
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر این که نظارت 
و تنظیم بازار کاالهای اساسی به روحیه جهادی و بسیجی نیاز دارد، گفت: 
تمهیداتی که در حوزه نظارت و بازرسی کاالهای اساسی انجام می شود در راستای 
منویات رهبر معظم انقالب و مکتب شهید سلیمانی ، برای مردم و برای امنیت 

کشور است.
به گزارش جام جم، اکبر فتحی در مراسم گرامیداشت دومین سالروز شهادت سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی که در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، اظهار 
کرد: آذربایجان شرقی در حماسه ۸ دی سال ۱۳۸۸، سنگ تمام گذاشته و مایه افتخار 

شد و مردم استان نشان دادند با برخورداری از بصیرتی که ...

مدیرکل زندان های آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای امسال تاکنون به 
همت خیران و ستاد دیه استان ۴۰۷ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد و مالی 

استان با مجموع بدهی ۲۷۶ میلیارد تومان از زندان آزاد شدند.
به گزارش جام جم، محمد جوادی در مراسم آزادی هفت زندانی جرایم غیرعمد در 
مرند اظهار کرد: این زندانیان به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم 
سلیمانی و به همت خانواده شهید حسینی و خیر مرندی آقای صفرزاده، ستاد دیه 

شهرستان و گذشت شاکیان آزاد شدند.
وی افزود: مجموع بدهی این زندانیان یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان بود که ۲۰۰ 

میلیون تومان توسط ستاد دیه و خیران شهرستان مرند پرداخت شد ...
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مدیر تعاون روستایی استان:
سبد فروش اینترنتی کاالهای اساسی در آذربایجان شرقی تقویت شد
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در  9ماهه 1400؛ 

یال تسهیالت پرداخت 25 هزار میلیارد ر
  توسط شعب بانك كشاورزی  استان آذربایجان شرقی

ــاورزی اســتــان  ــشـ ــک کـ ــان ــواد مــحــمــودی مــدیــرشــعــب ب ــ ج
آذربایجان شرقی: ،شعب این استان در راستای حمایت از 
بخش کشاورزی در 9 ماهه سالجاری  بالغ بر25 هزار میلیارد 
گذشته  که نسبت به سال  کردند  ریال تسهیالت پرداخت 

همین موقع 25 درصد افزایش داشته است.  

مهندس محمودی افزود: این میزان تسهیالت به تعداد32 
کــه  بیشترین  ــوری  ــت. بــه ط هـــزار325 نفر اعــطــاء شــده اس
تسهیالت این بانک در بخش زراعت بالغ بر  4874 میلیارد 
خدمات  و  صنایع  بخش  در  ،سپس  نفر   10872 بــرای  ریــال 
4979نفرپرداخت برای  ریال  میلیارد   4415 بالغ   کشاورزی 

 شده است. 
وی افزود: عالوه برآن شعب این بانک  بالغ بر  3200 میلیارد 
، زنبورداری و آبزیان   ح های دام، طیور ریال تسهیالت برای طر
تعداد  به  ریــال  میلیارد   2065 بر   بالغ  و  نفر   4866 تعداد  به 

ح های باغداری تسهیالت پرداخت کردند. 4449 نفر طر
در  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  فقره   2123 پــرداخــت 

استان آذربایجان شرقی
الحسنه  قــرض  تسهیالت   مـــورد   در  محمودی  مهندس 
استان  ــاورزی  ــش ک بــانــک  شعب  کـــرد:  خاطرنشان  ازدواج 
میلیارد   1885 بر  بالغ  مــدت   این  طی  در  شرقی  آذربایجان 
خ  ریال تسهیالت قرض الحسنه به تعداد 2123 نفر زوج  بانر

4 درصد پرداخت نمودند.
در  شرقی  آذربایجان  استان  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر 

بیان  ــاورزی  ــش ک بخش  اولـــویـــت دار  تسهیالت  خــصــوص  
داشت: با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی  421 واحد 
آذربایجان شرقی بالغ بر 5254 میلیارد  گلخانه ای در استان 

ریال از تسهیالت حمایتی بهره مند شدند.
وی به تسهیالت بخش مکانیزاسیون کشاورزی اشاره کرد 
و گفت: شعب استان از ابتدای امسال بالغ بر  1124 میلیارد 
کمباین،    ، تراکتور انواع  دستگاه   1019 برای  تسهیالت  ریال 

ماشین آالت وادوات صنعت کشاورزی  پرداخت کردند.
الحسنه  قــرض  تسهیالت   مـــورد   در  محمودی  مهندس 
استان  ــاورزی  ــش ک بــانــک  شعب  کـــرد:  خاطرنشان  ازدواج 
میلیارد   1885 بر  بالغ  مــدت  ایــن  طی  در  شرقی  آذربایجان 
خ  ریال تسهیالت قرض الحسنه به تعداد 2123 نفر زوج  بانر

4 درصد پرداخت نمودند.
در  كشاورزی  بخش  مهم  ح  طر  5 از  بهره برداری  و  تصویب   *

استان آذربایجان شرقی
تولیدی  واحـــد  چند  ــداث  احـ و   تصویب  از   ادامـــه   در  وی 
وخدماتی بخش کشاورزی در آذر دراستان خبر داد و گفت: 
روستای  اراضــی  در  راسی   1000 شیری  گــاوداری  احــداث  ح  طر

شربیان شهرستان سراب با تسهیالتی بالغ بر 740 میلیارد 
 6000 ظرفت  با  عباسی  حاجی  صیفی  و  سبزی  گلخانه  ریــال، 
اراضــی  در  ریــال  میلیارد   47 بر  بالغ  تسهیالتی  با  مترمربع 
راسی   500 پرواربندی  واحد  احداث  بعدی  صوفیان،  بخش 
11 میلیارد  بر  بالغ  تسهیالتی  با  بیرامی در بخش ترک میانه 
و  دام  خوراک  تولیدی1500تنی  واحد  احــداث   ودیگری  ریال 
تسهیالت  با  ایلخچی  بخش  در  روشنی  سهند  زرین  طیور 

15میلیارد ریالی اجرایی می شوند. 
مدیرشعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی از بهره برداری 
ح توسعه ای  یک مرغداری گوشتی مادر خبر داد و گفت: طر
باظرفیت  مرند   شهرستان  در  کالنتری  گوشتی  مــادر  غ  مر
برداری  بهره  به  بــزودی  نفر   20 اشتغالزایی  با  قطعه  هزار   110
بــرای  آذربــایــجــان شرقی  کــشــاورزی اســتــان  مــی رســد، بانک 
ح بالغ بر 92 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت  اجرای این طر

کرده است.
خسارت  به  غرامت   یــال  ر میلیارد    800 به  یب  قر پرداخت   *

دیدگان زراعت گندم دیم  استان آذربایجان شرقی
مهندس جوادی در پایان به عملکرد بخش بیمه کشاورزی 

