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با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صورت گرفت؛

انتخاب شرکت برق آذربایجان شرقی به عنوان 
« در جشنواره شهید رجایی »دستگاه برتر

شــرکت توزیع نیروی بــرق آذربایجان شــرقی بــه عنوان دســتگاه برتر جشــنواره شــهید رجایی ســال 98 
استان آذربایجان شرقی معرفی شد.

به گزارش جام جم آیین اختتامیه جشــنواره شــهید رجایی اســتان آذربایجان شــرقی کــه در آن عملکرد 
بیش از ۵۰ دســتگاه دولتی اســتان در ســال 98 مورد ارزیابی قرارگرفته بود با حضور دکتر ســورنا ستاری 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار واز برگزیدگان این جشنواره تجلیل به عمل آمد.

؛ برای اولین بار در کشور

 احداث واحد ۳۱۰ هزار تنی 
تیلن در پتروشیمی  پلی ا

يز تبر
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رئیس دانشگاه تبریز ؛
حمایت از دانشگاه ها  

افتخارات زیادی  به دنبال دارد

معاون وزیر بهداشت:
کرونا در آذربایجان شرقی باالتر 

از میانگین کشوری است

: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رعایت پروتکل ها به کادر 

درمان امید می دهد
2

۳

: امام جمعه تبریز
دشمن قصد سیاسی کردن سالمت در کشور را دارد

تجلیل معاون رئیس جمهور از رئیس 

سازمان جهاد کشاورزی استان؛

رتبه برتر جهادکشاورزی 
آذربایجان شرقی

 در جشنواره شهید رجايی 

                                                   "    بسم اهلل الرحمن الرحیم"
                                                                           انا هلل و انا الیه راجعون

خبرغم انگیز شهادت مدافع حریم نظم و امنیت شهید محمدرضا سفیدی نسب 
مامور وظیفه شــناس ناجا  ، اهالی شهید پرور تبریز را غرق در ماتم و اندوه نمود و موجب 
تألم و تأثر فراوان گردید. شهادت مظلومانه این مامور وظیفه شناس و جان بر کف را به خانواده 
محترم و مکرم ایشان، فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی و اهالی آذربایجان تسلیت عرض 
نموده و از درگاه خداوند منان برای آن شــهید واالمقام، علو درجات و برای بازماندگان، صبر و 

اجر جزیل مسألت دارم.

پمپ بنزین اختصاصی- حاج حسین افتخاری

پمپ بنزین اختصاصی- حاج حسین افتخاری

سرور ارجمند، حجت االسالم اوجاقی 
مدیرعامل محترم بنیاد خیریه مصلی حضرت امام خمینی ) ره ( تبریز

انتصاب جنابعالی را به این سمت که بیانگر صدق و تعهدو 
امانتداری حضرتعالی اســت  صمیمانه تبریک عرض 
نموده  توفیق روزافزونتان را در انجام این مســئولیت 

بزرگ، از درگاه خداوند متعال مسالت دارم. بانک قرض الحســنه مهر ایران در نظر دارد ملک مشــروحه زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند. متقاضیان محترم 
می توانند تا پایان وقت اداری روز ســه شــنبه مورخ 99/07/1 همه روزه به اســتثنای روزهای تعطیل برای اخذ اطالعات ، 
بازدید ، دریافت اوراق شــرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات خود به محل مدیریت شعب استان واقع در تبریز – میدان 
نماز – خیابان جمهوری پائین تر از مسجد آیت اهلل انگجی مراجعه  و یا با شماره تلفن 35248284-041 تماس حاصل فرمایند.

توضیحات : 
1-  شــرکت کننــدگان هنــگام دریافت اســناد شــرکت در مزایــده می بایســتی مبلــغ 1.000.000 ریال به حســاب 
شــماره1-295437-710-3001 به نام اداره پشتیبانی بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز نمایند.) مبلغ دریافتی بابت خرید 

اسناد مزایده به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.(
2-  مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده ملک می باشد که می بایست به حساب شماره

 1- 295437-710-3001 به نام اداره پشتیبانی بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز گردد.
3-  فروش ملک به صورت نقدی خواهد بود.

