضروری است.
به گزارش جامجم موسی خلیل اللهی اظهار داشت:
راهبرد اصلی قوه قضائیه در امر شوراهای حل
اختالف بازگشت شوراهایهای حل اختالف به
فلسفه اصلی ایجاد شوراها است تا بخش اعظمی
از مشکالت دستگاه قضائی پیش از تشکیل
پروندهها حل و فصل شود .وی با اشاره به اینکه
شوراهای حل اختالف در ایران و در زمان مرحوم
آیت اهلل شاهرودی ایجاد شد ،ادامه داد :هدف
اصلی از تاسیس آن مداخله دادن مردم در مسایل
و مشکالت بدون مراجعه به دستگاه قضایی بود
که به طور قطع آثاری مثبت به همراه داشت .وی
با تاکید بر اینکه فعالیت شوراهای تخصصی جزو
اولویتهای دستگاه قضایی است ،افزود :شورا
باید به صورت تخصصی در بین صنوف مستقر
شوند تا ضمن پذیرش افراد معتمد و با نفوذ
معنوی از ظرفیت و توان آنها در بین اصناف برای
حل مسایل و مشکالت بهره مند شویم .وی گفت:
فلسفه اصلی شوراهای حل اختالف توسعه صلح و
سازش بود و باید به جای تکیه بر ارائه آمار به دنبال
بهرهمندی از ظرفیت مردم و به خصوص از تجربه
ریش سفیدان و صاحبان نفوذ در اصناف برای
توسعه صلح و سازش و حل مسائل و مشکالت
صنوف بین خود اصناف حل و فصل شود.

مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی با اعالم اینکه
در زمان حاضر  ۱۵۰کتابخانه مشارکتی با سایر سازمانها و ۱۱۵
کتابخان ه عمومی در این استان وجود دارد ،گفت :این تعداد
کتابخانه برای چهار میلیون نفر جمعیت استان کم است و بر
همین اساس درصدد ایجاد کتابخانههای جدید هستیم.
به گزارش جامجم شهرام خدایی در نشست خبری به مناسبت
هفته کتاب ،با اشاره به آغاز هفته کتاب از  ۲۴تا  ۳۰آبان ،اظهار
کرد :کتاب خوانی و دانش افزایی میتواند بهترین روش و راهکار
و چراغی برای زندگی افراد در جامعه باشد.
وی با این که در تمامی روستاها و شهرهای استان کتابخانه وجود
دارد ،افزود :کتاب به عنوان یار مهربان همواره از زمان مدرسه با
ما بوده است و در طول سال با کتاب ملموس شدهایم.
خدایی گفت :کتابخان ه تربیت از سال  ۱۳۰۰در تبریز احداث شده و
تاکنون نیز به فعالیت خود ادامه میدهد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی اظهار کرد:

امیدواریم تعمیرات کتابخانه تربیت به زودی انجام شود و
تا پایان سال  ۱۴۰۰همزمان با بازگشایی این کتابخانه جشن
یکصدمین سال را در آن برگزار کنیم.
وی افزود :به تازگی پروژ ه خیرسازی نیز به این ساختمان با زیر

بنای  ۱۴هزار متر مربع اضافه شده است.
خدایی با بیان اینکه کتابخانهها نیز با شیوع کرونا یک و نیم سال
تعطیلی را تجربه کردند ،افزود :با توجه به ضرورت قطع زنجیره
انسانی ،در این مدت کتابخانهها تعطیل شد ولی بازگشایی
تمامی کتابخانههای استان از اوایل مهر آغاز شده است.
خدایی گفت :در دوره کرونا تالش کردیم طرح تحویل کتاب در
درب منزل را تجربه کنیم و چندین طرح نیز در این راستا از جمله
طرح «الو کتاب» برای عالقمندان اجرا شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی با اشاره به
برنامههای هفته کتاب از  ۲۴تا  ۳۰آبان ،گفت :دیدار جمعی
کتابداران با نماینده ولی فقیه در استان ،برگزاری برنامه
گرامیداشت روز ملی کتاب و کتابخوانی با حضور نمایندگانی از
استان و حضور خیران در حوزهی کتاب در تاالر وحدت تهران،
برگزاری مراسم افتتاح کتابخان ه پیامبر رحمت در شهرستان
میانه ،برگزاری برنامهای با عنوان رونمایی از کتاب جدید به نام

تولید بیش از  5هزار تن محصوالت گلخانه ای در تبریز

بهداشت و درمان از اولویتهای بانکی استان

دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای آذربایجان شرقی گفت :ارتقای
رفاه اجتماعی،حمایت از اقشار محروم و بهداشت و درمان جزو
اولویتهای بانکی در استان است.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون هماهنگی بانکهای آذربایجان
شرقی ،نشست مشترک دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای
آذربایجان شرقی و مدیران دانشگاه علوم پزشکی تبریز باهدف
بررسی روشهای افزایش همکاری بین بخشی برگزار شد .عادل
غالمی ،دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای آذربایجان شرقی در این
دیدار گفت :انتصاب جدید در ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز با
توجه به تجارب ارزشمند و سابقه درخشان دکتر نقی پور نوید بخش
ارتقای بهداشت و درمان استان است.