 794 بر  بالغ  جــاری  مالی  سال  در  داشــت:  اظهار  و  پرداخت 
دیم  ــار  ک گــنــدم  64هـــزار  از  بیش  بــه  غــرامــت  ریـــال  میلیارد 
شده  پرداخت  شرقی  آذربایجان  استان  در  دیده  خسارت 

است.
مبلغ  گفت:  غرامت  پرداختی های  تــداوم  خصوص  در  وی 
ــده در زیربخش  ــرآوردش ب ــد غــرامــت  واریـــزی فــوق 85 درص
محصوالت زراعی بوده و مابقی آن بزودی پرداخت می شود. 
پــرداخــت  ــورد  مـ در  اســتــان  کــشــاورزی  بــانــک  مدیرشعب 
توسط  وارده  ــارت  ــس خ گــفــت:  ــات  ــاغ ب بــخــش  در  ــت  ــرام غ
بــررســی،  اســتــان  کــارشــنــاســان  و  قــــرارداد  طــرف  شرکتهای 
ارزیابی و گزارش نهایی تحویل شده،  در مرحله پایانی تایید 
دیدگان  خسارت  وجــه  در  تایید  محض  به   ، اســت  گــزارش 

پرداخت خواهدشد.
انعقاد  جهت  خــواســت  اســتــان  ســراســر  ــاورزان  ــش ک از  وی 
بهمن  تــاپــایــان  حــداکــثــر  خـــود  مــحــصــوالت  بیمه  قـــــرارداد 
در  مستقر  بیمه  نمایندگی های  بــه  تــی  آ زراعـــی  ســال  ــرای  ب

شهرستان ها مراجعه نمایند. 
كشاورزی استان آذربایجان شرقی روابط عمومی بانک 

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی:

 رفتار شهید قاسم سلیمانی
 را الگو قرار دهیم

كاالهای اساسی  نظارت و تنظیم بازار 
به روحیه جهادی و بسیجی نیاز دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایآذربایجانشرقی:مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی:بهبودی خبر داد:

توبوس  تولید ا یرساخت های  وجود ز
آذربایجان شرقی شهری در 

مهمی عامل  فرهنگ سازی، 
 در پیشگیری از حوادث است

كامیون ها از پایانه مرزی جلفا  تردد 
افزایش یافت 444
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مدیرمدیر تعاون روستایی تعاون روستایی استان: استان:

 پرداخت مطالبات تولیدكنندگان  پرداخت مطالبات تولیدكنندگان 
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقیسیب صنعتی  سیب صنعتی 

امسال 40۷ زندانی جرایم غیرعمد 
آزاد شدند آذربایجان شرقی  در 

مدیر کل زندان های آذربایجان شرقی: 



شنبه     18 دی    1400   شماره 6124

اقتصادی از اجتماعیاجتماعی2 شرقی  آذربایجان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
تذکر کتبی به ۲۵۰ واحد پذیرایی در ۹ ماه گذشته سال در استان خبرداد.

به گزارش جام جم، احمد حمزه زاده اظهار کرد: در این مدت بیش از هزار 
اخظار  مورد   ۵۰ و  شده  انجام  استان  پذیرایی  واحدهای  از  نظارتی  بازدید 

داده  نکرده اند  رعایت  را  مصوب  شیوه نامه های  که  واحدهایی  به  کتبی 
شد.

شرقی  آذربایجان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
گفت: گروه نظارت بر عملکرد واحدهای پذیرایی استان بازدیدهای خود را 

از واحدهای مذکور به  صورت مستمر انجام می دهد.
شرقی  آذربایجان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
ادامه داد: آذربایجان شرقی دارای ۲۹۴ واحد پذیرایی رسمی است که در ۹ 
ماه گذشته، ۱۰۶ واحد دیگر نیز اقدام به کسب پروانه بهره برداری کرده اند.

250 واحد پذیرایی در آذربایجان شرقی تذکر گرفتند

گهی مزایده عمومی امالک مازاد  آ
)مرحله دوم – نوبت اول سال 1400(

ــان شرقی  ــج ــای آذرب مــدیــریــت بــانــک کــشــاورزی 
ــل نـــحـــوه واگـــــذاری  ــم ــع ــورال ــت ــه اســتــنــاد دس بـ
جمهوری  ــزی  ــرک م بــانــک  اعــتــبــاری  مــوســســات 
ــالک  ام ــل  ک اداره  مــشــی  ــط  خ و  ــران  ــ ای ــی  ــالم اس
ذیل  مـــازاد  امـــوال  دارد  نظر  در  ــاری  ج ســال  در 
امـــتـــیـــازات و مــلــحــقــات مـــوجـــود و  کــلــیــه  بـــا  را 
فــروش بــه  عمومی  ــده  ــزای م طــریــق  از   متعلقه 

 برساند.
روز  اداری  وقــت  پایان  تا  می توانند  طالبین  لــذا 
امورحقوقی  بــه   1400/10/28 خ  مــور سه شنبه 
خیابان  خاقانی-  خیابان   - تبریز در  واقع  بانک 
بانک  مدیریت  نشانی-  تش  آ روبروی  مدرس- 
ــا هر  آذربــایــجــان شــرقــی و ی ــان  ــت کـــشـــاورزی اس
پس  و  مراجعه  مدیریت  تابعه  شعب  از  یــک 

حساب  بــه  ــال  یـ ر میلیون  ــک  ی مبلغ  ــز  ــ واری از 
واریــــزی  فــیــش  ــه  ــ ارائـ و   6608۷1۷60 ــاره   ــمـ شـ
از  پــس  و  دریــافــت  را  مــزایــده  در  شــرکــت  اوراق 
دبیرخانه  به  را  سربسته  پاکت های  آن،  تکمیل 
خ دریـــافـــت ــور ــ ــل و رســـیـــد مـ ــوی ــح  مــدیــریــت ت

 نمایند.
کند  تهیه  پاکت  دو  متقاضی  است  ذکر  به  الزم 
مزایده  در  شرکت  سپرده  حــاوی  الف  پاکت  که 
سایر  و  قیمت  پیشنهاد  فرم  حاوی  ب  پاکت  و 

اسناد مزایده خواهد بود. 
 بر روی پاکت ب عبارت پیشنهاد نقدی یا 

ً
ضمنا

ج گردد. اجاره به شرط تملیک در
عــنــوان  تــحــت  مــزایــده  پــایــه  مبلغ  از   %5 ــز  ــ واری
سپرده شرکت در مزایده قابل واریز به حساب 

شعبه  کشاورزی  بانک  نزد   6608۷1۷60 شماره  
در  مربوطه  فیش  تصویر  ارائــه  تبریز  و  مرکزی 
قالب پاکت الف الزامی است ) چک بین بانکی و 