4-  رعایت مفاد فرم پیشــنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص  معین و بدون 
خط خوردگی بوده و پاکت الک و مهر شده ) در بسته ( تحویل گردد.

5-  ملک عرضه شده با وضع موجود به فروش می رسد و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
6-  بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادهای واصله مختار می باشد.
7-  هزینه آگهی، کارشناسی و دفترخانه برعهده برنده مزایده می باشد.

کاربری پالک ثبتیآدرساستان
ملک

مساحت 
عرصه

مساحت 
اعیان

توضیحاتقیمت پایه ) ریال (

آذربایجان 
شرقی

تبریز ابتدای 
خیابان ثقه 
االسالم 

31209،62 , 102تجاری35و34
33،000،000،000
 سی و سه میلیارد ریال

فاقد پایانکار
 می باشد، طبق گواهی 

معامالتی صادره شهرداری 
عرصه ملک 102,31 متر 
مربع و پس از اصالحی 
95 متر مربع و اعیان آن 
209,26 متر مربع بیان 
شده است. عرصه ملک 

اصالحی دارد.

مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان آذربایجان شرقی

آگهی مزایده فروش امالک 
و مستغالت  بانک قرض الحسنه مهر ایران
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معاون وزیر بهداشت:
کرونا در آذربایجان شرقی باالتر از 

میانگین کشوری است

معاون وزیر بهداشت با بیان این که اغلب مردم تبریز 
ماسک نمی زنند، گفت: بیماری در دو هفته اخیر در 
آذربایجان شرقی روند صعودی داشته و از متوسط 

کشوری پیشی گرفته و وضعیت نگران کننده است.
به گزارش جام جم به نقل از ایسنا ایرج حریرچی اظهار 
کرد: ترددها و بازدیدهای امروز و دیروز و ترافیک 
سنگین ائل گلی، شلوغی پاساژها و مراکز خرید، 
فست فودها و بستنی فروشی ها از علت افزایش 

موارد مثبت در تبریز هستند.
وی اضافه کرد: وضعیت به گونه ای است که طی دو 
هفته اخیر در کل کشور، شاهد رشد صعودی بیماری 
کووید۱9 هستیم که در برخی استان ها حدود دو برابر 

شده است.
 حریرچی با اشاره به افزایش روزانه مرگ و میر ناشی 
از کووید۱9 در این استان، گفت: تعداد موارد بستری 
از ۴۰ مورد، به ۱۵۰ الی ۱۷۰ نفر در روز رسیده و آمار مرگ 
و میرهای روزانه ناشی از کرونا در آذربایجان شرقی 
با وجوداین که به چهار نفر کاهش یافته بود، به 
۱۵ نفر در روز رسیده که قابل توجه است. وی تاکید 
شهر  و  فرهیختگان  و  فرهنگ  شهر   ، تبریز کرد: 
اولین هاست، از ملت قهرمان آذربایجان خواهش 

می کنیم، بیشتر همکاری کنند. 
غیرضروری  تردد  وقت  االن  شد:  متذکر  وی 
 ، کنکور برگزاری  و  مدرسه  مورد  در  ما  نیست، 
خیلی بحث می کنیم، االن وقت تردد غیرضروری 
نیست. آذربایجان، مقصد گردشگری بوده و این 

تشدیدکننده است.
حریرچی، رعایت فاصله گذاری و رعایت استفاده از 
ماسک و کاهش تردد را از ضروریات عنوان کرد و 
گفت: تا اطالع ثانوی فرهنگمان را عوض کنیم. صله 

رحم ثواب دارد، اما االن برای سالمت مضر است.
وی با ابراز رضایت از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی 
به لحاظ  این دانشگاه  کرد: عملکرد  بیان   ، تبریز
پوشش و غربالگری واکسیناسیون و مراقبت های 
بهداشتی و درمانی به طرز قابل توجهی از متوسط 
کشوری باالتر است، اما شیوع بیماری و مرگ و میر 

هم از متوسط کشوری باالتر است.

