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وضعیت کرونا در آذربایجان شرقی 
نگران کننده است

معاون بهداشت علوم پزشکی تبریز، وضعیت بیماری کرونا در آذربایجان شرقی را بسیار نگران کننده عنوان کرد.
به گزارش جام جم به نقل از ایســنا عباســعلی درســتی در تشــریح این خبر اظهار کرد: بــا ادامه ی رونــد افزایش موارد 
بستری در بیمارســتان های اســتان، در روزهای آینده در ارائه خدمات به بیماران عادی نیازمند به خدمات بستری و 
نیازمند خدمات بیمارستانی و بیماران سرپایی با مشکل مواجه خواهیم شد. وی گفت: متاسفانه تعداد فوتی های 

ناشی از ابتال به کرونا و موارد مثبت این بیماری در استان، هر روز رو به افزایش است.

رئیس بیمارستان امام علی )ع(:

 ارتش در عرصه سالمت نیز
 کنار مردم می ماند 
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رئیس سازمان جهادکشاورزی استان:

آذربایجان شرقی؛ رتبه دوم تولید 
سیب در کشور

گهی مزایده امالک و اموال  آ
مازاد بانک ملی ایران 99/3

مدیرکل امور روستایی استانداری:

ح  بیش از ۸۳ میلیارد تومان طر
روستایی به بهره برداری می رسد
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؛ استاندار معاون  حضور  با 
شد معرفی  بناب  جدید  فرماندار 

امام جمعه تبریز از دانشگاه و پژوهشکده فیزیک کاربردی 
و ستاره شناسی دانشگاه تبریز بازدید کرد؛

توانمندی ها
 و فعالیت های  دانشگاه 

،  در یک نگاه تبریز
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آرمان ماندگار به عنوان تنها دفتر هدایت و  آرمان ماندگار گفت: شرکت  کارآفرینی بین المللی  کاریابی و  مدیر عامل موسسه 
از نیروی کار ایرانی در کشور دانمارک در کل کشور و در تبریز با مجوز وزارت کار و تاییدیه وزارت امور خارجه فعالیت  حمایت 

می کند.
و  گرفته  صورت  تالش های  با  افزود:   موسسه  این  اخیر  موفقیت های  به  اشاره  با  بخش  ح  فر باقری  نیما  جام جم  گزارش  به 
ارزیابی های تخصصی موفق شده ایم تا با همکاری های وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان سنجش 
کشور آزمون های رسمی زبان دانمارکی و نروژی تحت عنوان آرمان ماندگار در آینده نزدیک از طریق سازمان سنجش توسط این 

موسسه برگزار خواهد شد تا نیروی کار آمادگی های الزم را جهت فعالیت های تخصصی داشته باشند.
وی ادامه داد: این موسسه تاکنون حدود ۲۰۰ اعزام موفق را به کشورهای اسکاندیناوی در کارنامه خود ثبت کرده و طبق ارزیابی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باالترین میزان اعزام بین کاریابی های بین المللی کشور مربوط به موسسه کاریابی و کارآفرینی 

بین المللی آرمان ماندگار است.
به گفته وی، موسسه مشاوره شغلی و کاریابی خارجی آرمان ماندگار به عنوان تنها صاحب امتیاز دفتر هدایت و حمایت از نیروی 
از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیر نظر وزارت امور خارجه در  کار ایرانی در کل ایران برای کشور دانمارک با مجوز رسمی 
ج از کشور جهت اشتغال و اخذ اقامت دائم فعالیت دارد.  ، کاریابی و حمایت از نیروی کار ایرانی در خار خصوص صدور ویزای کار
ح بخش همچنین از اقدامات این موسسه با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه اعزام متقاضیان  باقری فر
ج از کشوری فراهم نمودن زمینه های الزم برای اعزام قانونی نیروی کار و تحصیلی برای گروه پرستاری و پیراپزشکی  تحصیل در خار
( را خبر داد و افزود: با ارائه صفر تا صد خدمات در کشور ایران و کشور  به کشورهای اسکاندیناوی )دانمارک، سوئد، فنالند و نروژ
مقصد با شرایط ویژه و منحصر به فرد از متقاضیان در کشورهای مذکور ثبت نام به عمل می آورد. همچنین متقاضیان جهت 

کسب اطالعات بیشتر می توانند به صفحه اینستاگرام موسسه به آدرس armane_mandegar@ مراجعه نمایند.

« واحد نمونه موسسه »آرمان ماندگار
 آذربایجان شرقی شد
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۶ واحد نمونه ملی استاندارد کشور از آذربایجان شرقی است

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی گفت: براساس ارزیابی امسال سازمان ملی 
استاندارد از بین ۲۰ واحد تولیدی و صنعتی نمونه ملی، ۶ واحد از این استان 

است.
بیان  با  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  فرشی حق رو،  ساسان  جام جم  گزارش  به 
 ۳۰ شدند  موفق  استان  صنعتی  و  تولیدی  نمونه  واحدهای  امسال  این که 
واحد   ۱۰ افزود:  دهند،  اختصاص  خود  به  را  ملی  نمونه  واحدهای  از  درصد 
از  که  بودند  شده  معرفی  استاندارد  ملی  سازمان  ارزیابی  برای  استان  نمونه 
وی  گرفتند.  قرار  استاندارد  ملی  نمونه  واحدهای  بین  در  واحد   ۶ تعداد  این 
 ۴ استاندارد  ملی  نمونه  واحد   ۱۸ بین  از  نیز  گذشته  سال  این که  به  اشاره  با 
واحد تولیدی و صنعتی مربوط به این استان بود، اظهار داشت: انتخاب این 
واحدها بر اساس ۱۲ شاخص ارزیابی از جمله ارتقای سطح کیفی و تکنولوژی، 
آموزش مدیران کنترل کیفی، تدوین استانداردهای ملی، صادرات، ثبت اختراع 
کاربرد پروانه نشان استاندارد و نداشتن  المللی، استمرار  ج مقاالت بین  و در
نمره منفی در بازدید ها و نمونه برداری ها انجام شده است.مدیرکل استاندارد 
آذربایجان شرقی گفت: تالش مستمر واحدهای تولیدی و صنعتی استان برای 
ارتقای کیفی محصوالت در انتخاب آن ها به عنوان واحد نمونه ملی استاندارد 