ضمانت نامه بانکی نیز قابل قبول می باشد.(  
مسکونی  کـــاربـــری  بــا  ــــالک  ام کــلــیــه  ــروش  ــ ف  1
به  مسکونی  غیر  کــاربــری  بــا  امــالک  و  تــجــاری  و 
صورت  به   5643 و   5459 پــرونــده هــای  شماره 

نقدی خواهد بود. 
غیرمسکونی  کــاربــری هــای  ســایــر  مـــورد  در   2   
ــدی مــی بــاشــد  ــق ــورت ن ــ ــروش بــه ص ــ اولـــویـــت ف
نــقــدی،  پیشنهاد  ــــول  وص عـــدم  ــــورت  ص در  و 
ــادات واصـــلـــه بـــا رعـــایـــت ضـــوابـــط و  ــه ــن ــش ــی پ
)پـــرداخـــت نقدی  ــی  ــالغ اب دســتــورالــعــمــل هــای 
میزان  به  حداقل  پیشنهادی  مبلغ  از  بخشی 

تا  حداکثر  آن  باقیمانده  تقسیط  و  ــد  درص  20
خ مصوب  60 ماه و با  احتساب حداکثر نر مدت 
به  اجـــاره  عقد  قالب  در  اعتبار  و  پــول  شـــورای 
خواهند بازگشائی  و  پذیرفته  تملیک(   شــرط 

 گردید.
مختار  پیشنهادات  کلیه  یا  یک  رد  در  بانک   3  
بوده و به  پیشنهادات مبهم، ناقص، مشروط، 
از  ج  خــار و  تاریخ  و  امضاء  فاقد  و  سپرده  بــدون 

موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
انتشار  هزینه  و  کــارشــنــاســی  حــق  الــزحــمــه   4  

گهی، از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. آ
خ  5 تاریخ بازگشایی پاکات روز  چهارشنبه  مور  
1400/10/29  راس ساعت 10  صبح در محل دفتر 
 
ً
مدیر ستادی بانک در استان خواهد بود ضمنا

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی 
 پاکات بالمانع می باشد.

اسناد  و  ــدارک  م مطالعه  و  امــالک  از  بازدید   6  
امالک برای تمامی شرکت کنندگان الزامی بوده 
و کلیه امالک  یاد شده با وضع موجود به فروش 
می رسند و درصورت داشتن متصرف تخلیه به 

عهده خریدار خواهد بود.
حق  پــرداخــت  سرقفلی،  ــــذاری  واگ مــورد  در   7  
امــالک  مـــورد  در  و  مــالــک  بــه  )اربـــابـــی(  مالکانه 
به  پذیره  حق  تادیه  انتقال،  هنگام  در  اوقافی 

عهده برنده مزایده خواهد بود
ــذاری واحدهای  ــرارداد واگ در زمــان انعقاد ق 8   
آالت  ماشین  دارای  واحدهای  و  سرقفلی  دارای 
ملکی  وثیقه  ارائـــه  بانک  تشخیص  ــورت  ص در 

الــزامــی  بــانــک  ــزد  ن آن  ترهین  و  خــریــدار  تــوســط 
است.

صنعتی،  کـــاربـــری  بــا  ــا  ــه ه ــان ــارخ ک ــورد  ــ م در   9  
ــذاری،  ــ ــورت واگـ ــ ــاورزی و دامــــــداری  در ص کـــشـ
اجتماعی،  تامین  سازمان  به  مربوط  بدهی های 
اداره امور مالیاتی و تخلفات ماده 100 و عوارض 
به  ملک  بدهی  نیز  و  شهرداری  قانون   ۷۷ ماده 
و  تعهدات  نیز  و  صنعتی  شهرک های  شرکت 
هرگونه  و  کــار  قانون   12 مــاده  به  مربوط  دیــون 
بدهی احتمالی دیگر به عهده برنده مزایده بوده 
نخواهد  مسئولیتی  خصوص  ایــن  در  بانک   و 

داشت.   
فاقد  بایستی  اقساطی  خــریــد  متقاضیان   10  

سابقه چک برگشتی و معوقات بانکی باشند.

كاربری مسکونی و تجاری امالک با 
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شماره شعبه
كاربری مشخصات پالک ثبتیپرونده (

ملک(
مساحت 

عرصه
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نداردداردمشاعششدانگ
تخلیه 

شده 
است

متصرف 
دارد

788 فرعی از یک اصلی6511هریس1
520 )در 3 281/38مسکونی بخش  47 تبریز 

طبقه(
هریس- خیابان کمربندی- کوچه چمن29/250/000/000√----√

4582 فرعی از 1429 فرعی از5856خسروشاه2
18/802/700/000-√---√201/6335مسکونی یک اصلی بخش 14 تبریز

خسروشاه- خیابان شهید بهشتی- کوچه 
بن بست شماره 8 )چهارمتری صدرای یک( 

پالک 4

5640 فرعی از یک اصلی بخش 5460خسروشاه3
خسروشاه - خیابان امام- روبروی 62/749/630/000√----√465277مسکونی14 تبریز

گاراژ ایمانی

930 فرعی از 29 اصلی بخش3702ایلخچی4
ایلخچی- خیابان امام- خ شهید بهشتی- 15/558/450/000√----√79/263170مسکونی 14 تبریز

کوچه آذری- جنب مطب دکتر قاسمی

1986 فرعی از 1 اصلی بخش3251مرند5
2/5 دانگ مشاع از -378/2099مسکونی 15 مرند

مرند - میشاب - کندلج839/133/333√---ششدانگ

زمین 1887 فرعی از 34 اصلی3711مرند6
مرند کشکسرای - جاده قراجه محمد - نبش 1/869/120/000√----√-374/80مسکونی

کوچه شهید فیروز ظهرابی

419 فرعی از 49 اصلی بخش2005ملکان7
ملکان - روستای قره چال4/839/712/500√---4/5 دانگ از 6 دانگ-536120مسکونی 5 ملکان

480 فرعی از 14 اصلی بخش6075هادیشهر8
-331120مسکونی 13 جلفا

467990463 سهم 
از 1474500000 سهم 

ششدانگ
جلفا- روستای شجاع760/941/000√---

 1132 فرعی از 4 اصلی بخش1868هریس9
هریس - روستای زرنق - خیابان ولی زاده1/950/000/000√----√63/463/4تجاری 42 تبریز

- خیابان امام- نرسیده به دبیرستان 32/950/000/000√----√205259/85مسکونی6 فرعی از 413 اصلی بخش 2 تبریز6315هریس10 تبریز
طالقانی- کوچه گویا- پالک 8

997 فرعی از 4 اصلی بخش1866هریس11
56 سهم از 96 سهم -801/6486مسکونی 42 هریس

هریس - زرنق - خیابان انقالب - خیابان 8/050/000/000√---مشاع
شهید ولی زاده - پالک 26