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

فرماندار شبســتر گفت: برای رسیدن به توســعه پایدار و رفع مشــکل بیکاری باید از ظرفیت های 
شهرستان استفاده کرد و حمایت از سرمایه گذاران را در دستور کار قرار داد.

حســین عبداللهــی خاطرنشــان کــرد: بــا توجه بــه این کــه شهرســتان شبســتر یکــی از قطب های 
صنعتی کشور به حســاب می آید و با دارا بودن هفت شــهرک صنعتی به همراه چهار شهرک دیگر 
، نیازمند حمایت و اعتبارات ویژه اســت تا  و چهار شــهرک در دســت ســاخت و با ۱۰ هزار نیروی کار

مانند گذشته بتواند کمک حال تولید در کشور باشد. 
وی افــزود: حمایت از تولید کنندگان، ســرمایه گذاران، دانشــگاهیان، پیگیری مشــکالت موجود 
و حــل آن هــا، مرتفــع کــردن موانــع تولیــد، برچیــدن بروکراســی زائــد اداری در جهــت حمایــت از 
ســرمایه گذاری و اســتفاده از صاحــب نظران در راســتای توســعه همه جانبــه از اولویت هــای کاری 

فرمانداری شبستر خواهد بود.

وی اظهار کرد: شهرستان شبســتر که دارای 6۰۰ واحد تولیدی فعال اســت در جهت رفع بیکاری و 
لبیک گفتن بــه فرامین مقام معظــم رهبری در خصوص جهش تولید گام های اساســی برداشــته 

است. 
عبداللهــی اضافــه کــرد: تمامــی مســئوالن بایــد تکریــم اربــاب رجــوع را در دســتور کار قــرار دهند و 

مشکالت مردم و مراجعه کنندگان به ادارات را مرتفع سازند.

ح کرد ؛  فرماندار شبستر مطر
حمایت از سرمایه گذاری؛ راهی برای رفع مشکل بیکاری 
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انــس و مدیــر حــوادث   رئیــس  اورژ
؛ دانشگاه تبریز

انــس  یــک نفــر 1200 بــار بــا اورژ
تماس گرفته است

و  بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس  رئیــس 
مدیرحــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در 
 ، نشســت خبــری کــه بــه مناســبت 26 شــهریور
چهــل و پنجمین ســال تاســیس اورژانــس برگزار 
شد به خبرنگاران گفت: در حال حاضر ۱۱9 پایگاه 
اورژانــس در اســتان آذربایجان شــرقی دایر بوده 
که ســهم تبریــز 28 پایگاه اســت. عالوه بــر این ۴ 
پایــگاه موتــوری و ۱ پایــگاه اتوبوســی نیــز در تبریز 

مشغول فعالیت هستند.
 در اســتان آذربایجــان شــرقی 2 پایــگاه اورژانــس 
هوایی نیز دایر بوده کــه پایگاه تبریــز با همکاری 
هوانیروز و پایــگاه میانه با همکاری شــرکت های 

هلی کوپتری ایران اقدام به امدادرسانی می کند. 
به گــزارش جــام جــم، دکتــر فــرزاد رحمانــی افزود: 
افزایــش تعــداد پایگاه هــا از برنامه هــای اصلــی 
ماســت و در طــول ســه ســال گذشــته موفــق به 
اضافــه کــردن 6 پایــگاه در شــهر تبریــز شــده ایم. 
تاسیس 3 پایگاه موتوری نیز تاثیر بسیار مثبتی 
در کاهش زمان حضور عوامل اورژانس در محل 

داشته است. 
وی ادامــه داد: در 6 ماهــه اول امســال تعــداد 
ماموریت های اورژانس نســبت به مدت مشابه 
8 درصــد و تعــداد کل ماموریت هــای تصادفــی 
۱6 درصــد کاهــش یافتــه اســت. متاســفانه در 
ماموریت هــای غیرتصادفــی شــاهد افزایــش ۱6 
درصدی و در خصــوص ماموریت های تصادفی ۷ 