حال  در  استان  محصوالت  کیفیت  خ  نر روز  به  روز  و  داشت  بسزایی  نقش 
پیشرفت است.فرشی حق رو، با بیان این که انتخاب این تعداد واحد تولیدی 
و صنعتی استان به عنوان نمونه ملی در تاریخ استان بی سابقه بوده و احتمال 
تکرار آن کم است، ادامه داد: در سال های ۹۱ و ۹۲ از بین ۲۲ واحد نمونه ملی 
یک واحد، در سال ۹۳ واحد نمونه ملی در سطح کشور انتخاب نشد، در سال 
۹۴ از بین ۱۰ واحد نمونه ملی ۲ واحد، در سال ۹۵ از بین ۱۵ واحد نمونه ملی 
نیز  از بین ۸ واحد نمونه ملی یک واحد و در سال ۹۷  یک واحد، در سال ۹۶ 
ملی  نمونه  استان  صنعتی  و  تولیدی  واحد  یک  ملی  نمونه  واحد   ۱۸ بین  از 
انتخاب شده بودند. وی یادآوری کرد: براساس ارزیابی سال جاری سازمان ملی 
(، آدوین پالستیک  استاندارد، واحدهای تولیدی صنعتی داداش برادر) شونیز
پرشین ) وین تک(، آذر نان نظری از شبستر، گروه صنعتی نجاتی ) آناتا(، کشت 
 و صنعت تکدانه و تولید گوشت و فرآورده های گوشتی احمد و مصطفی قصاب 
)بشارت( به عنوان واحدهای نمونه ملی استاندارد از آذربایجان شرقی انتخاب 
شدند. وی با بیان این که در سال جاری بر اساس ارزیابی سازمان ملی استاندارد 
از بین ۸ نفر از مدیران نمونه ملی کنترل کیفی، ۲ مدیر از آذربایجان شرقی است، 
یادآوری کرد: بر اساس این ارزیابی، این استان ۲۵ درصد از مدیران نمونه ملی 
کنترل کیفی را به خود اختصاص داده است. مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی 
پنجمین  برای  کار  عایق  آذربام  شرکت  از  خسروشاهی«  کریمیان  »فریبا  گفت: 
بار متوالی و »شهرک واتگر « از شرکت آذرنان نظری به عنوان مدیر نمونه ملی 
ارزیابی  اساس  بر  همچنین  افزود:  رو،  حق  شدند.فرشی  انتخاب  کیفی  کنترل 
آذربایجان  صنعتی  و  تولیدی  واحد  هفت  استاندارد  ملی  سازمان  جاری  سال 
شامل  واحدها  این  که  اند  شده  انتخاب  استانی  نمونه  عنوان  به  نیز  شرقی 
آذربام  تبریز هادی،  پالست،  نیکو  خسرو  تبریز،  آذر  کابل  و  سیم  صائب،  کابل 
( و ظفر نوین گستر است. وی با اشاره  عایق کار و نفت پاسارگاد ) واحد تبریز
به این که در سال جاری از برخی استان های کشور حتی یک واحد نمونه ملی 
انتخاب نشده است، اظهار داشت: بر اساس ارزیابی سال جاری سازمان ملی 
استاندارد شرکت بیسکویت حام از این استان نیز به عنوان واحد نمونه قابل 

تقدیر انتخاب شده است.     

3 و 2

محــدوده آذربایجــان، ایده لو، 
یکه دکان، عباسی، باغمیشه، ارم، 

آبرسان، راهنمایی، هتل مرمر  
و پاسداران

بعد  از ســه راهی اهر، روبروی کافی شــاپ 
وحید، جنب بیمه ایران، صنایع غذایی آردینه

تعدادی کارگر ساده آقا  به 
زیر 40 سال با بیمه و سرویس 
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آگهی مزایده امالک و اموال مازاد بانک ملی ایران 99/3

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی  

  نوبت اول

پالک ثبتیقیمت پایه مزایدهمتراژ اعیانیمتراژعرصه کاربریآدرسردیف
وضعیت 

ملک 
توضیحات )فروش با وضعیت موجود(

 طبقه 8 جنوبی -دارای انباری و پارکینگخالی32052  فرعی از یک اصلی34771,657,600,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 1

طبقه 9 شمالی -دارای انباری و پارکینگخالی32053 فرعی از یک اصلی28460,110,400,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 2

طبقه 9 جنوبی -دارای انباری و پارکینگخالی 32054 فرعی از یک اصلی34371,724,800,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 3

طبقه 11 شمالی -دارای انباری و پارکینگخالی32055 فرعی از یک اصلی28461,723,200,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 4

طبقه یک شمالی- دارای انباری و پارکینگخالی32042 فرعی از یک اصلی28455,173,160,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 5

طبقه 3 جنوبی -دارای انباری و پارکینگمتصرفدار32045 فرعی از یک اصلی34368,018,126,400قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 6

طبقه 2 شمالی- دارای انباری و پارکینگخالی32043 فرعی از یک اصلی28456,129,920,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 7

طبقه 6 جنوبی -دارای انباری و پارکینگخالی32050 فرعی از یک اصلی34371,100,680,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 8

طبقه 3 شمالی - دارای انباری و پارکینگمتصرفدار32046 فرعی از یک اصلی28457,086,680,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 9

طبقه 8 شمالی -دارای انباری و پارکینگخالی32051 فرعی از یک اصلی28962,307,840,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 10

طبقه 5 جنوبی -دارای انباری و پارکینگخالی32048 فرعی از یک اصلی34770,826,246,400قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 11

ششدانگمتصرفدار793 فرعی 013112,039,081,60085مسکونیتبریز -خیابان راه آهن -کوی قدس -کوچه 8 متری دوم -پالک 60- ساختمان دنیز- طبقه دوم12

گوگان -روبروی روستای فیروز ساالر پایانه مسافربری گوگان13
پایانه 

مسافربری
5940144171,037,120,000

پالک ثبتی1749 فرعی تفکیکی از دو 
مجزی شده از دو اصلی مفروزی مجزا 
شده از 535 قطعه یک بخش 38 تبریز

خالی 

 516متر مربع سالن مسافربری در دو طبقه دوبلکس و 168 متر مربع انباری و 
کارواش و نگهبانی و سرویس های بهداشتی و نمازخانه و 850متر مربع شامل 

19 باب مغازه خدماتی و 225 متر مربع سکوی سوارکردن مسافر و دارای 
امتیاز برق و گاز و آب)ششدانگ  

023935,058,912,000تجاریتبریز چایکنار بازار بزرگ صاحب االمر بازار مسگران14
مغازه های شماره 

104و103و102و101و26و27و28و29 
و واحد تجاری 56

159 متر مربع همکف و 80متر مربع زیر زمین-سند  مبایعه نامهخالی

832901,008,000,000مسکونی مرند- روستای گله بان بخش 15 تبریز15
پالک ثبتی 673 فرعی از 28 اصلی بخش 

15تبریز
ششدانگمتصرفدار

ششدانگ شامل یک ساختمان مسکونی دو طبقه به مساحت 240 متر مربع متصرفدار447اصلی بخش 15 تبریز1802408,400,000,000مسکونیمرند -خ قیام- مابین پل المهدی و پل قیام - کوچه شهید اردبیلچی 16

سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار1225فرعی از 34  اصلی 4801502,352,000,000مسکونیمرند کشکسرای جاده ترانزیت خیابان با هنر پالک 1727

سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار58فرعی از 3345  اصلی 2002466,272,000,000مسکونی مرند- خیابان جلفا روبروی اداره دارایی ده متری آزادگان 2 پالک 1855

دو پالک ثبتی بطور همزمان بفروش میرسد متصرفدار4/121و2722302,128,000,0004/2272مسکونی مرند - دیزج علیا کوچه شهید حاجی پور19

  یک دانگ مشاعی از ششدانگ متصرفدار1605/55/56 بخش 15تبریز3253462,863,840,000مسکونیمرند - خ بهشتی نرسیده به مدرسه پیش ساخته 20

5400136024,584,000,000صنعتی مرند - شهرک صنعتی خیابان نهم سمت راست قطعات 204و205و206و21207
قطعات 204و205و206و207 واقع در 