987 فرعی از یک اصلی بخش1857هریس12
49/78 سهم از 96 -313240مسکونی 24 تبریز

هریس - شهر زرنق3/585/000/000√---سهم

5365 فرعی از یک اصلی بخش 47 1864هریس13
 هریس - خیابان امام - روبروی بهداری3/192/300/000√----√-166مسکونیهریس

 کوچه بن بست

79946049 سهم از -100/67-آپارتمان1306 فرعی از 13 اصلی6540هادیشهر14
جلفا- خیابان والیت فقیه2/943/000/000√---251675000

 واحد مسکونی آپارتمان

ادامه در صفحه 3



شنبه     18 دی    1400   شماره 6124

اقتصادی اجتماعیاجتماعی3

مدیر تعاون روستایی استان:
آذربایجان شرقی   پرداخت مطالبات تولیدكنندگان سیب صنعتی 

مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی با اشاره به تامین اعتبار خرید تضمینی سیب صنعتی 
و پرداخت آن به باغداران استان اعالم کرد: مطالبه ۲۴ میلیارد ریالی باغداران و تولیدکنندگان 

محصول سیب درختی صنعتی پرداخت شد.
به گزارش جام جم، علی اکبر نژادرضا اظهار کرد: خرید سیب صنعتی، سیب درجه ۳، از باغداران 
در قالب سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و به منظور جلوگیری از 

فساد و ضایعات محصول سیب  های تولیدی، افت قیمت  ها و حذف واسطه ها از سوی تعاون 
روستایی انجام شد.

آذربایجان  آذربایجان شرقافزود: اتحادیه های تعاونی روستایی  نژادرضا  مدیر تعاون روستایی 
شرقی و شهرستان های میانه، اهر، مراغه و مرند اقدام به خرید بیش از  هزار و ۶۴۰ تن محصول 
سیب درختی صنعتی از باغداران، مطابق دستورالعمل ابالغی کرده اند که همه این محصول 

خریداری شده بدون ضایعات و فساد به فروش رفته و به کارخانجات صنایع تبدیلی حمل شد.
۵۸ هزار تن سیب صنعتی از باغداران کشور خرید تضمینی شد که از این مقدار هزار و ۶۴۰ تن 
مربوط به آذربایجان شرقی است. آذربایجان شرقی  از نظر تولید سیب درختی  رتبه  دوم را در بین 
استان های  کشور دارد  و کیفیت سیب  آن در مقایسه با دیگر نقاط کشور  بهتر است؛ بیش از 

۱۵ درصد سیب صادر شده از کشور به تولیدات  این استان اختصاص دارد.  
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- زمینهای قریه 7/900/000/000√-√-3 دانگ مشاع-60001099دامداری134 فرعی از 160 اصلی5785اهر1 - جاده مشکین شهر اهر
ج چالو دیز

1852 فرعی از 1833 فرعی از 21 3694صوفیان2
-200602321مرغداریاصلی بخش 16 تبریز

2531227828 سهم 
مشاع از 6720120000 

سهم ششدانگ
ج16/303/663/000√-√- صوفیان- ابتدای جاده سرکند دیز

98 فرعی از 5 اصلی بخش 6 3275ملکان3
1801 سهم مشاع از 2991 --2991/28دامداریملکان

ملکان - قریه یولقونلوی جدید3/794/986/150√-√-سهم ششدانگ

شهرستان ملکان - روستای نصرت آباد 1/840/000/000√-√--√-920زراعی149 اصلی از 27 فرعی3253ملکان4
امیرغایب

شهرستان ملکان - روستای نصرت آباد امیرغایب200/000/000√-√--√-2000زراعی162 اصلی از 27 فرعی3254ملکان5

 1021 فرعی از 37 اصلی بخش1897ورزقان6
3/5 سهم مشاع از-20461058/96زراعی 23 ورزقان

ورزقان - روستای کاسین12/469/007/000√-√- 6 سهم ششدانگ

 234 فرعی از 161 اصلی بخش2018هشترود7
هشترود - روستای خورجستان - حاشیه2/518/670/000√-√-22 سهم از 100 سهم-15151862مرغداری 48 تبریز

 70 متری راه هنرستان

خسروشاه - روستای قره تپه47/736/400/000√----√78281710دامداری248 فرعی از 2116 اصلی5459خسروشاه8

تولید 366 فرعی از 124 اصلی5643بستان آباد9
بستان آباد- روستای یوسف آباد- جاده 289/318/995/000-√-√-√27046/333915دلستر

روستای آالنیق

مقدار 65 سهم از 96 -12564468سردخانه2692 فرعی از یک اصلی6277مرند10
سهم ششدانگ

- سردخانه سنجر زنوز147/187/860/000√--√ مرند- ورودی زنوز

- واقع شده در حد 1/582/500/000√---6 سهم از 96 سهم--18811/10گاوداری4751 فرعی از یک اصلی6514هریس11 هریس- چهارراه نمرور
غربی چمن مشهور به گل تپه

94 فرعی از 69 و 70 فروعات از 64 و 6579اهر12
63 از 153 اصلی بخش 20 تبریز

تولید 
- شهرک صنعتی 27 خرداد15/227/400/000-√-√-√1625/20700جوپرک اهر

6/072/739/000√----22532523732946 فرعی از 3 اصلی1838مرند13

امالک با كاربری غیر مسکونی

مدیر استان - جواد محمودی                     

مرند- جاده بازرگان- بخش 20 
تبریز  روستای سویدلر

448 سهم مشاع 
از 1000 سهم مرغداری

ینش« شدند آفر یده دو ساالنه هنرهای  تجسمی » آذربایجان شرقی برگز كودكان 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

كاالهای اساسی به روحیه جهادی و بسیجی نیاز دارد نظارت و تنظیم بازار 

چهار نفر از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
ساالنه  دو  هشتمین  برگزیده  عنوان  به  آذربایجان شرقی 

هنرهای تجسمی »آفرینش« معرفی شدند.
در هشتمین دوره دو ساالنه هنرهای تجسمی از بین ۲ هزار 
و  خوشنویسی  سفال گری،  نقاشی،  رشته  چهار  در  اثر   ۹۳۹ و 
هفت  باالی  نوجوان  سنی  گروه  نقاشی  رشته  در  عکاسی، 
سنی  گروه  در  و  تبریز  مجتمع  مرکز  از  غفاری«  »آرمینا  سال، 

از مرکز شماره ۲ تبریز  نوجوان باالی ۱۵ سال، »کوثر برزگری« 
به  تبریز  یک  شماره  مرکز  فراگیر  عضو  موقری«،  »علیرضا  و 

عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.
هفت  باالی  نوجوان  سنی  گروه  سفال  رشته  در  همچنین 
سال این جشنواره، »برسام آمان نژاد« از مرکز شماره ۶ تبریز 