درصدی آمار فوتی بوده ایم. 
مبارزه با کرونا 

وی در تشــریح عملکــرد اورژانــس در خصــوص 
بیماری کرونا گفــت:کل ماموریت-های کرونایی 
در 6 ماهــه اول 3۰۱2 ماموریــت بــوده اســت کــه 
از ایــن تعــداد ۱86۴ ماموریــت مربــوط بــه تبریــز 
و بقیــه مربــوط بــه بقیــه شهرســتان های اســتان 

می باشند.
تــا بــه امــروز 6۷ نفــر از پرســنل اورژانـــس اســتان 
به بیمــاری کرونــا مبتال شــده  کــه از این تعــداد 8 
نفر بســتری شــدند. همچنیــن در عرصه دفــاع از 
سالمت، شــهید عباس انصاری از پرسنل ایثارگر 
اورژانس ســراب به بیماری کرونا مبتال شــده و به 

درجه رفیع شهادت نائل گردید. 
مشکالت در راه خدمت رسانی 

دکتر رحمانی با اشــاره بــه این که  ۱۰ الــی ۱۵ درصد 
تمــاس روزانــه مزاحمــت تلفنــی اســت، گفــت: 
در یــک مورد فــردی در طــول یک ســال ۱2۰۰ بــار با 
اورژانس تمــاس گرفته و ایجــاد مزاحمت نموده 

بود.
عــدم وجــود پایــگاه در مرکــز شــهر تبریــز و بــازار 
و عــدم وجــود مینــی آمبوالنــس از مهم تریــن 
مشــکالت مــا در پوشــش شــهر تبریز اســت که 

انشااهلل بزودی حل می گردد. 
پروژه های در حال راه اندازی 

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ۴ پــروژه در حــال 
راه اندازی داریم. پایــگاه اورژانس نصف راه جهت 
پوشــش اطراف نصف راه، پایگاه اورژانس شهدا 
جهت پوشــش مناطق کوی فــردوس، یاغچیان 
، پایگاه اورژانس عینالی برای پوشــش  و گلشــهر
منطقه عینالــی و اتوبان پاســداران در نظــر گرفته 

شده و آماده راه اندازی هستند. 
اوژانس توانیر نیز آماده راه انــدازی بوده که البته 
در منطقه توانیــر در حال حاضر اورژانس شــهید 
صبوری در حال فعالیت اســت که آن را به پایگاه 
اورژانــس روان یار کــه مخصوص انتقــال بیماران 
روانیســت، تبدیــل نموده ایــم. پایــگاه شــهید 
صبوری جزء اولین پایگاه های کشور است که به 

انتقال بیماران روانی اختصاص دارد. 
لزوم فرهنگ سازی و تعامل با مردم  

وی با اشاره به این که آشــنایی بااین که چه زمانی 
به حضــور عوامــل اورژانــس نیــاز می باشــد و چه 
زمانی نیســت و همچنین رفتار درست رانندگان 
هنــگام مشــاهده آمبوالنس مســایلی اســت که 
بایــد از ســنین پایین آمــوزش داده شــود، افزود: 
مــا از ســال 96 طرحــی بــه نــام اورژانس یــار را برای 
دانش آمــوزان مقطــع نهــم به اجــرا گذاشــتیم که 

استقبال خوبی به عمل آمد. 
 ، ، اســکو و آذرشــهر به ۱36۰۰ دانــش آموز در تبریز
آموزش های الزم را در خصوص اقدامات اوژانس 
دادیــم کــه متاســفانه بخاطــر شــیوع کرونــا فعــال 

متوقف شده است.  

