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آذربایجان شرقی

دادستان عمومی و انقالب استان :
۱۸۵ نفر از اوباش استان شناسایی و دستگیر شدند
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مسئول اردویی و راهیان نور سپاه عاشورا خبر داد؛

احکام مجازات جایگزین 
حبس ۱۵ درصد افزایش 

یافت

مزایده فروش امالک 
تملیکی و مازاد بر نیاز 
بانک سپه  در استان 

آذربایجان شرقی  به شماره 
493/99/۵

احداث خط انتقال و 
توزیع 4۰۰ کیلوولتی  برق 

در هشترود

فرماندار هشترود خواستار 
شد؛

برنامه ریزی برای صادرات 
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یع بسته های معیشتی در روستاهای محروم  استان توز
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بیشتر بخوانید

رئیس کل دادگستری استان :

جامعه  وانی  ر و  یکی  فیز امنیت  محور  انتظامی،  وی  نیر

کرد؛ تاکید  استاندار 

انا هلل و انا الیه راجعون

با نهایـت تاثر و تاسـف درگذشـت مـادر همسـر گرامیتان را تسـلیت 
و تعزیت عـرض نمـوده و از خداونـد تبـارک و تعالـی بـرای آن مرحومه 
علو درجات و رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازمانـدگان صبر و 

بردباری مسئلت دارم.

سرور ارجمند جناب آقای عادل غالمی

دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی  
رئیس محترم اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی

گروه صنعتی سهند
 محبوبیان

نمایشگاه و فروشگاه لوازم خانگی هادی

فروش لوازم خانگی ایرانی و خارجی با همه برندها و مارک ها به صورت 
نقد و اقساط با چک معتبر

آدرس: شهرک ارم، خیابان معلم، ۱۸متری شفا، روبروی امالک همشهری
شماره تماس:  323۰۰2۸9-۰9۱44۰4۵۱۱4  -۰4۱

برای  فرحناک  غذایی  محصوالت  گروه 
همکاری از افراد زیر دعوت می نماید: 

ساعت کاری شیفت ها 7 الی ۱۵
۱2ظهرالی2۰

۶عصرالی7 صبح
۱-کارگر ساده تولید )خانم(:۳۰نفر

۲-نیروی خدماتی: یک نفر
۳-آشپزخانم :۵ نفر

۴- کارگر جهت بسته بندی:۱۰ نفر
۵-کارگر سالن شستشو:۵ نفر

:۵ نفر ۶-ترشی کار
: ۵ نفر ۷-ساالد کار

۸-بازاریاب تلفنی: ۵ نفر
۹-بازاریاب حضوری: ۵ نفر

۱۰- مدیر تولید: یک نفر
۱۱- مسئول فنی: یک نفر

۱۲- مدیر کارخانه: یک نفر
:۲ نفر ۱۳-حسابدار
۱۴- راننده با وانت

۱۵-راننده با سواری

استخدام

شماره تماس:۰۴۱۳۲۴۴۲۷۶۴
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان شرقی 2 چهارشنبه 3۰  مهر   ۱399    شماره ۵7۸۵
مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه واقع

 در استان آذربایجان شرقی  به شماره ۴9۳/99/5
)نوبت اول( 

بانک سپه در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود در سطح استان آذربایجان شرقی را به شرح جدول 
ذیل از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت »ستاد« )به نشانی الکترونیکی setadiran.ir ( و با شماره مزایده   2۰99۰۰۱۰3۶۰۰۰۰4۸ به صورت الکترونیکی 

به فروش برساند.
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه به تاریخ 99/۰7/3۰ .

مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت ۱2/۰۰ روز چهارشنبه به تاریخ 99/۰7/3۰ لغایت روز پنج شنبه ساعت ۱۰/۰۰ 
به تاریخ 99/۰۸/۱۵ . 

زمان بازدید: از ساعت ۸:3۰ صبح روز چهار شنبه به تاریخ 99/۰7/3۰ لغایت ساعت ۱۳/۰۰ روز پنج شنبه به تاریخ 
99/۰۸/۱۵ ) به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل(.

مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۱/۰۰ روز پنج شنبه به تاریخ 99/۰۸/۱۵.
تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی : ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه به تاریخ 99/۰۸/2۱ .

نحوه فروش: نقد 
 به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم مزایده حاضر که در روز چهارشنبه مورخ 

ً
*توجه : لطفا

99/۰۸/۰7 در روزنامه سراسری جام جم منتشر و تا پایان مهلت ارائه پیشنهادات قیمت مالک عمل می باشد 
توجه فرمایید.

توضیحات و شرایط:
۱ . ۰۴۱۳۳۳۵۶۵۵۵ تلفن های  شماره  با  حاضر  مزایده  جزئیات  از  اطالع  کسب  جهت  می توانند  متقاضیان 

و۰۴۱۳۳۳۸۴۹۹۱ یا به نشانی تبریز – چهارراه آزادی ) آبرسان ( – ساختمان مدیریت بانک سپه منطقه آذربایجان 

شرقی – طبقه هشتم – دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه فرمایند.
 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد«. می باشد و کلیه مراحل فرآیند . ۲

ً
شرکت در مزایده صرفا

مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده 
)ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر 

می باشد.
 عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( ۱. 