به عنوان برگزیده معرفی شد.
نادر  »نقاشی«،  رشته  در  جشنواره  این  داوران  هیات 
محققی،  ندا  و  فاضلی مقدس  معصومه  موسوی فاطمی، 
شش  در  اول  مرحله  در  انتخابی  اثر   ۷۷۰ میان  از  که  بودند 
گروه سنی، در مجموع ۳۷ اثر را به عنوان برگزیده و ۳۴ اثر را 

شایسته قدردانی معرفی کردند.
همچنین اعضای هیأت داوران بخش »سفال گری« متشکل 
معنوی راد  نغمه  و  محسنی  هدی  آذرخیل،  عبدالعظیم  از 
به  را  اثر  گروه سنی، در مجموع ۲۶  اثر در شش  از میان ۳۱۲ 

عنوان برگزیده و ۳۳ اثر را شایسته قدردانی دانستند.
از  »آفرینش«  تجسمی  هنرهای  ملی  دوساالنه  هشتمین 
پرورش  کانون  هنری  و  ادبی  آفرینش های  اداره کل  سوی 

فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

تاکید  با  شرقی  آذربایجان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
روحیه  به  اساسی  کاالهای  بازار  تنظیم  و  نظارت  این که  بر 
حوزه  در  که  تمهیداتی  گفت:  دارد،  نیاز  بسیجی  و  جهادی 
نظارت و بازرسی کاالهای اساسی انجام می شود در راستای 
منویات رهبر معظم انقالب و مکتب شهید سلیمانی ، برای 

مردم و برای امنیت کشور است.
گرامیداشت  مراسم  در  فتحی  اکبر  جم،  جام  گزارش  به 
دومین سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
که در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، اظهار کرد: 
آذربایجان شرقی در حماسه ۸ دی سال ۱۳۸۸، سنگ تمام 
دادند  نشان  استان  مردم  و  شد  افتخار  مایه  و  گذاشته 
نام  آن  از  انقالب  معظم  رهبر  که  بصیرتی  از  برخورداری  با 
از همه وارد صحنه  راستای دفع فتنه ها قبل  می بردند، در 

شدند.
تداوم  را  سلیمانی  سردار  راه  باید  ما  همه   داد:  ادامه  وی 
عامه  اراده  که  داد  نشان  نیز  سردار  جنازه  تشییع  و  دهیم 
سلیمانی  قاسم  سردار  مکتب  که  است  این  بر  نیز  مردم 

ادامه پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به این که ارزیابی مردم از ما براساس 
انجام  آنها  معیشت  به  رسیدگی  و  بازار  کف  در  حضور 
بازرسی  و  نظارت  در  که  گذشته ای  روند  افزود:  می شود، 
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  در  و  نبود  جوابگو  داشت،  وجود 
دولت و ستاد تنظیم بازار کشور نیز مصوب شد که تامین، 
جهاد  وزارت  به  اساسی  کاالی  بازرسی  و  نظارت  و  توزیع 

کشاورزی محول شود.
بسیج  توان  از  که  است  این  ما  اراده  این که  بیان  با  فتحی 
استفاده  اساسی  کاالهای  بازرسی  و  نظارت  حوزه  در 
و  انجام شده است  به خوبی  تاکنون  کار  این  گفت:  کنیم، 
و  دیده  را  الزم  آموزش های  شده اند،  معرفی  که  بسیجیانی 
آمادگی الزم را کسب کرده اند و در این حوزه حداقل دو الی 

سه ماه به همکاری بسیج نیاز داریم.
بیان  با  شرقی  آذربایجان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس   
انجام  حال  در  استاندار  نظارت  با  مدنظر  تمهیدات  این که 
است  الزم  که  مواردی  غذایی  امنیت  جلسات  در  و  است 
گفت:  می کنیم،  پیش بینی  را  دهند  انجام  متولی  ادارات 
به  و  است  ضروری  و  الزم  بسیار  کار  این  نظارت  حوزه 

انسان های پاکدست نیاز داریم و اگر به این مسئولیت به 
عنوان وظیفه اداری نگاه کنیم موارد مدنظر اتفاق نخواهد 
افتاد و آن تمهیداتی که باید انجام دهیم به روحیه جهادی 

و بسیجی نیاز دارند.

ابتدای امسال تاکنون به  از  آذربایجان شرقی گفت:  مدیرکل زندان های 
همت خیران و ستاد دیه استان ۴۰۷ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد و مالی 

استان با مجموع بدهی ۲۷۶ میلیارد تومان از زندان آزاد شدند.
آزادی هفت زندانی جرایم  به گزارش جام جم، محمد جوادی در مراسم 
غیرعمد در مرند اظهار کرد: این زندانیان به مناسبت گرامیداشت سالروز 
شهادت حاج قاسم سلیمانی و به همت خانواده شهید حسینی و خیر 
مرندی آقای صفرزاده، ستاد دیه شهرستان و گذشت شاکیان آزاد شدند.

وی افزود: مجموع بدهی این زندانیان یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان 
مرند  شهرستان  خیران  و  دیه  ستاد  توسط  تومان  میلیون   ۲۰۰ که  بود 
شاکیان  توسط  نیز  تومان  میلیون   ۲۳۰ و  میلیارد  یک  و  شد  پرداخت 
با اشاره  آذربایجان شرقی همچنین  زندان های  بخشیده شد. مدیرکل 
آزادی ۴۰۷ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد و مالی استان با بدهی ۲۷۶  به 

از این مبلغ ۱۳ میلیارد  ابتدای امسال تاکنون، گفت:  از  میلیارد تومان 
تومان توسط خیران و ستاد دیه پرداخت شده است و ۱۴ میلیارد تومان 

نیز توسط شاکیان بخشیده شده است.

مدیر کل زندان های آذربایجان شرقی: 

امسال 407 زندانی جرایم غیرعمد در آذربایجان شرقی آزاد شدند
با حضور نمایندگان مجلس و مدیران  سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفت؛

 بررسی وضعیت بودجه دانشگاه تبریز 
و  تبریز، معاون پشتیبانی  رئیس دانشگاه 
تشکیالت،  بودجه،  مدیر  و  منابع  توسعه  
با  دانشگاه  این  بهره وری  و  اداری  تحول 
حضور در مجلس شورای اسالمی و دیدار با 
برخی نمایندگان مجلس و مدیران سازمان 
بودجه  وضعیت  کشور،  بودجه  و  برنامه 
بررسی  را  دانشگاه  این  مشکالت  برخی  و 

کردند.
به گزارش جام جم، صفر نصراله زاده، رئیس 
معاون  محمدی،  رضا  تبریز،  دانشگاه 
خان  مهرداد  و  منابع  توسعه  و  پشتیبانی 
ماکو مدیر بودجه، تشکیالت، تحول اداری 