اراضی زنوز بخش 22تبریز
متصرفدار

جانشینی جهت انتفاع و بهره برداری -دارای سوله به متراژ 858 متر مربع با 
نود درصد پیشرفت فیزیکی -ساختمان اداری خدماتی در دو طبقه به متراژ 

435 متر مربع- ساختمان نگهبانی به متراژ 67 متر مربع)*دارای توضیحات(

 دو دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار46/400 بخش 15 تبریز13880817,600,000مسکونیمرند- روستای اربطان 22

20304326,216,000,000صنعتی اهر -شهرک صنعتی اهر قطعه 4 از بلوک 35 شهرک23
568/598 فرعی از 47  اصلی قطعه 4 از 

بلوک 35
بدون محوطه سازی و کف محوطه خاکی- کارخانه سنگ سابی متصرفدار

80701,792,000,000مسکونیاهر-  چلب ورودی آخر کوچه  رضوان- رضوان  3 فرعی یک پالک 2431
100 فرعی از 940  اصلی مفروز و مجزی 

از 13
ششدانگمتصرفدار

متصرفدار4فرعی از 5254 اصلی2252091,652,000,000مسکونیاهر- جاده ورزقان کوچه پردیس 258
یک سهم مشاع از چهار سهم عرصه و اعیان  شامل 60متر مربع زیرزمین و 

137 متر مربع همکف و خرپشته

ش
نحوه فرو

ط نقد 
 با شرای

توضیحاتردیف

در صورت خرید 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد.  ) به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات (1

مزایده اموال منقول صرفٌا به صورت نقدی میباشد2

امالک متصرفداربه صورت نقدی و یا اقساط )به روش اجاره به شرط تملیک ( ، با ارائه وکالتنامه به 3
فروش میرسد و بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه آن ندارد.

پیش پرداختکاربری
الباقی

ط نقد و 
ش با شرای

نحوه فرو
ساط

اق

نرخ سودمدتردیف

1 
مسکونی ، اداری و تجاری

%50
9%یک ساله

15%دوساله
18%سه ساله

2
صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی و دامداری

-یک ساله%30

9%دوساله

15%سه ساله

ادامه در صفحه 3

  www.setadiran.ir :بانک ملی ایران در نظر دارد، تعدادی از اموال مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  به آدرس
) مزایده ← مزایده دستگا ه اجرایی ← مزایده گر)  مزایده شماره 2099001325000003  مربوط به اموال غیر منقول ، بر مبنای قیمت پایه مزایده، با وضعیت 
موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط، متصرفدار و غیر متصرفدار به فروش برساند.  متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی فوق الذکر و مطالعه 
ضوابط و مقررات مربوطه ، از ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 99/07/16 لغایت ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 99/07/29 پیشنهاد قیمت خود را همراه با 
اوراق تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر ، از طریق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذار ی نموده و سواالت احتمالی خود را در زمینه اموال مورد مزایده ، با اداره 

امور استان آذربایجان شرقی  ( دایره ساختمان  ، با شماره تلفن 35234089-041مطرح نمایند .
توضیحات :

1- بانک ملی ایران در قبول یا رد پیشنهادات مختار است . 
2- پیشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط ، مردود می باشد.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در شرایط مزایده الزامی است.
4- متقاضیان جهت شرکت در مزایده میبایست پس از مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر ؛ جهت شرکت در مزایده نسبت به 
تهیه توکن از دفاتر منتخب خدمات 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 35231362-041)دایره کارپردازی( تماس 

حاصل نمایند . 
5- سپرده ) ودیعه ( شرکت در مزایده معادل 5 % قیمت پایه مزایده است که متقاضیان میبایست به یکی از دو روش پرداختی تصریح شده در سامانه ستاد ، از 
طریق درگاه سامانه و یا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0110317323009 به نام بانک ملی اداره امور شعب آذربایجان شرقی )خرید و فروش دارایی( واریز 

و تصویر رسید پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. 
6- کلیه پاکتهای حاوی پیشنهادات متقاضیان راس ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ99/07/30 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد بازگشایی و از 

طریق آدرس الکترونیکی به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 
7-  در خصوص امالک متصرف دار ، به برنده مزایده وکالتنامه کاری جهت انجام امور قانونی اعطاء گشته و کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعالم در ارتباط با 

نقل و انتقال ، تنظیم وکالتنامه و سایر موارد برعهده خریدار  می باشد.
8- با توجه به اعالن قبلی بانک مبنی بر متصرفدار بودن یا تخلیه امالک ، بانک از پذیرفتن هر گونه اعتراض از متقاضیان ، معذور میباشد.  

9- در امالک سرقفلی ، رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری برعهده خریدار میباشد. 
10-  در خصوص امالکی که به صورت نقد و اقساط به فروش میرسد ، قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد و در امالک سرقفلی یا حق کسب و پیشه ، قرارداد 

به صورت صلح حقوق اقساطی خواهد بود که به دو روش ذیل صورت می پذیرد:
الف - انعقاد قرارداد عادی صلح حقوق اقساطی  ) بدون نیاز به ارائه وثیقه (

ب - عقد صلح اقساط به صورت رسمی با اخذ وثیقه مورد پذیرش بانک به میزان مانده بخش اقساطی ثمن معامله و سود متعلقه آن . 
11- هزینه آگهی و کارشناسی برعهده خریدار بوده و هزینه های مذکور میبایست براساس اعالم نظر بانک پیش ازانعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واریز گردد .

12-  متقاضیان خرید امالک با شرایط اجاره به شرط تملیک ، میبایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده که از طریق سامانه ستاد خریداری میگردد .
صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر براساس جدول ذیل نمایند.

13-  درصورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران ، یکسان باشد ، اولویت فروش با خرید نقدی است .
14- نحوه فروش اموال مازاد بانک به شرح ذیل اعالم میگردد :
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پالک ثبتیقیمت پایه مزایدهمتراژ اعیانیمتراژعرصه کاربریآدرسردیف
وضعیت 

ملک 
توضیحات )فروش با وضعیت موجود(

26
اهر شهرک شیخ شهاب الدین-سمت جنوب شرقی پارک آتاالر ساختمان گلسار -طبقه چهارم 

شرقی 
0851,736,000,000مسکونی

2659فرعی از 127 اصلی مفروز و مجزی 
از 1382 قطعه 8

پنج و نیم دانگ مشاع از ششدانگ -دارای بالکن و انباریمتصرفدار

1081913108,607,227,205مرغداریعجب شیر روستای هروان27
293 فرعی از 14 اصلی و294 فرعی از 

14 اصلی بخش ده مراغه و 293 فرعی از 
14 اصلی بخش ده مراغه

متصرفدار
پالک ثبتی 293 فرعی از 14 اصلی بصورت مشاعی به مقدار 1822/5 سهم 
مشاع از5346 سهم عرصه و اعیان می باشد .   قسمتی از اعیانی ملک با پالک 
ثبتی 293 فرعی از 14 اصلی بصورت مشترک می باشد و تفکیک نشده است.