با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به 
آدرس اینترنتی www. setadiran.ir مراجعه نمایند. کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط 

و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
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 ) F.A.M ( کاربریطبقاتنوع ملک پالک ثبتی آدرس ملک
 عرصه 

) متر مربع (
 اعیان

) متر مربع (
 وضعیت

توضیحاتملک
 قیمت پایه کارشناسی

) ریال (
نحوه ارائه 

پیشنهاد

فروش نقد51,214,000,000ششدانگتخلیه0/0253/72تجاری2/0ساختمان3 فرعی از 1199 اصلیتبریز - خیابان حافظ - یک قطعه مانده به چهارراه بهشتی12200000258837

22200000163098
تبریز - خیابان خیام - نرسیده به مسجد امام خمینی - 

فروش نقد88,181,720,000ششدانگتخلیه228/67252/37تجاری1/5مغازه 7 فرعی از 8590 اصلی محل سابق بانک سپه شعبه خیام

تبریز - خیابان شمس تبریزی - روبروی کوچه شرشرا - 32200000257716
محل سابق بانک سپه شعبه شمس تبریزی 

فروش نقد53,283,825,000فقط سرقفلی ملک مذکور متعلق به بانک استتخلیه102/0137/90تجاری1/5مغازه جزء پالک ثبتی 5018 اصلی 

تبریز - خیابان منجم - چهارراه قره آغاج محل سابق بانک 42200000253220
سپه شعبه قره آغاج تبریز

جزء پالک ثبتی 3805  الی 
  3811

فروش نقد45,654,000,000فقط سرقفلی ملک مذکور متعلق به بانک استتخلیه108/70158/20تجاری1/5مغازه 

تبریز - بازار سرپوشیده تبریز - بازار گونی فروشان - 52200000001127
محل سابق بانک سپه شعبه کاغذ فروشان تبریز

جزء پالک ثبتی 2447 بخش 
8 تبریز

فروش نقد70,511,000,000فقط سرقفلی ملک مذکور متعلق به بانک استتخلیه143/90188/95تجاری2/5ساختمان

فروش نقد53,000,000,000ششدانگ تخلیه1771/01809/20باشگاه ورزشی2/0ساختمان1014 فرعی از 2033 اصلیتبریز - سه راهی فرودگاه - کوچه شمس - پالک 6220000031587887

تبریز - شهرک باغمیشه - شیت 5 - میدان  اطلس - 72200000310150
روبروی مسجد - ساختمان  نگین اطلس 

فروش نقد45,910,343,700ششدانگ تخلیه0/0127/83تجاری1/5مغازه19307 فرعی از 1 اصلی  

تبریز - خیابان رسالت - مجتمع فلزکاران - طبقه اول - 82200000368287
پالک 599

295 فرعی از 8770 اصلی 
واقع در بخش 5 تبریز

فروش نقد34,910,820,000ششدانگتخلیه0/0538/0خدماتی 2/0آپارتمان

تبریز - خیابان راه آهن - بعد از چهارراه قطران - پالک 92200000383822
 1173

تجاری / 6/0آپارتمان/ مغازه14 فرعی از 6019 اصلی
مسکونی

فروش نقد82,927,303,500ششدانگعدم تخلیه200/0775/67

تبریز - بلوار استاد شهریار - خیابان گلکار - پشت مجتمع 102200000405655
پترو شیمی - مجتمع سپیدار - بلوک حوزه 7 بسیج

عدم تخلیه4066/4028099/0مسکونی20/0ساختمانفرعی 1 از 3954 اصلی
ارزش کل ملک برابر 960,000,000,000ریال 

برآورد شده که ارزش 148 سهم مشاع از  960 سهم  
ششدانگ آن معادل  148,000,000,000 ریال

 می باشد

فروش نقد148,000,000,000

112200000368176
تبریز - جاده آذرشهر - کمربندی سردرود - نرسیده به 

CNG عدم تخلیه5599/5099/0خدماتی 1/5ساختمان91 فرعی از 2021 اصلیشهرک رجایی - جنب جایگاه
ارزش کل ملک برابر 83,992,500,000 ریال برآورد 
شده که ارزش 47 سهم مشاع از   96 سهم  ششدانگ 

آن معادل  41,121,328,125ریال می باشد
فروش نقد41,121,328,125

تبریز - خیابان دارایی سوم - کوی صباغان - پالک 4 122200000348725
 2611 اصلی واقع در 

عدم تخلیه253/761252/16مسکونی7/0ساختمانبخش 4
ارزش کل ملک برابر 36,000,000,000ریال برآورد 
شده که ارزش 32 سهم مشاع از  96 سهم  ششدانگ

 آن معادل 12,000,000,000ریال می باشد
فروش نقد12,000,000,000

عدم تخلیه0/0125/83مسکونی1/0آپارتمان524 فرعی  از 1728 اصلیتبریز - حافظ شمالی - کوچه تدین - پالک 13220000038549710/8
ارزش کل ملک برابر 6,794,820,000 ریال برآورد 
شده که ارزش 20 سهم مشاع   از 96 سهم  ششدانگ

 آن معادل  1,415,587,500 ریال می باشد
فروش نقد1,415,587,500

142200000441429
تبریز - بیالنکوه شرقی - روبروی مسجد کالنتر- پالک 

عدم تخلیه0/0104/51مسکونی1/0آپارتمان 18 فرعی از 2985 اصلی525 طبقه 2
ارزش کل ملک برابر 5,226,240,000 ریال برآورد 
شده که ارزش 21سهم مشاع از 96 سهم  ششدانگ 

آن معادل1,143,240,000   ریال می باشد
فروش نقد1,143,240,000

152200000307556
تبریز - خیابان راه آهن - کوی قدس - روبروی المهدی - 

عدم تخلیه0/099/69مسکونی1/0آپارتمان566 فرعی از 7889 اصلی12 متری میخک 2 - پالک 3 - طبقه چهارم
ارزش کل ملک برابر 5,175,000,000  ریال برآورد 
شده که ارزش 69 سهم مشاع  از 96 سهم  ششدانگ 