کتاب کاغذپران با حضور میهمانان استانی و کشوری ،برگزاری
مراسم تجلیل و تکریم کتابداران استان ،حضور همکاران
کتابخانه جهت تجدید میثاق در گلزار شهدا ،حضور کتابداران در
نماز جمعه ،برگزاری مراسم کوهپیمایی برای خانواد ه کتابداران،
برگزاری جلسات انجمنهای کتاب در هر شهرستان ،برگزاری
برنام ه نقد و بررسی کتاب ،اجرای پویش سراسری اهدای
کتاب با عنوان هر شهروند اهدای یک کتاب از جمل ه این
برنامههاست.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی با بیان اینکه
عضو پذیری رایگان برای تمامی شهروندان آذربایجان شرقی به
مناسبت هفت ه کتاب در تمامی کتابخانههای عمومی استان
انجام خواهد شد ،افزود :از  ۲۴آبان شهروندان میتوانند با
ارسال پیامکی به شماره  ۵۰۰۰۲۹۲۹کد رهگیری را دریافت کنند
و یا به طور حضوری یا از طریق سامان ه اینترنتی در  ۱۱۵کتابخانهی
عمومی استان به صورت رایگان عضو شوند.

وی ادامه داد :باهدف حمایت از بهداشت و درمان در استان
همکاری تنگاتنگی با مسئوالن بهداشت و درمان و مدیریت ارشد
استان داشتهایم و این مهم جزو اولویتهای ما بوده است .رئیس
بانک ملی استان گفت :آمادهایم تا تفاهم نامه همکاری با دانشگاه
علوم پزشکی تبریز با هدف حل مشکالت بانکی کارکنان  ،اساتید
و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی داشته باشیم .وی بیان
کرد :با فعال شدن کارگروههای مشترک شاهد تسریع در پرداخت
تسهیالت بانکی و همکاری بیشتر خواهیم بود .بهمن نقی پور،
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این جلسه با بیان اینکه
بانک ملی به عنوان قدیمیترین و بزرگترین بانک کشور خدمات
گستردهای داشته است ،گفت:به عنوان یک شهروند از این خدمات
گسترده قدردانی میکنم و در حال حاضر نیز با بانک ملی استان
همکاری گسترده ای داریم .وی ادامه داد :در راستای همکاری بیشتر
و حل مشکالت کمیتهای مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی و
بانک ملی تشکیل و موضوعات مطرح شود.
جنتی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم در این جلسه
گفت :این دانشگاه ۲۰هزار نفر کادر و هیات علمی همچنین دانشجو
دارد و انتظار داریم در زمینه پرداخت تسهیالت مسئوالن بانک ملی
حمایتبیشتریداشتهباشند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه تعداد
 ۱۴۱گلخانه سبزی ،صیفی ،گل و گیاهان زینتی به مساحت ۳۵
هکتار در شهرستان فعال است ،گفت :ساالنه پنج هزار و ۷۷۸
تن محصول در این واحدهای گلخانه ای تولید میشود.
به گزارش جامجم فرامرز افشانی در گفتگو با خبرنگاران با
اشاره به اینکه در نیمه اول سال شاهد افزایش سطح ۲.۵
نیم هکتاری گلخانهها در شهرستان تبریز بودیم ،گفت :کشت
گلخانه ای به ویژه در شهرستانهایی همچون تبریز که به دلیل
واقع شدن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،تغییر الگوی کشت در
آن ضرورتی حیاتی دارد ،بهترین راهکار صرفه جویی در مصرف آب
محسوب میشود.وی با بیان اینکه بازار پسندی ،ماندگاری زیاد
و تولید محصوالت ارگانیک و سالم از عمده مزایای کشت گلخانه
ای است و یکی از مزایای گلخانهها ،تولید محصوالت در خارج از
فصل است ،گفت :تولید محصول در خارج از فصل معمول از
نظر اقتصادی برای تولید کننده اهمیت زیادی دارد؛ همچنین با
کشت گلخانهای امکان پرورش و نگهداری گیاهان در خارج از
موطن اصلی آنها امکان پذیر است.
افشانی زودرسی و پیش رسی برخی محصوالت را از مزایای کشت
گلخانهای برشمرد و گفت :در تولید سبزی و صیفی ،زودرسی