و بهره وری این دانشگاه در دیدار با علیرضا 
منادی، رئیس کمسیون آموزش و تحقیقات 
آزاد، عضو هیات  مجلس و روح اهلل متفکر 
دانشگاهیان  فراکسیون  رئیس  و  رئیسه 
مالی  اداری،  معاون  خطیبی  علی  مجلس، 
امیرعلی  و   علوم  وزارت  منابع  مدیریت  و 
سیف الدین، رئیس امور آموزش، تحقیقات 
کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  فناوری  و 
حقوق  همسان سازی  بحث  خصوص  در 
اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز، سقف 
بودجه  مشکالت  و  پلکانی  مالیات  حقوق، 
دانشگاه تبریز گفت وگو کردند.در این دیدار 

بازنگری در بودجه اختصاص  لزوم  در مورد 
یافته به دانشگاه ها در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشور، مساعدت در حل مشکالت 

به  یافته  اختصاص  ویژه  بودجه  دانشگاه، 
سیزده دانشگاه برتر و برخی مسائل آموزش 

عالی تبادل نظر شد.
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امام خمینی )ره(

خبرخبر

نقل  و  حــمــل  و  راهـــــــداری  ــل  ــرک ــدی م
جاده ای آذربایجان شرقی:

مرزی  پایانه  از  کامیون ها  تردد 
جلفا افزایش یافت

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
تردد  امسال  ماه   ۹ در  گفت:  آذربایجان شرقی 
با  مقایسه  در  جلفا  مرزی  پایانه  از  کامیون ها 
افزایش  درصد   ۲۰ گذشته  سال  مشابه  مدت 

یافته است.
به گزارش جام جم، اورجعلی علیزاده، در گفت و 
و  این مدت ۵۰ هزار  افزود: در  با خبرنگاران  گو 
۷۰۰ دستگاه وسایط نقلیه سنگین باری ایرانی و 

خارجی از مرز جلفا تردد کرده اند.
دستگاه   ۳۰۰ و  هزار   ۷۵ تردد  به  اشاره  با  وی 
 ، نوردوز مرزی  پایانه  از  خارجی  و  ایرانی  کامیون 
نیز  مرز  این  از  کامیون ها  تردد  داشت:  اظهار 
نسبت به ۹ ماه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش 
نقل  و  حمل  و  راهداری  است.مدیرکل  یافته 
جاده ای آذربایجان شرقی گفت: در همین مدت 
میزان واردات و صادرات کاال از مرز نوردوز ۶۳۸ 
ورودی  ترانزیت  کاالی  میزان  و  تن   ۴۶۴ و  هزار 
این مرز ۱۷۴ هزار و ۸۸۶ تن بوده  از  و خروجی 
مدت  همین  در  داد:  ادامه  است.علیزاده، 
 ۴۷۳ جلفا  مرز  از  کاال  صادرات  و  واردات  میزان 
هزار و ۵۰۰ تن و میزان کاالی ترانزیت ورودی و 
بوده  تن   ۹۵۶ و  هزار   ۳۴۶ مرز  این  از  خروجی 
مجموع  مدت  این  در  کرد:  یادآوری  است. وی 
 ۱۲۲ مرزی  پایانه های  این  از  کننده  مسافرتردد 
هزار و ۸۴۳ نفر بوده است که از این تعداد ۸۰ 
هزار و ۶۳۱ نفر از مرز نوردوز و ۴۲ هزار و ۲۱۲ نفر 

از مرز جلفا تردد کرده اند.

سـبد فـروش اینترنتـی کاالهـای 
شـرقی  آذربایجـان  در  اساسـی 

شـد تقویـت 

مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی اعالم 
کرد: از امروز امکان خرید اینترنتی روغن و ماکارونی 
غ از  غ منجمد و تخم مر در این استان عالوه بر مر

طریق سامانه بازرگام وجود دارد.
به گزارش جام جم، علی اکبر نژادرضا با بیان این که 
غ جهت تنظیم  غ و تخم مر برای رفاه حال مردم، مر
بازرگام در حال توزیع  از شب یلدا در سامانه  بازار 
غ که به قیمت هرکیلوگرم  است، گفت: عالوه بر مر
شانه  هر  قیمت  با  که  غ  مر تخم  و  تومان  هزار   ۲۰
۴۳ هزار تومان توزیع می شود، روغن نیمه جامد، 
روغن مایع، روغن مایع سرخ کردنی و ماکارونی نیز 
از امروز در این سامانه با قیمت های مصوب توزیع 
می شود. وی ادامه داد: در این سامانه روغن مایع 
آفتاب چهار کیلویی به قیمت ۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان، 
تومان،  هزار  قیمت ۱۴  به  آفتابگردان  مایع  روغن 
روغن سرخ کردنی به قیمت ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان و 
هفت  مصوب  قیمت  به  گرمی  هفتصد  ماکارونی 

هزار و ۸۰۰ تومان در حال توزیع است.
شرقی  آذربایجان  استان  روستایی  تعاون  مدیر 
را  بازاری  تنظیم  اقالم  استان  مردم  این که  بیان  با 
اپلیکیشن  یا  اینترنتی  سامانه  طریق  از  می توانند 
بازرگام خریداری کنند، گفت: از ۲ روز دیگر لبنیات 
و برنج تایلندی نیز با قیمت مصوب از طریق این 

سامانه توزیع خواهد شد.
»بازرگام« سامانه توزیع هوشمند کاالهای اساسی 
با هدف حذف داللی های غیرضرور در شبکه توزیع 
اقالم ضروری و توزیع آن ها با قیمت مصوب جهاد 

کشاورزی شروع به کار کرده است

باکمال تألم و تاثر درگذشت ابوالزوجه گرامی را حضور حضرتعالی 
و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از پیشگاه خداوند 
كرده رحمت و مغفرت  الهی و برای عموم  یز سفر  متعال برای آن عز

بازماندگان صبر و اجر را مسألت دارم.

جناب دكتر خلیل الهی
كل دادگستری  استان آذربایجان شرقی یاست محترم    ر

حاج حسین افتخاری
یز كشتی  پهلوانی و زورخانه های تبر  رئیس هیات 

ضایعه درگذشت ابوالزوجه گرامی تان ما را متاثر ساخت   مصیبت 
وارده بر جنابعالی  و همسر گرامی تان تسلیت عرض نموده و برای 
آسمانی   گرفتن در الطاف و رحمت  آمرزش و قرار  آن مرحوم طلب 

و برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم. 