آن معادل  3,719,531,250 ریال می باشد
فروش نقد3,719,531,250

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل سابق 162100000004488
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

فروش نقد3,401,000,000ششدانگ تخلیه4475/00/0صنعتی 0/0زمین 610  فرعی از 99 اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل سابق 172100000004500
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

فروش نقد3,420,000,000ششدانگ تخلیه4500/00/0صنعتی 0/0زمین 611  فرعی از 99 اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل سابق 182100000004611
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

فروش نقد3,420,000,000ششدانگ تخلیه4500/00/0صنعتی 0/0زمین  612  فرعی از 99 اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل سابق 192100000006964
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

فروش نقد3,420,000,000ششدانگ تخلیه4500/00/0صنعتی 0/0زمین  613  فرعی از 99 اصلی

202100000006853
مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل سابق 

فروش نقد3,433,274,400ششدانگ تخلیه4639/560/0صنعتی 0/0زمین  614  فرعی از 99 اصلیشرکت صنایع شیمیائی  مراغه

یق مزایده شماره ۴9۳/99/5 یت بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی جهت فروش از طر لیست مشخصات امالک ارائه شده مدیر

ادامه در صفحه 3



3 چهارشنبه 3۰  مهر   ۱399    شماره ۵7۸۵ ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان شرقی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل سابق 212100000006742
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

فروش نقد3,731,250,000ششدانگ تخلیه4975/00/0صنعتی 0/0زمین  633  فرعی از 99 اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل سابق 222100000006397
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

فروش نقد3,750,000,000ششدانگ تخلیه5000/00/0صنعتی 0/0زمین    637  فرعی از 99 اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل سابق 232100000006409
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

فروش نقد3,750,000,000ششدانگ تخلیه5000/00/0صنعتی 0/0زمین     636  فرعی از 99 اصلی

242100000006520
مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل سابق 

فروش نقد3,750,000,000ششدانگ تخلیه5000/00/0صنعتی 0/0زمین      635  فرعی از 99 اصلیشرکت صنایع شیمیائی  مراغه

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل سابق 252100000006631
شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

فروش نقد3,437,640,000ششدانگ تخلیه4583/520/0صنعتی 0/0زمین  634  فرعی از 99 اصلی

بناب - خیابان باهنر - بلوار مدرس - محل سابق بانک 262200000163332
سپه شعبه مدرس بناب

تجاری / 2/0ساختمان10010 فرعی از 1 اصلی
مسکونی

فروش نقد48,621,730,000ششدانگتخلیه286/55333/30

272200000443005
مرند -  بخش مرکزی دهستان کشکسرایـ   روستای 
یالقوزآغاجـ  خیابان امام خمینی ـ  بن بست اول بهجتی 

1481فرعی از 43 اصلی 
فروش نقد717,180,000ششدانگعدم تخلیه478/120/0مسکونی0/0زمین بخش 15 مرند

خسروشاه - نرسیده به پلیس راه - جاده معروف ینگی 282200000445703
کند - نرسیده به شهرک صنعتی غرب تبریز

 تولیدی 1/0کارخانه 1624فرعی از 2019اصلی 
)ماکارونی (

فروش نقد92,828,500,000ششدانگ عدم تخلیه6022/03296/0

خسروشهر- روستای شیخ حسن - خیابان ارتش - مجاور 292200000373246
پالک 246

فروش نقد3,341,500,000ششدانگ تخلیه523/0190/0مسکونی 1/0ساختمان449 فرعی از 2022 اصلی

684 فرعی از 88 اصلی بستان آباد - روستای آالنقـ  پالک 30220000034940288
واقع در بخش 9 بستان آباد

فروش نقد204,000,000ششدانگ عدم تخلیه127/4775/97مسکونی1/0ساختمان

عدم تخلیه352/092/0مسکونی1/0ساختمان161 فرعی از 64  اصلی ملکان -  روستای شریفلو312200000373924
ارزش کل ملک برابر 989,015,104ریال برآورد 

شده که ارزش 80 سهم مشاع از352 سهم 
ششدانگ معادل 224,776,160ریال می باشد

فروش نقد224,776,160

عدم تخلیه779/60153/60مسکونی1/0ساختمان113 فرعی از 60 اصلیملکان -  روستای قندهار322200000374034
ارزش کل ملک برابر 1,746,304,000ریال برآورد 
شده که ارزش 8700 سهم مشاع از77960 سهم 

ششدانگ معادل 194,880,000 ریال می باشد
فروش نقد194,880,000

332200000319708
هریس -  میدان مردانی آذر -  روبروی نیروی انتظامی - 

محل سابق نمایندگی ایران خودرو والی
5963 فرعی از 1 اصلی مفروز 

مجزی شده از فرعی 5074 
قطعه یک بخش 47 هریس

2/0ساختمان
 خدماتی 
مسکونی 

تجاری
عدم تخلیه1396/451306/50

ارزش کل ملک برابر 41,088,000,000ریال برآورد 
شده که ارزش 72 سهم مشاع از 96  سهم ششدانگ 

معادل 30,816,000,000ریال می باشد
فروش نقد30,816,000,000

بانک سپه - مدیریت شعب منطقه آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی در قالب  مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغالزایی با رویکرد مشارکتی در 512 روستای 
درحال  بودجه   و  برنامه  سازمان  نظارت   و  کشاورزی  جهاد  سازمان  با  تبریز  دانشگاه  پژوهشی  قرارداد 