28
میانه -خیابان شهید بهشتی جنب مسجد امام حسن کوچه شهید کاظم خانی اولین بن بست 

سمت چپ 
2872052,576,000,000مسکونی

پالک 7 فرعی از 2 فرعی از 2333  اصلی 
بخش 37 تبریز 

ششدانگمتصرفدار

2462107,280,000,000مسکونیکلیبر- ورودی جاده اهر کلیبر - محله یعثوبی29
3227 فرعی از 24  اصلی مفروزی از 868 

فرعی بخش 31 تبریز
متصرفدار

ششدانگ - ساختمان دو طبقه مسکونی دو نبش با ورودی های مجزا برای هر 
طبقه 

30
هشترود- خیابان شهید رجائی روبروی مسجد حضرت ولیعصرنرسیده به کوچه ولیعصر کوچه 4 

متری واحد چهارم از راست
2642303,808,000,000مسکونی

1726فرعی از161 اصلی مفروزی از 69 
بخش 48تبریز

متصرفدار
ششدانگ همکف به مساحت 186 متر مربع و زیر زمین به مساحت 44 متر 

مربع

1151021,008,000,000مسکونیهشترود - خیابان شهید قدوسی کوچه بهار -کوچه شرقی پارک اول فرعی غربی31
2188 فرعی از 161 اصلی بخش48 

تبریز
ششدانگمتصرفدار

ششدانگمتصرفدار1418 فرعی از  161  اصلی2152203,147,429,600مسکونیهشترود -خیابان امام خمینی روبروی بانک سپه کوچه مینو پشت دبستان سابق سمیه32

14368348,000,496,000صنعتی هشترود- کیلومتر 10 جاده هشترود -مراغه شهرک صنعتی فجر33
37ا فرعی از 137 اصلی  مفروز و مجزی 

شده از سه فرعی از اصلی مزکور قطعه 15 
تفکیکی واقع در بخش 48 تبریز

 دارای ماشین آالت صنعتی تولید آلومنیومخالی

20805043,920,000,000صنعتی هشترود- شهرک صنعتی چپنی مجتمع صنعتی فجر34
27 فرعی از 137 اصلی مفروزی 3 قطعه 

12 بخش 48
خالی

دارای سالن  سوله با پوشش سقف خرپا بصورت نیمه تمام بدون درب و پنجره 
و فاقد نازک کاری به ارتفاع 8 متر و بمساحت 504 متر مربع

کارخانه گچ - دارای ماشین آالت می باشدخالی261 فرعی از 24  اصلی بخش 57000229362,122,487,95242کارخانهمهربان سراب- قریه شاهبالغی 35

62سهم مشاع از 96 سهم )اپارتمان(عرصه و اعیان متصرفدار342 فرعی از 4923  اصلی 0944,423,798,400مسکونیتبریز خیابان آذربایجان نرسیده به فلکه بهار کوچه شهید صادقی پالک 36151

5811501,429,073,334مسکونیخسروشاه -دهستان تازه کند روستای بارانلومحله بازار یولی کوچه توت دیبی کوچه اول37
پالک ثبتی 671 فرعی از2052 اصلی 

واقع در بارانلو بخش 10 تبریز
2/5دانگ مشاع از ششدانگمتصرفدار

212 متر همکف و 212 متر مربع زیر زمینخالی2294 فرعی تفکیکی از 2 اصلی446414103,810,896,000تجاریتبریز خیابان فلسطین - محل سابق بانک ملی شعبه فلسطین38

1678420019,016,603,200زراعیکیلومتر 40 جاده سراب-بستان آباد )اراضی روستای خاکی(39
262 فرعی از 166 اصلی واقع در بخش 

49 ثبتی سراب 
35,42 سهم مشاع از 96 سهم عرصه و اعیان -پمپ بنزین نیمه کاره متصرفدار

11116904,872,000,000مسکونی آذرشهر-خیابان شهید مدنی باالتر از نهر عمومی درق آباد -نرسیده به روستای ینگجه40
1831 فرعی از 15 اصلی قطعه دوم 

تفکیکی و مجزی شده از 747 فرعی از 
اصلی واقع در بخش 38

متصرفدار

متصرفدار2002205,510,400,0001245مسکونیتبریز -سردرود محله القندیس دربند زمزم کاشی 41118

  

توضیحات : برای امالک واقع در شهرک های صنعتی خریدار مستلزم قبول شرایط ذیل می باشد:
1- امالک صنعتی واقع در شهرک های صنعتی که بصورت جانشینی می باشد :موضوع مزایده عبارتست ازحق استفاده از اعیانی احداثی و تأسیسات و مستحدثات در عرصه قطعه زمین بشماره پالک ثبتی .....واقع در بخش 

..............واقع در شهرک صنعتی ………........که موضوع قرارداد / دفترچه واگذاری شماره .............مورخ ................که بانک در محل مزبور جانشین شده است .
2- در مورد محل های دارای متصرف  بانک هیچگونه مسئولیتی در خصوص رفع تصرف و خلع ید و تخلیه و تحویل محل ندارد و موارد مذکور مباشرتا"بعهده برنده مزایده است )دراین مورد بانک به برنده مزایده وکالت خواهدداد(.

3- بانک بمدت 5 سال ازتاریخ واگذاری حق فسخ واگذاری) در هر قالبی که واگذارکرده باشد( داراست.
4- برنده مزایده تحت هیچ عنوان حق واگذاری مورد مزایده را به شخص دیگر ندارد و استفاده از محل صرفاً باید مباشرتا"توسط برنده مزایده صورت گیرد.

5- واگذاری در قالب عقد اجاره بشرط تملیک خواهد بود که شرائط شکلی و ماهوی آنرا بانک تعیین می نمایدو برنده مزایده حق درخواست تغییر مفاد و مندرجات آنرا ندارد .
6- واگذاری محل به برنده مزایده منوط به توافق کتبی شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجانشرقی بوده و در صورتیکه شرکت شهرکهای صنعتی با واگذاری محل به برنده مزایده موافق نباشد ، واگذاری منتفی بوده و برنده 

مزایده حق هرگونه ادعایی علیه بانک اعم از کیفری ، حقوقی ، مطالبه خسارت ، مطالبه وجوه پرداختی بابت خرید اسناد مزایده و .....را از خود سلب و اسقاط نمود .
7- بانک هیچگونه تعهد و تکلیفی در واگذاری عرصه و اعیانی و تأسیسات مورد مزایده و نیز جانشینی برنده مزایده قبل از تسویه حساب با بانک ندارد، بلکه فقط در صورت عمل به تعهدات از سوی برنده مزایده براساس قرارداد 

اجاره به شرط تملیک ، بانک نامبرده را جهت جانشینی)بصورت عادی( به شرکت شهرکهای صنعتی معرفی خواهد نمود که قبول آن هم منوط به موافقت شرکت شهرکهای صنعتی است.
8- چنانچه شرکت شهرکهای صنعتی با جانشینی برنده مزایده موافقت ننماید یا بانک از حق فسخ خود استفاده نماید یا به هر دلیلی واگذاری محل به برنده مزایده متعذر و غیر ممکن گردد ، بانک هیچگونه مسئولیت و تعهدی 

در این موارد نداشته و برنده مزایده حق طرح هرگونه ادعایی علیه بانک اعم از کیفری ، حقوقی ، مطالبه خسارت و ...را از خود سلب واسقاط نمود.