خبر

امــام جمعــه تبریز بــا بیان این کــه  دشــمن درصدد 
آســیب زدن بــه چهــار حــوزه امنیــت، ســالمت، 
معیشــت و وحــدت کشــورمان اســت، گفــت: آنان 
می خواهند با سیاســی کردن حوزه سالمت، عرصه 

را بر مردم سخت کنند.
در  ل هاشــم  آ محمدعلــی  ســید  االســالم  حجــت 
خطبه های نمــاز جمعه تبریز  با بیــان این که  در ماه 
رمضــان و محــرم بیشــترین رعایــت و حرکت هــای 
جهــادی را از هیئت هــا و مســاجد دیدیــم، گفــت: 
در مــورد حکــم برگــزاری نمــاز جمعــه و جماعــت بــا 
فاصلــه ســوال می شــود کــه در نظــر مقــام معظــم 
رهبری شــرعا یک متــر فاصله اشــکال نــدارد و نماز 

صحیح است.
وی با اشــاره به این که گســترش عدالــت الهی یکی 
از مهم تریــن اهــداف انبیــا اســت و اصــول تحقــق 
عدالــت، مبــارزه بــا فقــر و مبــارزه بــا فســاد اســت، 
اظهــار داشــت: فســاد اقتصــادی منجــر بــه خالــی 

شدن بیت المال می شــود و کسانی که می خواهند 
با پول خودشان در کشــور فعالیت اقتصادی کنند 
اگــر فســاد اقتصــادی دیگــران را ببیننــد، وسوســه 
می شــوند. امــام جمعــه تبریــز بــا بیــان این کــه  فرد 
مفســد، دیگــران را نیــز بــه همیــن راه می کشــاند، 
گفــت: فاســد بــرای ســوء اســتفاده از بیــت المــال 
چــه بســا ممکن اســت بــه برخی مســئولین رشــوه 
بدهد،  ادامه داد: وقتی مدیران دچار فســاد شوند 

این پایگاه تبدیل به پایگاه دشمن می شود.
وی بــه گرانــی بی منطــق برخــی کاالهــا در کشــور نیز 
اشــاره کرد و گفــت: در حوزه معیشــت بایــد الگوی 

مصرف نادرست را اصالح و از اسراف پرهیز کنیم.
امــام جمعــه تبریــز بــا اشــاره بــه فرارســیدن هفتــه 
دفاع مقدس گفت: ســپاه و ارتش فــداکاری کردند 
و دشــمن را از خــاک بیــرون کــرده و عــزت، نتیجــه 

دفاع غیرتمندانه شد.
وی بــا اشــاره بــه این کــه مقــام معظــم رهبــری بارها 

ثــار دفــاع مقــدس را وظیفــه دانســته اند،  حفــظ آ
گفــت: در هر شــهر باید مــوزه دفــاع مقــدس ایجاد 

شود و دولت حمایت کند.  
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی گفــت: 
دولتمــردان و مســئوالن بایــد هــر چــه بیشــتر بــه 
خانواده هــای شــهدا و فرماندهــان خدمــت کرده و 
آنها را محتــرم بشــمارند.  وی در خصــوص رزمایش 
ارتش نیــز گفت: رزمایــش نیــروی دریایــی ارتش با 

شــعار امنیت پایدار در ســایه اقتدار اســالمی برگزار 
می شود. 

ل هاشــم بــا اشــاره بــه این کــه  حجــت االســالم آ
ســواحل مکــران پــس از تنگــه هرمــز از مهم تریــن 
نقاط بــرای جمهوری اســالمی اســت، گفــت: دزدان 
دریایــی و دزدان بیــن المللــی باید بداننــد که عامل 
اصلــی تأمیــن امنیــت در ایــن منطقــه، جمهــوری 

اسالمی ایران است. 
وی گفــت: ســپاه غیرتمنــد و ارتــش فداکار هــر کجا 
کــه صیانــت ایــران اقتضــا کنــد از آن جــا حفاظــت 
خواهد کــرد حتی اگــر هــزاران کیلومتــر از ایــران دور 
باشــد. امــام جمعــه تبریــز در خصــوص انتخابــات 
۱۴۰۰ نیــز گفــت: اولین انتخابــات ریاســت جمهوری 
در گام دوم انقــالب پیــش رو اســت و بایــد بدانیــم 
یاســت جمهــوری نیــز  دشــمن بــرای انتخابــات ر
نقشــه کشــیده اســت و راهــکار مقابله بــا آن اتحاد 

و همدلی است.