اتمام است.
به گزارش جام جم محسن آقایاری عضو هیات علمی دانشگاه تبریز و پژوهشگر حوزه اقتصاد روستائی، 
»تدوین  عنوان  با  پژوهشی  قرارداد   98 سال  در  افزود:  مطلب  این  اعالم  با  روستایی  اقتصاد  توسعه 
برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای منتخب استان آذربایجان شرقی با رویکرد مشارکتی« به 
کارفرمائی سازمان جهاد کشاورزی استان و مشاوره و مجری گری دانشگاه تبریز و نظارت عالی سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان منعقد شد.
مسئول تیم تحقیقاتی دانشگاه تبریز با اشاره به فعالیت حدود  40  نفر از پژوهشگران  و کارشناسان 
ح افزود: بر اساس جزء یک بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم  خبره حوزه اقتصاد روستایی در این طر
توسعه کشور مقرر شده این مطالعات در سطح کل کشور و در 1280 روستا به اجرا درآید که از این تعداد 
آذربایجان شرقی 512 روستا می باشد که توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه  سهمیه دو سال اول در استان 
تبریز شامل اینجانب و آقایان دکتر اکبر رحیمی و دکتر حسین کریم زاده و چند نفر از سایر همکاران به 
غ التحصیالن  عنوان مشاور و درمجموع 40 نفر متشکل از هیات علمی، دانشجویان ارشد و دکتری و فار

این رشته مورد بررسی قرار می گیرد.
دکتر آقایاری با اشاره اجمالی به کلیات و نحوه اجرای قرارداد افزود: مبلغ قرارداد 24500000000 ریال )بیست 
ابتدا شش ماه تعیین شده بود که  ریال( می باشد و مدت قرارداد در  و چهار میلیارد و پانصد میلیون 
ح 512 روستای منتخب  از51 دهستان در سطح  باتوجه به ویروس کرونا تمدید شده است که در این طر

ح فازهای اول شامل  از سه فاز طر آذربایجان شرقی مورد مطالعه قرار می گیرند و  کل روستاهای استان 
ح تمام شده و مرحله دوم شامل شناخت و رجوع و تحلیل  کلیات، چهارچوب نظری و روش شناسی طر
شامل  است  ح  طر مهم  بخش  که  مطالعات  سوم  فاز  و  است  گردیده  انجام  روستا   512 برای  که  است 
حضور  با  مشارکتی  جلسات  برگزاری  و  روستا   512 به  مطالعاتی  تیم  میدانی  مراجعه  برای  الزم  هماهنگی 

این  ماحصل  و  است  شده  برگزار  و...جلسه  باغبان   ، دامدار  ، کشاورز اصناف،  از  اعم  مردم  اقشار  همه 
جلسات که تحت عنوان جلسات ارزیابی مشارکتی نامگذاری  می شوند قابلیت ها، پتانسیل ها، مسائل 
و مشکالت و هر آنچه که در ارتباط با توسعه و اشتغالزائی روستاها اهمیت داشته باشد اطالعات کمی 
و کیفی در مورد توسعه روستا جمع آوری شده و این مرحله را در اواخر پاییز 98 تمام نموده ایم و از اول 
زمستان 98 وارد فاز بررسی داده ها شده ایم که متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا روند طبیعی کار به 
تاخیر افتاده اما در حال حاضر نتیجه گیری و تدوین گزارش نهائی هستیم که از 21 شهرستان مورد بررسی 
نتایج 4 شهرستان آماده است و امید است در صورت عدم بروز مشکل خاص بقیه و گزارش نهائی را  تا 

پایان دی به کارفرما تحویل دهیم.
کاربردی شدن یافته های پژوهشگران  مسئول  تیم تحقیقاتی دانشگاه  در خصوص ضمانت اجرائی و 
دانشگاه تبریز در سیستم اجرائی استان  و امکان  کاربردی شدن  تحقیقات گفت: براساس جزء یک بند 
ح ها جایگاه قانونی تعریف شده  و مقرر شده  الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه کشور برای این طر
برای این  برنامه ها از محل صندوق ذخیره ارزی و بودجه ساالنه اعتباراتی و تسهیالتی جهت اجرائی شدن 
اختصاص یابد و ضمانت اجرایی دارد همچنین ما در روش شناسی پیشنهاد پروژه تالش کردیم که در 
محل تالقی چند نظریه مختلف از نظر برنامه ریزی و توسعه فضایی یک تالقی ایجاد کنیم و با یک روش 
استفاده  مورد  روستاها  اشتغالزایی  و  اقتصادی  توسعه  ریزی  برنامه  برای  الگویی  ح  ازطر حاصل  ترکیبی 
قرار بگیرد. بازخوردهای زیادی را از طرف کارفرما و ناظر دریافت کردیم و اصالحاتی به وجود آوردیم تا مدل 
اتمام  از  بعد  است  امید  دارند  استانی  مسئوالن  که  پیگیری  و  تاکید  با  و  آید  وجود  به  مطلوبی  کاربردی 

مطالعات تئوری و اختصاص  بودجه های اعتباری و سنوات  نتایج تحقیقات عملیاتی خواهند شد.