برادر ارجمند جناب آقای دكتر خلیل الهی 
كل محترم دادگستری آذربایجان شرقی  رئیس 

خانواده شهید مدافع حرم محمدرضا فخیمی

اطالع رسانی  گفت:  شرقی  آذربایجان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
و فرهنگ سازی در خصوص مخاطرات حوادث و پیش بینی مقابله با آن، 

عامل مهمی در پیشگیری از تلفات جانی به شمار می رود.
به گزارش جام جم، محمد باقر هنربر در کارگاه کاربرد فناوری های نوین در 
مدیریت بحران اظهار کرد: استان ما جزو استان های مخاطره آمیز کشور 
است و از طرفی اخیرا شاهد حوادث غیرطبیعی مختلفی از جمله حادثه 

خیابان عباسی بودیم که انسان در آن دخالت داشته است.
وی ادامه داد: از طرفی تصادفات جاده ای هم بیشتر شده است و در این 
خصوص الزم است تا برای کاهش آمار این حوادث، به موضوع اطالع رسانی 
و فرهنگ سازی اهمیت بیشتری داده شود.  هنربر تاکید کرد: جلوگیری 
از ساخت و سازهای غیرمجاز، استفاده از مصالح استاندارد و پیش بینی، 
دستورالعمل های  جزو  بازتوانی  و  بازسازی  مقابله،  آمادگی،  پیشگیری، 

ابالغی است که دستگاه ها مکلف به اجرای آن هستند. وی افزود: عده ای 
قابل  اگر  اما  است  پیش بینی  قابل  زلزله  که  معتقدند  کارشناسان  از 

پیش بینی نیز نباشد، قابل پیشگیری است؛ برای مثال، پیش بینی شده 
که گسل شمال تبریز فعال می شود بنابراین همه باید برای پیشگیری از 
مخاطرات آن آماده باشند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان 
شرقی با بیان این که باید تاب آوری جامعه را باالتر ببریم، گفت: الزم است تا 
از صدور مجوز برای ساخت و ساز در مناطق پرخطر جلوگیری شود و همه  
دستگاه ها باید پای کار بیایند و فقط شهرداری درگیر این موضوع نباشد. 
وی افزود: چنانچه زلزله ای در کشور رخ دهد، باالی هزار میلیارد هزینه به 
کشور تحمیل می شود اما با پیش بینی و پیشگیری، می توان با ۱۰۰ میلیارد 
از خسارت هزار میلیاردی آن جلوگیری کرد. هنربر بیان کرد: همه باید در 
کنار شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی باشند و زمین های بالاستفاده 
را در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار دهند تا ساکنان مناطق پرخطر 

حاشیه نشین به نقاط امن انتقال داده شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی:

فرهنگ سازی، عامل مهمی در پیشگیری از حوادث است

کاربـردی  علمـی  جامـع  دانشـگاه  رئیـس 
آذربایجان شـرقی بـا تاکید بر این که سـردار 
تـالش  مظهـر  سـلیمانی  قاسـم  شـهید 
و  رفتـار  گفـت:  بـود،  خسـتگی ناپذیری  و 
منـش شـهید قاسـم سـلیمانی را بایـد در 

طـول زندگـی الگـوی خـود قـرار دهیـم.
در  قالیچـی  فـرزان  جام جـم،  گـزارش  بـه 

سـالگرد  مناسـبت  بـه  کـه  مراسـمی 
برگـزار  سـلیمانی  قاسـم  شـهید  شـهادت 
مقامـی  واال  شـهیدان  کـرد:  اظهـار  شـد، 
چـون شـهید قاسـم سـلیمانی بـه منزلـه 
شـهادت  و  هسـتند  مـا  بـرای  راهـی  چـراغ 
می دهـد  نشـان  ایشـان  چـون  اشـخاصی 
و  نبـوده  بسـته  شـهادت  بـاب  هنـوز  کـه 

احیانـا اگـر در مسـیر انقـالب دچـار تردیـد 
انقـالب  خـط  در  و  پشـتیبانی  شـویم، 

می کننـد. یـادآوری  مـا  بـه  را  مانـدن 
نبایـد  ایشـان  بـه  توجـه  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  بلکـه  باشـد  روحـی  احسـاس  صرفـا 
عالمانـه باشـد چرا کـه رهبر معظم انقالب 
تمـام  و  ایشـان  شـهادت  ایشـان،  وجـود 
هسـتی ایشـان را بـا عنوان مکتب شـهید 

کردنـد. یـاد  سـلیمانی 
شـهید  نبـود  از  مـا  احسـاس  افـزود:  وی 
سـلیمانی نبایـد صرفـا احسـاس ناراحتـی 
باشـد بلکـه توجـه بـه شـخصیت و منـش 
ایشـان از اهمیت باالتری برخوردار اسـت. 
رفتـار و منـش شـهید قاسـم سـلیمانی را 

بایـد الگـو خـود قـرار دهیـم
رفتـار  بایـد  کـرد:  خاطرنشـان  قالیچـی 
شـهید سـلیمانی در طـول زندگی شـان را 

الگوی خود قرار دهیم و از آنچه از ایشـان 
بـر جـای مانـده کـه مهم تریـن آنهـا در رفتار 
و منش ایشـان که در مصاحبه  و فیلم ها 
وصیـت  در  همچنیـن  و  بـوده  موجـود 
ایشـان ذکر شـده را همواره به یاد داشـته 

باشـیم.
قاسـم  شـهید  این کـه  بیـان  بـا  وی 
خسـتگی  و  تـالش  مظهـر  سـلیمانی 
کـوه  بـود،  مـرد  او  گفـت:  بـود،  ناپذیـری 
ابـر  ظلمت شـکن،  صداقـت،  روح  او  بـود 
قهرمـان و بسـیار مهربـان بـود کـه به همه 
مـردم توجـه داشـت امـا بزرگ تریـن ویژگـی 
شـهید  خـود  وصیت نامـه  در  کـه  ایشـان 
تبعیت پذیـری  اسـت،  شـده  اشـاره  نیـز 
بـه موقـع وارد  و  انضبـاط  و  محـض، نظـم 
میـدان شـدن ایشـان بـود چـرا کـه ایشـان 

اسـت. امـام)ره(  مکتـب  شـده  تربیـت 

کاربـردی  علمـی  جامـع  دانشـگاه  رئیـس 
از  یکـی  کـرد:  بیـان  آذربایجان شـرقی 
شـهید  سـردار  توصیه هـای  مهم تریـن 
بـه  احتـرام  ادای  سـلیمانی  قاسـم 
یـاد و  بایـد  کـه  بـوده  خانواده هـای شـهدا 
نـام خانواده هـای معظـم و معـزز شـهدای 
حـرم  مدافـع  شـهدای  و  مقـدس  دفـاع 
اگـر  شـد:  متذکـر  وی  بداریـم.  گرامـی  را 
قـدم  ایشـان  مسـیر  در  می خواهیـم 
برداریـم، نبایـد بـه گونـه ای رفتـار شـود کـه 
دهیـم  نشـان  نیافتنـی  دسـت  را  ایشـان 
صحیـح  و  درسـت  را  ایشـان  بایـد  بلکـه 
نهضـت  ایـن  پیشـوای  کنیـم؛  معرفـی 
را  اشـخاصی  و  بـود  انقـالب  معظـم  رهبـر 
تربیت کردند که بسـیاری شـهید شـدند و 
افـراد باقی مانـده را نیـز بایـد بسـیار احتـرام  