شماره مزایده ردیف
مرجع

شماره ثبت در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

جمع قیمت پایه به ریالشرح کاال

فروش ماشین آالت و تاسیسات خط 199/31097001325000006
کامل تولید چیپس

13.270.000.000 ریال

متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده به سایت اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند .
زمان انتشار آگهی در سامانه :  1399/07/16 و 1399/07/24

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 99/07/29 ساعت 14:30
زمان بازگشائی و اعالم برنده : 1399/07/30

نکات قابل توجه 
1- برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق الذکر می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت ودیعه ، شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکت ها ، اعالم برنده  

واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه مذکور همزمان به صورت فیزیکی انجام می پذیرد.
2- متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( به آدرس اینترنتی  www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

3- قبل از ارائه ی پیشنهاد قیمت از کاالهای مورد مزایده بازدید نموده و شرایط شرکت در مزایده را مطالعه فرمایند. 
4- برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تفن های 35231362 - 35265999 - 041 ) کارپردازی( تماس حاصل نمائید.

بانک ملی اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد نسبت به 
برگزاری مزایده های عمومی به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت اقدام نماید .

    آگهی مزایده ماشین آالت99/3

                                                                                                                                              بانک ملی ایران اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی
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  نوبت اول



، وضعیــت بیمــاری کرونــا در  معــاون بهداشــت علــوم پزشــکی تبریــز
آذربایجان شرقی را بسیار نگران کننده، عنوان کرد.

بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از ایســنا عباســعلی درســتی در تشــریح 
ایــن خبــر اظهــار کــرد: بــا ادامــه ی رونــد افزایــش مــوارد بســتری در 
بیمارســتان های اســتان، در روزهای آینده در ارائه خدمات به بیماران 
عــادی نیازمنــد به خدمــات بســتری و نیازمند خدمــات بیمارســتانی و 
بیماران ســرپایی با مشکل مواجه خواهیم شــد.وی گفت: متاسفانه 

تعداد فوتی های ناشــی از ابتال بــه کرونا و مــوارد مثبت ایــن بیماری در 
استان، هر روز رو به افزایش است.وی ادامه داد: تعداد فوتی های روز 
گذشــته مشــابه ۲ روز قبل  بود و باز هــم ۳۰۰ مورد بیمــار مثبت جدید 
داشتیم.درســتی خاطــر نشــان کرد: همچنــان تنهــا راه کنتــرل بیماری 
رعایــت صددرصــدی پروتکل هــای بهداشــتی، اســتفاده از ماســک، 
رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی و شستشــوی مرتــب دســت ها و بــه 

حداقل رساندن رفت و آمدها و ترددهاست.

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r   w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                         
سرپرست استان آذربایجان شـرقی: وحیده حاجی محمدیاری        

تحریریه شهرستانها:  ۰۲۱-۴۴۲۳۳۵۱۱

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
۰۴۱ - ۳۵۵۷۹۲۸۵ - ۹ 
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افسوس که عمر در بطالت بگذشت 
با باِر گنه، بدوِن طاعت بگذشت

فــــــــــردا که به صحنه مجازات روم       
گویند که هنگام ندامت بگذشت

امام خمینی - ره

چهارشنبه   16  مهر 1399    شماره 5775

کودکان قاضی جهان برای دریاچه 
ارومیه نقاشی کشیدند 

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی 
استان آذربایجان شرقی از برگزاری مسابقه  دریاچه 
ارومیــه در قالــب نقاشــی در میــان کــودکان یکــی از 

روستاهای آذربایجان شرقی خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از  روابط عمومی سازمان 
جهادکشاورزی اســتان، وحید کاظم زاده در گفتگو 
با خبرنگاران با بیان این که این مســابقه با شــعار » 
به امیــد احیای کامــل دریاچــه ارومیه« برگزار شــده 
بود گفت: از والدین کودکان ۶ الی ۱۴ سال روستای 
قاضی جهان از توابع شهرستان آذرشهر در استان 
آذربایجان شــرقی خواسته شــده بود تا هر آنچه که 
به ذهن کودکانشان در رابطه با نگاه آنها به محیط 
زیســت، تغییرات اقلیمــی، ترویــج فرهنگ مصرف 
بهینه آب بــه ویژه در بخش کشــاورزی و حفاظت از 
منابع طبیعــی و دریاچــه ارومیه می رســد روی کاغذ 
نقاشی کنند و ذهن کودکانشان را در انتخاب ایده 

و خلق اثر آزاد بگذارند.
وی بــا بیــان این کــه ایــن مســابقه بــا مشــارکت و 
همراهی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان 
شــرقی، گــروه آنایــوردوم قاضــی جهــان، شــرکت 
مهندســی کشــاورزی آذرهمســو بــه نمایندگــی از 
طــرف دفتــر حفاظــت از تاالب هــای ایــران، شــورای 
اســالمی و دهیــاری قاضــی جهــان و کتابخانــه امام 
علی)ع( قاضی جهان برگزار شده بود افزود: آخرین 
مهلت ارســال نقاشــی بــه دبیرخانــه این مســابقه 
۱۰ مهــر  تعییــن شــده بــود کــه تــا ایــن تاریــخ تعداد 
۱۲۰ نقاشــی جهــت داوری بــه محــل دبیرخانــه آن 
در مدیریــت کتابخانــه امام علــی )ع( قاضــی جهان 

ارسال شده بود. 
گفتنی اســت نقاشــی های خانم زهرا توکلی ۶ ساله 
، خانــم مهال جعفــری ۱۰ ســاله، خانم زهــرا وثوقی ۱۳ 
ســاله، آقای محمدطاها کاظــم زاده ۱۱ ســاله و آقای 
ابوالفضــل پورمحمود ۹ ســاله به عنوان ۵ نقاشــی 
برتر اول و نقاشی های خانم یسنا پورکاظم ۷ ساله ، 
خانم ساجده حسینقلی زاده ۹ ساله ، آقای حسین 
نیکوفر ۷ ســاله، آقایی ســجاد بــری ۹ ســاله و آقای 
محمــد پورخلیل ۱۱ ســاله به عنــوان ۵ نقاشــی  برتر 
دوم به انتخاب هیات داوران این مسابقه بود که با 

اهدای جوایز نفیسی از آنان تجلیل شد. 
همچنیــن بــه قیــد قرعــه بــه ۵ نفــر از مجمــوع 
شــرکت  کنندگان در ایــن مســابقه شــامل آقــای 
امیرعباس توکلی، آقــای ابوالفضل ضامنــی ، خانم 
ع ،  خانم آیناز شــارقی  و خانم عسل رضانژاد  زهرا زار
جوایزی از ســوی شــورای اســالمی و دهیاری قاضی 

جهان اهدا شد.