؛ با رویکرد مشارکتی و همکاری دانشگاه تبریز

تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای منتخب آذربایجان شرقی 

با اشاره  آذربایجان شرقی  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
مبادی  از  غیرنفتی  کاالهای  صادرات  ارزش  درصدی   ۳۰ افزایش  به 
می شود  بینی  پیش  گفت:  امسال،  ماهه   ۶ در  استان  گمرکی 
صادرات غیرنفتی به میزان ۳۲.۸ میلیارد دالر در کشور محقق شود 
برای استان  و در برش استانی تحقق صادرات ۳.۸ میلیارد دالری 

برنامه ریزی شده است .
به گزارش جام جم حبیب امین زاده اعالم کرد: با وجود تحریم های 
ظالمانه و مسدود بودن مرزهای صادراتی به دلیل شیوع بیماری 
و  استان  اصلی  و  پیشران  صنایع  توانمندی  بر  تکیه  با  کرونا، 
برنامه ریزی های الزم در راستای توسعه صادرات، در سه ماهه اول 
برنامه های  از  امسال ۱۸ درصد  ۶ ماهه  در  و  سال جاری ۱۵ درصد 

پیش بینی شده برای صادرات غیرنفتی استان جلوتر هستیم .
یک  صادرات  گفت:  استان  صادرات  شمردن  قبول  قابل  با  وی 
میلیارد و ۴۹۶ میلیون دالری ۶ ماهه سال قبل به یک میلیارد و ۹۱۹ 
که همین  ابتدایی سال جاری رسیده است  میلیون دالر در نیمه 

امر نشان دهنده توسعه صادرات استان می باشد .
زمینه  در  استان  هدف  کشورهای  و  صادراتی  بازارهای  عمده  وی 
برخی  همچنین  چین  و  هند  و  همسایه  کشور   ۱۴ را  صادرات 

کشورهای اروپایی معرفی کرد و گفت: این کشورها مراودات تجاری 
مطلوبی با بخش خصوصی استان دارند و تحقق این امر نشان از 
بخش  خارجی  تجارت  در  دشمن  ظالمانه  تحریم های  کارایی  عدم 

خصوصی است .
حوزه  در  را  شرقی  آذربایجان  صادراتی  کاالهای  عمده  زاده  امین 
تکمیل زنجیره تامین و باتوجه به مزیت های نسبی استان دانست 
مصنوعات  و  مواد  نظیر  کاالهایی  امسال،  ماهه   ۶ در  گفت:  و 
روغن های  و  سوخت   ، قیر  ،) مرکبات   ( خوراکی ها  انواع  پالستیکی، 
نشاسته  و  آرد   ( غالت  فرآورده های   ، فوالد  و  آهن   ، چدن  معدنی، 
و  شیرینی  قند،  مسی،  مصنوعات  و  مس   ، بخار دیگ های  انواع   ،)
کاالهای صادراتی  ای عمده  شکالت، شیشه و مصنوعات شیشه 

استان بوده اند .
آذربایجان شرقی به عنوان یک  با بیان این که سازمان صمت  وی 
تا  است  تالش  در  تحریمی  شرایط  در  بویژه  خدمتگزار  دستگاه 
با  افزود:  دهد،  ارائه  استان  صادرکنندگان  به  را  خدمات  بیشترین 
تسهیل امور صادرات کاالها در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی نیز 

اقدام خواهیم کرد .
رئیس صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به بخشی 

از تمهیدات و مساعدت های خاصی که در مورد کارت های بازرگانی 
و ایجاد تسهیالت برای صادرات کاالهای تولیدی پیش بینی شده 
به  تجار  و  بازرگانان  پیشنهادات  دریافت  آماده  کرد:  اظهار  است؛ 

منظور تسریع و تسهیل فرآیندها هستیم.
جهش  برنامه های  ارکان  از  یکی  امسال  این که  اعالم  با  زاده  امین 
صادرات  فرآیند  گفت:  است،  نفتی  غیر  صادرات  توسعه  تولید، 
رقابتی قابل قبول،  بازارهای جدید صادراتی و شرایط  ایجاد  کاالها، 

در جهت تحقق شعار سال خواهد بود .
، یکی از شریان های  وی با بیان این که صادرات در شرایط فعلی کشور
اصلی اقتصاد است و حفظ آن نیازمند همت عمومی است، اظهار 
کرد: طی سال گذشته با توجه به ظرفیت های موجود در استان از 
نظر میزان وزنی ۵۲ درصد و از نظر ارزشی ۱۰۰ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال ۹۷ شاهد رشد فزاینده صادرات کاالها هستیم .
رئیس صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به محور 
اصلی  اهداف  از  یکی  عنوان  به  داخل  ساخت  تعمیق  و  توسعه 
از  یکی  افزود:  صنعت،  وزارت  ابالغی  برنامه های  در  تولید  جهش 
موفقیت های استان جلوگیری از واردات بی رویه بوده و بخشی از 
واردات سال های گذشته با تولید داخل و جایگزینی توسط صنایع 

 ۶ در  که  طوری  به  است  شده  جبران  داخلی 
از  ۶۰۶ میلیون دالری  واردات  ماهه سال قبل 
گمرکات استان، به ۴۳۶ میلیون دالر طی نیم 

سالجاری کاهش یافت.