عامل مهمی در کسب درآمد بیشتر است که تولید کننده با
داشتن علم و مهارت روشهای پیش رس کردن میتواند یک
سری از محصوالت را زودتر از موعد مقرر ،تولید و به بازار عرضه
کند .مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه
شرایط مناسب برای توسعه کشتهای گلخانه ای در شهرستان
تبریز فراهم است و افزایش سطح گلخانهها نیازمند فرهنگ
سازی و اطالع رسانی است ،ادامه داد :گلخانهها یکی از مهمترین
مصادیق الگوی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت هستند
و میتوان با سرمایهگذاری در این زمینه بخش مهمی از اشتغال
را محقق کرد.

آبگیری در تاالب قوریگل آغاز شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از
تامین آب و آغاز آبگیری تاالب بین المللی قوریگل
بستان آباد خبر داد.
به گزارش جامجم حسن عباس نژاد در جمع
خبرنگاران با اشاره به آغاز آبگیری این تاالب گفت:
امیدواریم با رفع نقایص جزئی کانال آبرسانی و شرایط
اقلیمی مناسب ،آبگیری تاالب به خوبی انجام شود.
وی با بیان اینکه حقاب ه تاالب  ۳.۸میلیون متر مکعب
است ،افزود :حفظ تنوع زیستی در این تاالب بستگی
به تامین حق آبهی تاالب دارد و اگر آبگیری تاالب
به خوبی انجام شود در سال آتی شاهد شکوفایی
اکوسیستمی منطقه خواهیم بود.
وی با اشاره به وجود  ۲۷تاالب در آذربایجان شرقی

درگذشــت مــداح دلســوخته و ذاکــر بــا اخــاص اهــل بیــت عصمــت و طهــارت (ع) حــاج
بی��وک آس��ایش ک��ه از مصادیــق بــارز «مــداح انقالبــی» و نمونــه روشــن و برجســته «اصحــاب
آخ��ر الزمانــی سیدالش��هدا» بـ�ود را بــه خانــواده محتــرم ایشــان ،مــردم شــریف تبریــز ،
پیشکســوتان لشــکر همیشــه پیــروز عاشــورا ،جامعــه مداحــان و ســتایش گــران آئینــی
آذربایجــان ،هیئــات مذهبــی اســتان تســلیت عــرض نمــوده و بــرای ایــن فقیــد ســعید
رحمــت و غفــران واســعه الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر و اجــر از درگاه خداونــد متعــال
مسـ�ألت مینمایـ�م.
حاج حسین افتخاری
رئیس هیات کشتی پهلوانی و زورخانه های کالنشهر تبریز و حومه

مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد:

تزریق دو دز واکسن کرونا به افراد باالی  ۱۲سال

دانش آموختگان ممتاز (سری دوم)

شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تبریز و حومه در سال تحصیلی 1399--1400
1399

آرتین اسمعیل زاده
مقطع :دوم ابتدایی
معدل :خیلی خوب

پارسا غفارلو
مقطع :ابتدایی
معدل :خیلی خوب

آرمان شکری زاد
مقطع :ششم ابتدایی
معدل :خیلی خوب

سلنا خرسند
مقطع :ابتدایی
معدل :خیلی خوب

ناردین خدایی
مقطع:دوم ابتدایی
معدل :خیلی خوب

گفت :تعدادی از این تاالبها فصلی و برخی نیز
مانند قوری گل و قره قشالق دایمی هستند و شرایط
تاالبهای استان با توجه به کاهش بارندگیها
خوب نبوده و مانند قوری گل از شرایط نامناسبی
برخوردار هستند .عباس نژاد با تاکید بر اینکه
حفظ تاالبها نیازمند مشارکت مردم و همکاری
تمامی دستگاههاست ،خاطرنشان کرد :براساس
ماده  ۵۰قانون اساسی ،حفاظت از محیط زیست
وظیفه همگانی بوده و در این راستا دولت و مردم
همگی باید اهتمام الزم را داشته باشند  .وی اعالم
کرد :تاالب بین المللی قوری گل امسال با توجه به
کاهش میزان بارندگی و وقوع شرایط خشکسالی در
منطقه و همچنین شرایط نابسامان کانال آبرسانی

مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز از تزریق دو دز واکسن کرونا
به  ۷۱درصد از جمعیت باالی  ۱۲سال آذربایجان شرقی خبر داد و افزود ۸۷ :درصد از این جمعیت
نیز دز اول واکسن کرونا را دریافت کردهاند.
به گــزارش جامجم سیمین خیاط زاده  ۲۳آبــان ،در گفتوگوی خبری ،با اشــاره به روند مطلوب
واکسیناسیون در استان ،اظهار کرد :تاکنون بالغ بر  ۷۱درصد از کل جمعیت استان دز اول و ۵۷.۵
درصد نیز هر دو دز واکسن را دریافت کردهاند .وی افزود :تاکنون  ۸۴درصد از دانش آموزان استان
و  ۶۰درصد از مادران باردار استان نیز واکسینه شدهاند .وی در خصوص تزریق دز سوم واکسن نیز
خاطرنشان کرد :افراد باالی  ۶۰سالی که قبال دو دز واکسن سینوفارم دریافت کرده و چهار ماه نیز
از زمان تزریق دز دوم میگذرد بایستی جهت دریافت دز سوم واکسن خود به مراکز مراجعه کنند.
خیاط زاده افزود :تمامی واکسنهایی که در گروههای سنی مختلف مجوز تزریق دارند از جمله
واکسن اسپوتنیک ،استرازنکا ،سینوفارم و برکت ،در استان به اندازه کافی وجود دارند .وی با اشاره
به افزایش موارد بستری بیماران کرونایی در برخی استانها ،گفت :خوشبختانه اکنون وضعیت
استان در این خصوص بسیار خوب است و به خصوص تعداد فوتیهای روزانه کرونا در استان
تک رقمی شده است .وی ادامه داد :شهرستانهای جلفا و مرند در وضعیت قرمز ،شهرستانهای
آذرشهر و شبستر در وضعیت نارنجی و سایر شهرستانها در وضعیت زردو آبی کرونایی قرار دارند.

سمیر خرسند
مقطع :هفتم
معدل18/07 :

موسسهبینالمللیزبانهای خارجیدکترهراثی
برگزاری دورههای فشرده آیلتس ،تافل ،آلمانی ،فرانسوی،
ایتالیایی ،ترکی استانبولی ،اسپانیایی ،کرهای و دورههای چند
زبانه دوره آیلتس :از مبتدی تا آیلتس در یک سال در  ۱۱۰جلسه
آدرس :تبریز  ،ولیعصر فروغی کوچه آرش آموزشگاه دکتر هراثی

تلفن۰۴۱۳۳۲۰۲۱۰۳ :

سایتwww.drharrasi.com :

آن نسبت به سالهای گذشته وضعیت مساعدی
به لحاظ آبگیری و تامین حقابه نداشته است .تاالب
قوری گل در  ۱۸کیلومتری شمال غرب بستانآباد و
 ۴۵کیلومتری جنوب شرقی تبریز قرار گرفته و در سال
 ۱۳۵۴به عنوان تاالب بینالمللی در کنواسیون رامسر
به ثبت رسیده است و از سال  ۱۳۷۳به عنوان مناطق
شکار ممنوع مدیریت میشود.

عیادت فرمانده پایگاه هوایی تبریز
از خلبان یادگار دفاع مقدس

امیر سرتیپ دوم خلبان سعید رسولی فرمانده ی پایگاه
هوایی تبریز گذشته با حضور در منزل یادگار دفاع مقدس
از سرهنگ خلبان بازنشسته محمد رضا سرتیپی عیادت
کرد.
به گزارش روابط عمومی نهاجا ،امیر رسولی در این دیدار که
حجت االسالم مجتبایی فر رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه
وی را همراهی میکرد ضمن آرزوی سالمتی و بهبودی سریع
برای سرهنگ خلبان سرتیپی به ذکر خاطراتی از دوران
حضور وی در پایگاه پرداخت.
امیر رسولی در این دیدار ضمن قدردانی از خانواده این
خلبان ،ایثار همسر و فرزندان این پیشکسوت را ستودنی
دانست که باید برای جوانان الگو قرار گیرد.
سرهنگ بازنشسته محمد رضا سرتیپی از خلبانان بنام و
تاثیرگذار پایگاه هوایی تبریز در دوران دفاع مقدس بوده
است .شایان ذکر است ،این تیزپرواز تبریزی در نبردهای
سرنوشت سازی مانند فتح المبین و بیت المقدس ،طریق
القدس و حمله به پاالیشگاههای عراق نقش کلیدی ایفا
کرد.