خبر

  ارتــش فدای ملــت جملــه ای آشناســت کــه ازهمان 
دوران انقالب تاکنون همه برادران و خواهران ارتشی 
آن را بر زبــان آورده و با عمــل و اهدای جــان عزیز خود 
همواره تجلی بخش شعار مقدس بودند و هستند.  
بــه گــزارش جام جــم ارتــش جمهــوری اســالمی ایران 
همانطــور کــه در دوران دفــاع مقــدس دوشــادوش 
دیگــر نیروهــای رزمــی شــبانه روز از کیــان و مرزهــای 
کشــور عزیزمــان دفــاع کردنــد، بعــد از جنــگ نیــز در 
پشــت جبهــه و در کنــار دیگــر امدادگــران بــه یــاری 
هموطنــان آســیب دیــده و نیازمنــد بــه امدادرســانی 
مــی شــتابند و در خط مقــدم کمــک رســانی یــار و یاور 

آنها هستند.   
یکی از مواردی که ارتش سال هاست با عزمی استوار 
ســعی در کاهــش آالم هموطنــان خــود کــرده عرصــه 

بهداشت و سالمت مردم است.  
این بــازوی قدرتمند نظام و کشــور با کمــک جمعی از 
خیران بزرگوار سعی در ارایه خدمات هرچه مطلوب تر 
بــه بیمــاران بخصــوص اقشــار آســیب پذیــر جامعــه 
داشــته و با تمام قوا و حتی با اهدای جان خود در این 

امر تالش می کند.  
به تازگــی بیمارســتان امــام علــی )ع( ارتــش جمهوری 
اســالمی ایــران  در تبریــز بــه همــت جمعــی از خیــران 
فــداکار و بزرگــوار اســتان بــه آخریــن تجهیــزات و 
دســتگاههای مــدرن دیالیــز مجهــز شــده و در ایــن 
راســتا برخــی از متولیــان فعــال در این حــوزه از جمله 
مجیــد پورناجــی مدیرعامــل مجمع خیرین ســالمت 
اســتان، امامقلــی پورمصطفی و حســین جلیــل زاده 
از خیــران حــوزه ســالمت اســتان بــه همــراه فیــروزی 
مدیرانجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان 
و سرهنگ ساسان محسنی رئیس بیمارستان امام 

علی )ع( اداره بهداشــت، امداد و درمان نیروی زمینی 
محوری ارتش از بخش دیالیز این بیمارستان بازدید 
کردنــد.  دکتــر ساســان محســنی رئیس بیمارســتان 
امام علی )ع( تبریز در ایــن بازدید ضمن تبریک هفته 
دفاع مقدس یــاد دالوری هــا و از جان گذشــتگی های 
دالورمردان و شــهدای ارتش را گرامی داشت و گفت: 
همانطور که ارتــش در دوران دفاع مقــدس با اهدای 
جــان خــود از کیــان و آبــروی کشــورش دفــاع کــرد در 
مواقــع غیرجنــگ و زمانی کــه هموطنــان بــه کمــک و 
امدادرســانی نیــاز دارنــد فداکارانه حضــور یافتــه و به 

یاری هموطنان آسیب دیده می شتابد.  
وی افزود: یکی ازاین موارد بحث ســالمت و خدمات 
بهداشتی درمانی اســت. در این راستا در بیمارستان 
تخصصــی و فــوق تخصصــی امــام علــی )ع( ارتــش که 
از ســال ها پیــش در تبریــز مســتقر  شــده، بــه ارایــه 

خدمات می پردازد.  
محســنی ادامــه داد: یکــی از بخش های بســیار مهم 

این بیمارستان بخش دیالیز آن است که قادر است 
برای نزدیک به یکصد نفر  از هموطنان عزیز نیروهای 
مســلح و خانــواده آنهــا و نیــز اقشــار مختلــف مــردم 
اعــم از بیمه شــدگان تامیــن اجتماعــی و ســایر بیمه 

شده ها به بهترین نحو ممکن خدمات ارایه دهد.  
رئیــس بیمارســتان امــام علــی بــا تشــکر از زحمــات 
انجمــن بیمــاران کلیــوی اســتان بخصــوص فیــروزی 
مســیر  در  انجمــن  ایــن  گفــت:  انجمــن  رئیــس 
کمک  رســانی مــا بــه بیمــاران همــواره کمــک حــال ما 
بود و بــا راهنمایی های به جــای خود ما را در پیشــبرد 

اهداف خود یاری می رساند.  
وی همچنیــن از مجمــع خیــران ســالمت اســتان و 
عزیزان خیر فعال در این مجمع که همواره با دســت 
باز در تمام صحنه ها در کنار آنها هستند تشکر کرد و 
گفت: ایــن مجمع در تجهیز و نوســازی بخــش دیالیز 
بیمارســتان امام علی )ع( به مدرن ترین و به روزترین 
دســتگاه های موجود در جهــان کمک قابــل توجهی 

کرده و وظیفه خــود می دانم از همکاری و مســاعدت 
دوستان فعال در این مجمع تشکر و قدردانی کنم. 

رئیس بیمارستان امام علی در ادامه به فعالیت های 
ایــن بیمارســتان در روزهــای کرونایــی اشــاره کــرد و 
گفت: بــه دنبال شــیوع ویــروس کرونــا و در راســتای 
سیاســت های ابالغــی ســازمان مقــدس جمهــوری 
رهبــری،  معظــم  مقــام  فرامیــن  و  ایــران  اســالمی 
همــکاران مــا در ایــن بیمارســتان بــا تمــام تــوان بــه 
امدادرســانی بــه بیمــاران و مقابلــه بــا ایــن ویــروس 
از  راه یکــی  ایــن  کــرده و در  منحــوس ورود پیــدا 
همــکاران ارزشــمند خــود بنــام ســرکار خانــم شــهید 
مرضیه روشــندل فــوق تخصص کــودکان و نــوزادان 
خــود را از دســت داد.  وی افــزود: همچنین بــه دنبال 
این بیماری بعد از بخش های تنفســی و حاد تنفسی 
ایجــاد مراقبت هــای ویــژه بــرای بیمــاران کرونایــی 
دیالیــزی را هــم در نظــر گرفتیــم و ســعی کردیــم یکــی 
از قســمت های بخــش دیالیــز را بــا انجــام اقدامــات 
حفاظتــی و پیشــگیری کننــده بــرای ایــن بیمــاران که 
سطح ایمنی بسیار پایینی دارند آماده کنیم و با توزیع 
ماســک ، عینک، شــیلد و رعایت نــکات بهداشــتی و 
نیز جداســازی محــل اســتراحت و تعویــض دارو و نیز 
نوســازی فضای تهویه مطبــوع این قســمت ها تمام 

امکانات رفاهی الزم را برای این عزیزان فراهم کنیم.  
ارائــه خدمــات  بــه منظــور  یــادآور شــد:  محســنی 
مطلوب تر یکــی از دســتگاه ها را به صورت مجــزا برای 
بیماران دیالیــزی مبتال به کرونا در اختیــار عزیزان قرار 
دادیم تــا در صورتــی که بــه این بیمــاری مبتال شــدند 
بتواننــد بــدون این کــه مشــکلی بــرای ســایر عزیــزان 
دیالیزی ایجاد کنند دیالیزشــان را به نحو احســن و با 

رعایت اصول پیشگیرانه انجام دهند.