 

رئیس صمت استان خبر داد؛

یزی برای صادرات ۳.۸ میلیارد دالری آذربایجان شرقی  برنامه ر
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       ۰2۱-44233۵۱۱
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:9-   ۰4۱-3۵۵792۸۵

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

این جـــــاهالن که دعوى ارشاد می کنند 
در خرقه شان به غیر »منم« تحفه اى میاب

ما عیب و نقص خویش و کمال و جمال غیر  
پنهــــــــان نموده ایم، چو پيرى پس خضاب

 چهارشنبه 3۰  مهر   ۱399    شماره ۵7۸۵

امام خمینی )ره(

تبریز  فرودگاه  در  پرواز  آمار 
افزایش یافت

آذربایجان شرقی  استان  فرودگاه های  مدیرکل 
آمار پرواز و ۱۲ درصدی  از افزایش پنج درصدی 
در  تبریز  فرودگاه  طریق  از  مسافر  جابه جایی 

شهریور سال جاری خبر داد.
به گزارش جام جم رامین آذری اعالم کرد: تعداد 
شهریور  در  تبریز  فرودگاه  داخلی  پروازهای 
به  که نسبت  پرواز بوده است  سال جاری ۹۳۸ 
۸۹۴ پرواز مرداد ماه امسال از رشد پنج درصدی 

برخوردار است.
وی گفت: در همین مدت تعداد مسافر جابه جا 
از ۱۰۱ هزار و ۹۲۱ مسافر  شده فرودگاه تبریز نیز 
به ۱۱۳ هزار و ۶۴۱ نفر رسیده که حکایت از رشد 
جابه جا  بار  میزان  همچنین  و  دارد  درصدی   ۱۲
افزایش  درصد   ۲۴ نیز  تبریز  فرودگاه  در  شده 

یافته است.
در  تبریز  مدنی  شهید  المللی  بین  فرودگاه   
با  و در سال ۱۳۲۹  تبریز  شمالغرب شهرستان 
و  ناوبری   ، فرودگاهی  خدمات  ارائه  ماموریت 
و   داخلی  پروازهای  پذیرش  جهت  هوانوردی 
بین المللی به منظور حمل و نقل مسافر و بار 
 open طراحی و احداث شده است و به صورت
sky و ۲۴ ساعته عملیاتی بوده و به دلیل واقع 
شدن در مرز و کریدورهای  هوایی بین المللی 
هوانوردی  و  رادار   ، ناوبری  خدمات  ارائه  در 
بخصوص  بین المللی  و  داخلی  پروازهای  به 
پروازهای عبوری بین المللی )over fly( بیشتر از 
مبداء و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مقصد 
کشورهای آسیایی جنوب شرقی و آسیای میانه 

و بالعکس انجام می شود.

خبر

مسئول اردویی و راهیان نور سپاه عاشورای استان گفت: امسال با توجه به شیوع 
اردوها،  این  مادی  و  انسانی  ظرفیت  تمام   ، نور راهیان  اردوهای  لغو  و  کرونا  ویروس 

برای مقابله با ویروس کرونا صرف شد.
به گزارش جام جم سرهنگ پاسدار فرهادی با بیان این که حفظ جان مردم و سالمتی 

بخش های  در  امکانات  همه  بسیج  با   : گفت  است  ارزشمندتر  چیزی  هر  از  آنها 
را  کرونا  ویروس  گسترده  شیوع  جلوی  شکلی،  هر  به  کردیم  سعی  سپاه،   مختلف 

بگیریم.  
همچنین با لغو اردوهای راهیان نور و هم با لغو تمامی اردوهای معنوی و فرهنگی 
، توانستیم ظرفیت بسیجی های خادم در این اردوها را برای خدمت به مردم در  دیگر

شرایط بحرانی کرونا، به کار ببریم. 
 فرهادی با اشاره به لغو پیاده روی اربعین و عدم فعالیت موکب های سپاه هم گفت: 
الشهدای  خادم  محوریت  با  و  تبریز  امامت  ناحیه  سپاه  مشارکت  با  داریم  نظر  در 
، توزیع بسته های معیشتی را به سمت روستاهای محروم بکشانیم و در  راهیان نور

این راه از امکانات و ظرفیت های موکب ها استفاده خواهد شد.
 در ادامه مسئول گروه جهادی خادم مثل قاسم ناحیه امامت تبریز گفت: این گروه 

 ۸ جنگی  مناطق  در  که  عاشوراست  سپاه  نور  راهیان  شهدای  خادمین  از  متشکل 
سال دفاع مقدس خادمی زائران را می کردند.

سجاد جاهد با بیان این که این گروه جهادی از سال ۹۷ فعالیت خود را شروع کرده 
است گفت : اوج فعالیت و خادمی این گروه جهادی از زمان شیوع ویروس کروناست 

که با همت جوانان عاشق خدمت ،کارهای ارزنده ای انجام شده است.
ضد  به  شروع  شد،  گیر  همه  کرونا  ویروس  که  زمانی  از  جهادی  گروه  این  افزود:  وی 
، سه مرحله کمک مومنانه در مجموع به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان  عفونی سطح شهر

و اطعام نیازمندان با رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام کرده است. 
مسئول گروه جهادی خادم مثل قاسم سپاه ناحیه امامت ادامه داد: از خیرین سطح 
استان می خواهیم، حمایت همه جانبه را از این گروه جهادی و سایر گروه های جهادی 

که هدفشان کاستن بخشی از مشکالت محرومین است داشته باشند.