شـود. گـذارده 

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی:

رفتار شهید قاسم سلیمانی  را الگو قرار دهیم

آذربایجان شرقی با اشاره به وجود کارخانه ها  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
جدی  ورود  ضرورت  بر  استان،  در  شهری  درون  اتوبوس  تولید  زیرساخت های  و 

صنعتگران به این عرصه تاکید کرد.
رشد  برنامه های  نهایی سازی  و  تدوین  جلسه  در  بهبودی  داود  جام جم،  گزارش  به 
اقتصادی استان در بخش صنعت، اظهار کرد: دستیابی به رشد اقتصادی هشت 
درصدی تکلیف برنامه ششم توسعه بود که عملکرد اقتصادی کشور نشان می دهد 
افزود: در مقطع کنونی دولت اصلی ترین  این میزان رشد تحقق نیافته است. وی 
است  الزم  اساس  این  بر  کرده؛  متمرکز  اقتصادی  رشد  تحقق  روی  را  خود  اولویت 
جذب  بهره وری،  ارتقای  صادرات،  توسعه  برای  استان  ظرفیت های  و  منابع  تمام 
سرمایه گذاری و در نهایت دستیابی به رشد اقتصادی مورد انتظار ساماندهی شود. 
ساخت  جمله  از  استان  اولویت دار  صنایع  تامین  زنجیره  تکمیل  لزوم  بر  بهبودی 
با  کرد:  تصریح  و  تاکید  کفش،  و  کیف  و  خانگی  لوازم  خودرو،  قطعات  ماشین آالت، 
تکمیل زنجیره ارزش و تامین این صنایع می توان زمینه توانمندسازی و رقابت پذیری 

واحدهای تولیدی استان را ارتقاء بخشید.
این اقتصاددان همچنین استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ارس و منطقه ویژه اقتصادی 
سهالن به عنوان پارک لجستیک را برای تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار ضروری 

برشمرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: جایگاه 
صنعتی استان در کشور هرچند قابل قبول است، ولی باید برای ارتقاء این جایگاه 

برنامه ریزی های موثرتری صورت گیرد.
وی با انتقاد از رشد شتابان صنایع فوالدی در استان، گفت: با روندی که پیش می رود 
آذربایجان شرقی تبدیل به پناهگاه صنایع آالینده در کشور شده است که برای این 

مساله نیز باید چاره اندیشی های الزم صورت گیرد.
 *تولید کامیونت و کامیون در آذربایجان شرقی

در این جلسه رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی، به تشریح اقدامات و برنامه های 
بخش صنایع و معادن بر اساس مالحظات تحقق رشد اقتصادی پرداخت و گفت: در 
استان چهار هزار و ۱۹۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری فعالیت می کنند، تعداد 

۶۸۰ فقره جواز تأسیس هم صادر شده است.
غالمعلی راستی تصریح کرد: در مجموع حدود ۴۸۰۰ واحد فعال صنعتی در استان با 
اشتغالزایی ۱۳۰ هزار نفری فعالیت می کنند. وی افزود: برای توسعه بخش صنعت در 
ج از  نظر داریم ۱۱۰ واحد راکد و نیمه فعال صنعتی استان را که ۲۲ واحد از اینها در خار
شهرک ها و ۸۸ واحد نیز داخل شهرک ها مستقل شده اند را به چرخه تولید بازگردانیم. 
راستی تولید خودرو در استان را از جمله طرح های اولویت دار صنعت برشمرد و گفت: 
را در داخل  از شرکت های مستقر در استان بزودی تولید کامیونت و کامیون  یکی 
استان شروع می کند.  این مسئول میزان صادرات استان را در هشت ماهه گذشته 
یک میلیارد دالر اعالم و تصریح کرد: در این مدت میزان صادرات استان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد افزایش یافته است. رئیس سازمان صمت استان 
در ادامه به تشریح وضعیت معدنی آذربایجان شرقی پرداخت و افزود: ظرفیت ذخایر 
معادن استان ۸.۷ میلیارد تن و رتبه اول ذخایر معدنی متعلق به آذربایجان شرقی 

است. 
راستی اذعان داشت: از حدود ۷۰ نوع ماده معدنی شناخته شده کشور ۵۲ نوع ماده 
معدنی در استان وجود دارد. وی راه اندازی معدن نفلین سینیت با ۵.۲ میلیارد تن 
ذخیره معدنی و کارخانه کاتد مس را از جمله مگاپروژه های بخش معدن استان اعالم 

کرد.

بهبودی خبر داد:

وجود زیرساخت های تولید اتوبوس شهری در آذربایجان شرقی

و  تراکتور  باشگاه   ۲ امتیاز  واگذاری  صورتجلسه 
سونگون  مس  باشگاه  به  تبریز  ماشین سازی 

ورزقان امضا شد.
آذربایجان شرقی   در جلسه ای با حضور نمایندگان 
معدن  صنعت،  وزیر  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
و  مس  شرکت  نماینده  محمدی  سعد  تجارت،  و 
شد  برگزار  شرقی  آذربایجان  استاندار  خرم  سردار 
به  باشگاه   ۲ این  امتیاز  واگذاری  صورت جلسه 

باشگاه مس سونگون ورزقان امضا شد.
باشگاه   ۲ کامل  اختیارات  صورتجلسه،  این  طبق 
به   ) روز  دو  )طی  زودی  به  ماشین سازی  و  تراکتور 

شد  خواهد  واگذار  ورزقان  سونگون  مس  مجتمع 
باشگاه   ۲ این  مالکیت  انتقال  برای  قانونی  روال  و 
به شرکت مس نیز طی ماه های آینده انجام خواهد 

شد.  در جلسه نماینده  ای از سوی محمدرضا زنوزی 
حضور نداشت.

ماشین  و  تراکتور  تیم های  ضعیف  نتایج  دنبال  به 
سازی تبریز در لیگ برتر و لیگ یک، هواداران این 
پویش،  انداختن  راه  به  و  تجمع  برگزاری  با  تیم  دو 
خواستار واگذاری آنها به مس سونگون شده بودند 
با پیگیری نمایندگان مجلس، این مهم تحقق  که 
که  تراکتور  باشگاه  مالک  زنوزی،  محمدرضا  یافت. 
از سه سال پیش مالکیت آن را برعهده گرفته بود 
چند روز پیش و در پی خواسته هواداران، اعالم کرده 
بود که آماده است همین لحظه تیم را تحویل دهد.

مالکیت تراکتور و ماشین سازی تبریز به مس سونگون واگذار شد