ارتش در عرصه سالمت نیز کنار مردم می ماند 

 فرماندار جدید شهرســتان  بناب در جلســه شــورای اداری این شهرســتان 
با حضور معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار آذربایجان شــرقی 

معرفی شد.
علیــار راســتگو در ســفر بــه شهرســتان بنــاب، شــهریار فتحــی را بــه عنوان 

فرماندار جدید این شهرستان معرفی کرد.
  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: مردم 

داری باید جزو اولویت اول کاری فرمانداران و مسئوالن قرار گیرد.
وی افــزود: وظیفه مدیران دســتگاه های اجرایی در شــرایط کنونی و با توجه 
به مشــکالت عدیــده اقتصــادی در جامعه تــداوم خدمت رســانی بــه مردم 
اســت. وی با اشــاره به این که وحــدت و همدلی تنهــا راه ایســتادگی در برابر 
زورگویی های دشــمنان اســت؛ تاکید کرد: وظیفه مدیران اجرایی در شرایط 
کنونی جدیت در مسیر خدمت رسانی به مردم و تالش برای حل مشکالت 

اقتصادی اســت. معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار آذربایجان 
ح است هدف  شرقی یادآور شــد: آنچه امروز در عرصه های بین المللی مطر
گیری حاکمیت جمهوری اســالمی ایران از ســوی دشــمنان نظام اســت و از 
این رو وظیفه فرمانداران در این شرایط روشنگری صحیح مردم بوده و باید 
واقعیت ها را به مــردم انتقال دهند؛ چرا کــه پررنگ ترین نقش را در شــکل 

گیری انقالب مردم عهده دار هستند و باید با مردم صادقانه حرف زد.
در ایــن مراســم از خدمــات و تالش هــای امیــن رفیعــی در مدت ســه ســال 
 ، تصدی فرمانداری بناب قدردانی شد.شــهریار فتحی، متولد ۱۳۵۷ در تبریز
دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی است و از جمله سوابق اجرایی 
وی می توان به سرپرستی بخشداری خواجه، ریاســت اداره دبیرخانه و اداره 
امــور اداری اســتانداری و معاونــت اداری و مالی مدیــرکل امــور اداری و مالی 

استانداری آذربایجان شرقی اشاره کرد.

؛ با حضور معاون استاندار
فرماندار جدید بناب معرفی شد

آذربایجان شرقی؛ رتبه دوم تولید 
سیب در کشور

رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجان شــرقی 
گفت: استان از لحاظ سطح زیرکشت و تولید سیب 
با تولیــد حــدود ۷۰۰ هــزار تــن در ســال رتبــه دوم را در 

کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش جام جم اکبر فتحی اظهار کرد: میزان تولید 
ســیب درختــی اســتان در ســال جــاری  بیــش از  ۶۷۰ 
هزار تن اســت کــه از ایــن میــزان ۶۱۰ هزار تن ســیب 
تابســتانه و ارقــام محلــی و ۶۰هــزار تــن ســیب پائیزه 

می باشد.
وی افزود: از ســیب های تولیدی استان ۳۲۰ هزار تن 
درجه یک و ممتــاز، ۲۱۰ هزار تــن درجــه ۲ و ۷۰ هزار تن 
درجه ســه و صنعتی می باشد.وی خاطرنشــان کرد: 
۳۸ درصد سیب تولیدی استان رقم گلدن ۶۰ درصد 
رقم رد و۲ درصد به سایر ارقام اختصاص دارد.   فتحی 
با اشــاره به این که ســیب مصرفی استان ســاالنه در 
حدود ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تن می باشــد، ادامه داد: بیشــتر 
ارقام باغ های ســیب از نوع رقم رد و گلدن اســت و با 
توجه به شــرایط اقلیمی، ســیب تولیــدی آذربایجان 
شرقی از مرغوبیت و خاصیت انبارداری باال برخوردار 
بوده و دارای مزیت صادراتی و ارز آوری است.  رئیس 
ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجــان شــرقی گفــت: 
از کل ســطح زیــر کشــت حــدود ۱۰ درصــد بــه ارقــام 
تابســتانه اعم از ســیب مشــکی، گالب، قــره یاپراق، 
شیخ احمد، ســاری آلما ، قزل آلما و حدود ۲درصد از 
نوع رویشی )ســیب مالینگ پا کوتاه( وشامل  ارقام 
فوجی، دلبار اســتار )دورنــگ فرانســوی( گاال، گالب، 
رد استارکینک، برابرن به صورت پراکنده وجود دارد. 
فتحی اعــالم کــرد: شهرســتان مراغه بــا تولید بیش 
از ۲۱۷ هــزار تن ســیب مقــام اول آذربایجان شــرقی و 
شهرستان های میانه با  ۱۲۶ هزار تن و اهر با ۸۵ هزار 

تن به ترتیب مقام دوم و سوم را دارند.
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حجــت االســالم آل هاشــم نماینــده ولــی 
و  آذربایجان شــرقی  اســتان  در  فقیــه 
امــام جمعــه تبریــز ازمرکــز رشــد و نــوآوری 
دانشــگاه و پژوهشــکده فیزیک کاربردی 
و ســتاره شناســی دانشــگاه تبریــز بازدید 

نمودند. 
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از روابــط 
عمومــی دانشــگاه تبریــز در ابتــدای ایــن 
بازدیــد میررضــا مجیدی رئیس دانشــگاه 
اجمالــی  گــزارش  ارائــه  ضمــن  تبریــز 
فناورانــه  و  پژوهشــی  فعالیت هــای 
دانشــگاه تبریــز افــزود: دانشــگاه تبریــز 
قدیمــی  دانشــگاه  دومیــن  عنــوان  بــه 
کشــور و بزرگ تریــن دانشــگاه منطقــه 
پیشــرفت های  کشــور  غــرب  شــمال 
رتبــه  معتبــر  نظام هــای  در  متعــددی 
بنــدی بیــن المللــی کســب نموده اســت 
و فعالیت هــای ایــن دانشــگاه در عرصــه 
جامعــه  پژوهش هــای  بین المللــی، 
، تولیــدات فناورانــه و اختراعــات  محــور
متعــدد در دوران کرونا، توجه به مســائل 
فرهنگی و اجتماعی و انجــام فعالیت ها و 
پژوهش های کاربردی مهم در این عرصه 
اجتماعــی  پذیــری  نشــانگر مســئولیت  

دانشگاه تبریز است. 

مجیدی ضمن اشاره به اهم فعالیت های 
مرکز رشد و نوآوری دانشگاه بر عزم جدی 
مســئوالن دانشــگاه تبریــز بــر گســترش 
ارتباط با صنایع تاکید کــرد و افزود: تبدیل 
علم و ایــده بــه فنــاوری، نیازســنجی و رفع 
مشــکالت فناورانــه بخش هــای مختلف 
همــکاری  گســترش  اســتان،  صنعتــی 
واستفاده از توانمندی ها و پتانسیل های 
بخش صنعــت از اهــداف دانشــگاه تبریز 
اســت و در این راســتای ضمن تخصیص 
۵۰ هکتــار از اراضــی دانشــگاه تبریــز در 
ســایت خلعت پوشان برای شــرکت های 
فناور بــا منطقــه آزاد ارس در زمینــه ایجاد 
کارخانــه نــوآوری دانشــگاه در جلفــا بــه 

تفاهم رسیده ایم. 
در ایــن دیــدار حجــت االســالم آل هاشــم 
فعالیــت  محــل  در  حضــور  ضمــن 
شــرکت های دانــش بنیــان و مشــاهده 
فعالیت هــا، ابداعــات از نزدیــک درجریان 
مســائل و فعالیت هــای شــرکت ها قــرار 
گرفــت.  در ادامــه بازدیــد حجــت االســالم 
آل هاشــم نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 
آذربایجان شــرقی ضمــن ابــراز خشــنودی 
و احســاس غــرور از دیــدن فعالیت هــای 
جوانان نخبه و دانشــمند ایرانــی در حوزه 
علــم و فنــاوری افــزود: از محاســن ایــن 
نمایشــگاه مشــاهده همــکاری و ارتبــاط 
بخش هــای  بــا  دانشــگاه ها  تنگاتنــگ 