مسئول اردویی و راهیان نور سپاه عاشورا خبر داد؛

توزیع بسته های معیشتی در روستاهای محروم  استان

ج نیا مدیرعامل شرکت  امین امینیان فرماندار هشترود در دیدار با اکبر فر
وضعیت  رغم  علی  دولت  گفت:  مطلب  این  بابیان  استان  برق   توزیع 
بداقتصادی و تحریم های ظالمانه خدمات خوبی در حوزه های مختلف بویژه 

در حوزه برق انجام داده است.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی وی افزود: عملکرد شرکت توزیع 
برق در هشترود خوب و قابل تقدیر است و ما قدردان زحمات و تالش های 

مجموعه عوامل زحمتکش این شرکت بوده و هستیم.
امینیان در ادامه با اشاره به این که از مجموع روستاهای دارای سکنه )۱۸۹ 
روستا (، ۱۸۰ روستا برقدار شده اند درخواست کردند نسبت به برق دار کردن 
بقیه روستاهای شهرستان که طی سال های اخیر مهاجرت معکوس و فصلی 

باعث افزایش جمعیت آنها شده است اقدام عاجل نمایند. 
تیرهای  انتقال  و  کهریزی  نظر  شهر  روشنایی  تقویت  بر  ادامه  در  امینیان    
خیابان دانشگاه و سه راهی خورجستان تاکید کرد و اختصاص مجوز برای برق 
دار کردن باقی چاه های کشاورزی و باغی شهرستان را در قالب مصوبه ستاد 

اقصاد مقاومتی در راستای صرفه جویی در سوخت مایع خواستار شد.
وی احداث خط انتقال و فوق توزیع ۴۰۰ کیلوولتی را برای توسعه شهرستان 
ایجاد  جوابگوی  شهرستان  انتقال  فعلی  خطوط  گفت:  و  دانست  ضروری 

پر  صنایع  جمله  از  شهرستان  کشاورزی  و  صنایع  بخش  در  گذاری  سرمایه 
مصرف بخصوص فوالدسازی نیست.

وی با بیان این که  برای ۲ هزار و ۷۵۰ هکتار پایاب فاز یک سد سهند نزدیک 
با  ولتی  کیلو  برق ۲۰/۶۳  پست  افزود:  است،  شده  هزینه  تومان  ۱۰۰۰میلیارد 

هزینه بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان تا پایان امسال احداث خواهد شد.

    فرماندار هشترود خواستار شد؛

احداث خط انتقال و توزیع 4۰۰ کیلوولتی برق در هشترود

استاندار آذربایجان شرقی بر نقش مهم و محوری نیروی انتظامی در تامین امنیت 
کشور تاکید کرد و گفت: ناجا محور اصلی امنیت فیزیکی و روانی جامعه است.

به گزارش جام جم محمدرضا پورمحمدی در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان با 
تبریک هفته نیروی انتظامی به فرماندهان و کارکنان تالشگر ناجا، از تالش ها و خدمات 

شبانه روزی آنان برای استقرار نظم و امنیت در استان قدردانی کرد.
وی با اشاره به مسئولیت های سنگین ناجا در عرصه های گوناگون، اظهار داشت: 
انتظامی در تمام لحظه های سخت و دشواری که بدخواهان نظام و انقالب  نیروی 
اسالمی به دنبال ایجاد ناامنی در کشور بوده اند تا پای جان در صحنه حاضر و ناظر بوده 
است.  پورمحمدی به سعه صدر، صبر، درایت و نگاه راهبردی نیروی انتظامی اشاره 
کرد و افزود: این عوامل موجب شده که به رغم تالش دشمنان برای ایجاد درگیری و 
آشوب و ناامن کردن فضای کشور، تمامی حوادث و اتفاقات بخوبی و با کمترین حاشیه 
مدیریت شود.  وی با بیان این که امنیت فیزیکی و روانی جامعه مدیون حضور فعال 
و پرتالش نیروی انتظامی است، ادامه داد: ناجا در تمام روزهای سخت و شاد در کنار 

مردم بوده و مردم هم قدردان تالش های فرماندهان و کارکنان تالشگر آن هستند.
پورمحمدی امنیت را مهم ترین عامل توسعه و بزرگ ترین دستاورد نیروی انتظامی 
دانست و اضافه کرد: با وجود تالش دشمنان و بدخواهان برای مخدوش کردن این 

دستاورد، شاهد ارتقای روزافزون امنیت و اقتدار جمهوری اسالمی ایران هستیم.
بر استان  آرامش حاکم  آذربایجان شرقی هم در این دیدار  انتظامی  فرمانده نیروی 
را حاصل انسجام مدیریتی و هماهنگی همه نیروهای نظامی و انتظامی عنوان کرد و 
گفت: این انسجام و هماهنگی فرصت بی بدیلی برای توسعه و پیشرفت استان است.

سردار حسین عبدی با بیان این که امروز نیروی انتظامی از پختگی الزم برای مواجهه 
براساس  استان  انتظامی  نیروی  افزود:  است،  برخوردار  حوادث  و  بحران ها  انواع  با 
شاخص های اعالم شده، موفقیت های قابل توجهی به دست آورده است که افزایش 
صددرصدی کشف در حوزه مواد مخدر و کاهش ۱۴ درصدی حوادث جاده ای از جمله 
آنهاست. وی اضافه کرد: مردم استان همواره در روزهای سخت، حامی و پشتیبان 

نیروی انتظامی بوده اند و جا دارد از آنها تشکر کنیم.
امسال به دلیل تقارن هفته نیروی انتظامی با ایام اربعین حسینی و دیگر مناسبت های 
مذهبی و پایان ماه صفر، مراسم گرامیداشت این هفته از ۲۷ مهر آغاز شده و تا دوم 

آبان ادامه می یابد.

استاندار در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان تاکید کرد؛

نیروی انتظامی، محور امنیت فیزیکی و روانی جامعه 

امسال  ابتدای  از  گفت:  آذربایجان شرقی  دادگستری  کل  رئیس 
این  در  حبس  جایگزین  مجازات  صادره  احکام  تعداد  تاکنون 
استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته 

است.
امسال  آغاز  از  افزود:  اللهی  خلیل  موسی  جام جم  گزارش  به 
در  حبس  جایگزین  مجازات  مورد   ۸۸ و  هزار  پنج  تاکنون 
نوع  در  که  است  رسیده  ثبت  به  شرقی  آذربایجان  دادگاه های 
خود رکوردی مناسب برای مجموعه قضائی این استان به شمار 
می رود.وی اظهار داشت: با توجه به این که خواسته و ناخواسته 
با جرایم مختلف و در شرایط گوناگون در جامعه روبه رو هستیم، 
باید آسیب شناسی دقیقی بر روی علل ارتکابی انواع جرایم انجام 

شده و راهکارهای مناسبی برای پیشگیری از آن ارائه شود که در 
امر می باشیم.   کارشناسان  کمک رسانه ها و  نیازمند  راستا  این 
قوه  تحولی  سیاست های  به  توجه  با  داد:  ادامه  اللهی  خلیل 
قضائیه و تاکیدات آیت اهلل رئیسی به دنبال کاهش آمار ورودی 
با  را  حبس  جایگزین  مجازات های  و  هستیم  استان  زندانیان 
جمعیت  کاهش  می کنیم.وی  پیگیری  تمام  جدید  و  قدرت 
کیفری را یکی از مهم ترین فواید حبس زدایی و قوانین مربوط به 
حبس های جایگزین دانست که می تواند در سالم سازی فضای 
عمومی جامعه و نیز تادیب مجرمان تاثیر عمیقی داشته باشد.  
استفاده  و  کیفری  جمعیت  کاهش  زدایی،  حبس  اللهی  خلیل 
اولویت های دستگاه قضا  از  را  از مجازات های جایگزین حبس 
مرخصی  اعطای  در  مساله  این  به  توجه  با  کرد:  اضافه  و  عنوان 
در  مددجویان  مشارکت  امر  به  نیز  بخشودگی  و  عفو  اعمال  و 

برنامه های قرآنی، اصالحی و تربیتی توجه ویژه ای می شود. 
وی اصالح و تقویت پایه های اخالق و معنویت جامعه را از عوامل 
مهم در کاهش بزهکاری در جامعه برشمرد که فرآیندی زمان بر و 
نیازمند فرهنگ سازی می باشد. رئیس کل دادگستری آذربایجان 
زمینه های  تا  می طلبد  ای  ریشه  کار  اقدامات  این  گفت:  شرقی 
آن در جامعه فراهم و پذیرش اجتماعی به یک فرهنگی عمومی 
خبرنگاران  و  گروهی  رسانه های  میان  این  در  که  شود  تبدیل 

می توانند نقش ممتاز و تعیین کننده ای ایفا کنند.

۱۸۵ نفر از اوباش استان شناسایی و دستگیر شدنداحکام مجازات جایگزین حبس در استان ۱۵ درصد افزایش یافت

دادستان عمومی و انقالب اسالمی مرکز آذربایجان شرقی گفت: 
استان  این  اوباش  و  اراذل  از  نفر   ۱۸۵ امسال  اول  ماهه   ۶ طی 

شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش جام جم بابک محبوب علیلو با تاکید بر این که دادستانی 
استان و شهرستان تبریز با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه با 
جدیت برخورد می کند، خاطرنشان کرد: با کسانی که نظم و امنیت 
مردم  آسایش  سلب  موجب  و  کرده  دار  خدشه  را  جامعه  آحاد 

می شوند بر اساس قانون برخورد قاطع می شود.
و  مجازی  فضای  در  اوباش  و  اراذل  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
سلب آسایش و امنیت عمومی جامعه، افزود: در این خصوص 
و  اراذل  تحرکات  رصد  و  پایش  منظور  به  الزم  قضایی  دستورات 
اوباش در فضای مجازی به صورت مستمر خطاب به دستگاه های 
ذیربط صادر شده و طی ۶ ماهه نخست سال جاری در مجموع ۵۷ 
مورد از صفحات مربوط به این افراد مسدود و محتوای آنها حذف 
از  حراست  و  صیانت  داشت:  اظهار  علیلو  محبوب  است.  شده 
نظم و امنیت عمومی به عنوان یکی از رسالت های قوه قضاییه 
همواره از اولویت های محوری و اهداف اصلی دادستانی هاست 
و در این راستای شعب ویژه رسیدگی به جرایم خشن به منظور 

تسریع و دقت در رسیدگی تعیین شده است.
وی ادامه داد: در خصوص رصد و پایش اطالعاتی اراذل و اوباش 
و مرتکبین جرایم خشن در فضای مجازی و حقیقی، دستورات 

مقتضی به پلیس های تخصصی فتا و اطالعات و امنیت عمومی 
در راستای کنترل تحرکات آنان و پیشگیری از بروز ارتکاب جرایم 

احتمالی صادر شده است.
محبوب علیلو اضافه کرد: به منظور برخورد و شناسایی اخاللگران 
آسایش و امنیت عمومی قرارگاه تاکتیکی مقابله با اراذل و اوباش 
آذربایجان شرقی  از  مرداد ماه سال جاری در فرماندهی انتظامی 
با هماهنگی و حمایت قضایی دادسرای عمومی و انقالب مرکز 

استان راه اندازی شده است.
در  گفت:  تبریز  شهرستان  اسالمی  انقالب  و  عمومی  دادستان 
همچنین  و  دار  شناسنامه  اوباش  و  اراذل  دستگیری  راستای 

اراذل و اوباش نوظهور اقدامات مستمر انجام می شود. 