مختلف صنعتی است و این فعالیت هاو 
همــه  در  کشــورمان  موفقیت هــای 
عرصه هــا مخصوصــا” صنایــع هســته ای 
و نظامــی نتیجــه همــکاری دانشــگاه بــا 
صنعــت اســت و جــادارد بــه ایــن جوانان 

آفرین گفت. 
امــام جمعــه محبــوب شــهر تبریــز ضمن 
تشکر از توجه و تاکید مقام معظم رهبری 
برضــرورت حمایــت و تشــویق جوانــان و 
نخبگان کشــور درراســتای گسترش علم 
و فناوری هــای نــودر جامعــه و ضــرورت 
ارتبــاط دانشــگاه ها با صنایــع افــزود: این 
موفقیت هــا مرهــون عــزم و اراده جوانــان 
و حمایت هــای معاونــت علمــی وفناوری 
ریاســت جمهــوری، روســای دانشــگاه ها 
همکاری هاســت  و  فعالیت هــا  ایــن  از 
و امیدواریــم مســئوالن از ایــن جوانــان 
حمایت کنند تا فناوری هــای نو در جامعه 

گسترش یابند. 
حجــت االســالم آل هاشــم ضمــن تشــکر 
از فعالیت های دانشــگاه تبریــز در عرصه 
افتخــار  امــروز  افــزود:  فنــاوری  و  علــم 
ایــران اســالمی داشــتن جوانــان فعــال در 
عرصه های مختلــف علم و فناوری اســت 
وجادارد از زحمات ریاست دانشگاه تبریز 

و همــکاران ایشــان در گســترش ارتبــاط 
بــا صنایــع و بهــره گرفتــن از توانمندی هــا 
و پتانســیل های جوانــان در راســتای حل 
نیازمندی هــای فنــاوری جامعــه تشــکر 

می نمایم. 
همچنیــن در پایان بازدید حجت  االســالم 
در  فقیــه  ولــی  نماینــده  ل هاشــم  آ
اســتان آذربایجان شــرقی ضمــن حضــور 
و  کاربــردی  فیزیــک  پژوهشــکده  در 
ستاره  شناســی دانشــگاه تبریــز از مرکــز 
پالنتاریوم و امکانات سیســتم دیجیتالی 

این مرکز بازدید نمود. 
شایان ذکر است مرکز پالنتاریوم و ستاره 
 شناســی دانشــگاه تبریــز کــه بــه عنــوان 
یکــی از قدیمــی تریــن و بزرگ تریــن مراکــز 
دانشــگاهی درحــوزه نجــوم می باشــد از 
سیســتم مکانیکی اســتفاده می نمود که 
طی ماه های اخیــر باهزینه کــرد حدود پنج 
میلیارد ریال به سیستم دیجیتالی تبدیل 
شده وعالوه بر افزایش امکانات در حوزه 
آموزش نجوم، در صــورت تهیه فیلم های 
ســه بعدی امــکان بهــره منــدی آموزشــی 
بــرای ســایر رشــته هااز قبیــل پزشــکی، 
بهتریــن  بــا  وشــیمی  شناســی  زیســت 

کیفیت وجود دارد.

امام جمعه تبریز از دانشگاه و پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز بازدید کرد؛

،  در یک نگاه توانمندی ها  و فعالیت های  دانشگاه تبریز

وضعیت کرونا در آذربایجان شرقی نگران کننده است
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جریمه 27 میلیارد ریالی برای یک 
واحد توزیع الستیک

سازمان  بازرسی  و  نظارت  معاونت  سرپرست 
صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره 
به پایش سامانه های نظارتی، از جریمه ۲۷ میلیارد 
ج  ریالی یک واحد توزیع الستیک به دلیل عرضه خار

از شبکه خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از ایسنا یوسف پایدار 
با اعالم این خبر اظهار کرد: در راستای تشدید 
اقدامات نظارتی و رصد روند توزیع الستیک در 
استان، بازرسان سازمان صمت با انجام پایش 
در سامانه جامع تجارت، ۷۶ حلقه الستیک که به 
ج از شبکه عرضه شده، را کشف کردند. صورت خار
وی گفت: پس از طی مراحل قانونی رسیدگی، واحد 
متخلف به جزای نقدی ۲۷ میلیارد ریال محکوم 

شده است.
به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان، پایدار افزود: اقدامات نظارتی برای 
اقالم یارانه ای و کاالهای اساسی، از طریق رصد و 
پایش سامانه های نظارتی با جدیت و با استفاده از 
توان و ظرفیت تمامی دستگاه های استانی در حال 
پیگیری بوده و با متخلفان طبق قوانین برخورد 

خواهد شد.

ح  بیش از ۸۳ میلیارد تومان طر
روستایی به بهره برداری می رسد 

مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی 
 ۲۳۷ ۸۳ میلیارد و  ارزش به  ۵۳ پروژه به  گفت: 
میلیون تومان مناسبت روز روستا و عشایر در 

سطح این استان به بهره برداری می رسد.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا تقی کرمی افزود: در 
حوزه اقتصادی نیز ۱۷ پروژه با اعتبار حدود ۴۰ میلیارد 

تومان آماده بهره برداری است.
وی اظهار داشت: همزمان با روز روستا و عشایر 
برخی پروژه های استان از طریق ویدئوکنفرانس 
از سوی رئیس جمهور و بقیه نیز توسط مدیران 
امور  مدیرکل  می رسد.  بهره برداری  به  استانی 
روستایی استانداری آذربایجان شرقی گفت: هم 
اکنون ۳ هزار و ۷۰۶ کد آبادی در سطح استان وجود 
دارد که در ۲ هزار و ۷۰۸ روستا دارای سکنه بوده و یک 
هزار روستا به مرور زمان خالی از سکنه شده است.
کرمی، ادامه داد: به مرور زمان ۹۰ روستا در سطح 
استان به شهرها ملحق شده و ۵۰ روستا نیز به شهر 
ارتقا یافته که از این تعداد ۶ روستا در ۲ سال اخیر به 

شهر تبدیل شده است.
وی با اشاره به این که در سال های اخیر در اثر ایجاد 
ارزان  تسهیالت  ارایه  و  زیرساخت ها  و  امکانات 
قیمت در روستاها مهاجرت معکوس روی داده 
است، یادآوری کرد: در طول ۵ سال گذشته ۵۰ تا 
۶۰ هزار واحد مسکونی روستایی در سطح استان 
ح  زیاد شده و طی ۳ سال اخیر نیز برای ۴ هزار و ۱۰ طر
روستایی ۴۴۸ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت 

شده است. 
مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی 
سهم استان از تسهیالت وام اشتغال پایدار را ۴۶۳ 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: عالوه بر این مبلغ، 
۳۵۰ میلیارد تومان فقط به صنعت کیف و کفش 

پرداخت شده است.