از  اگــر  گفــت:  تبریــز  دانشــگاه  رئیــس 
بیــش  شــود،  حمایــت  دانشــگاه ها 
کســب  افتخــار  کشــور  بــرای  پیــش  از 

می کنند.
بــه گــزارش جام جــم میررضــا مجیــدی در 
جلســه اقتصــاد دانــش بنیــان و جهــش 

طــول  در  کــرد:  اظهــار  اســتان  تولیــد 
انقــالب می گــذرد  از  کــه  ۴۰ ســال  ایــن 
دانشــگاه های مــا همــواره بــه وظایــف 
خــود بــه نحــو احســن عمــل کــرده و در 
بدترین شرایط تحریم های ناجوانمردانه 
ایفــا  بخوبــی  را  خــود  نقــش  دشــمن، 

یم هــا  کرده انــد و بــا وجــود تمامــی تحر
توانستند رتبه های باال را کسب کنند.

وی ادامــه داد:  بایــد بــا افتخــار بگویم که 
طبق آمــار ، ایــران ســومین کشــور بعد از 
آمریکا و چیــن در زمینه بحث نانو اســت 
و دانشــگاه تبریز بعــد از چهار دانشــگاه 
دانشــگاه های  پنجــم  رتبــه  در  تهــران، 
و  دارد  قــرار  نانــو  بحــث  در  اثرگــذار 
دانشگاه علوم پزشــکی تبریز نیز در بین 
، بعد  دانشگاه های علوم پزشــکی کشور

از دانشگاه های تهران قرار دارد.
وی بــا بیــان این کــه  دانشــگاه ها در ایــن 
هفت ماه که به اندازه یک قرن گذشــت، 
توانســتند انعطاف پذیــری خــود را حفــظ 
تعطیــل  درس  نــه  داد:  ادامــه  کننــد، 

نــه کالس هــا تعطیــل شــدند و  شــد و 
کالس هــای تئــوری و عملی برگزار شــدند 
مشــکالت  وارد  مــا  دانشــگاه های  و 
جامعه شــدند و در روزهای اول کرونا که 
فشــارهای زیادی بر جامعه وارد می شــد، 

دانشگاه ها خودشان را نشان دادند.
کــرد:  تاکیــد  تبریــز  دانشــگاه  رئیــس 
دانشــگاه ها هر لحظه که احساس کنند 
می تواننــد بــرای حــل مشــکالت جامعــه 
وارد میدان شــوند و در ارتبــاط با صنعت 
مشــکالت  حــل  و  ینــی  کارآفر بحــث  و 
اجتماعی قدم هــای بزرگ تری بردارند ولی 
ایــن موضــوع شــرط بزرگــی دارد و آن هم 

حمایت است.
وی اضافه کرد: متأســفانه دانشگاه های 

ادارات  ســایر  هماننــد  شهرســتان ها 
مظلــوم واقــع شــده اند و اگــر حمایــت 
شــوند می تواننــد افتخــارات بیشــتری را 
نصیب کشــور کننــد همان طور کــه امروز 
شــاهد بودیــد کــه تحــوالت عظیمــی در 
حــوزه علــم و فنــاوری نســبت بــه ســال 
گذشــته در اســتان انجام شــده اســت 
یــادی  ز بنیــان  دانــش  شــرکت های  و 

تشکیل شده است.
کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  مجیــدی 
بزرگ ترین ســرمایه های ما این جوانان و 
نیروی انســانی اســت و همان طــور که در 
بحث مقاالت با دنیا رقابــت می کنیم،  در 
این زمینه نیــز جوانان مــا می توانند وارد 

عرصه رقابت شوند.

: امام جمعه تبریز

دشمن قصد سیاسی کردن سالمت در کشور را دارد

: رئیس دانشگاه تبریز

حمایت از دانشگاه ها  افتخارات زیادی  به دنبال دارد

یز با  وشیمی تبر 3۱۰ هزار پلی اتیلن سنگین در پتر یز از احداث واحد  وشیمی تبر  مدیر عامل پتر
تکنولوژی دوغابی )slurry( برای اولین بار در کشور خبر داد.

یز در راستای  وشیمی تبر به گزارش جام جم سیاوش درفشی با اعالم این خبر گفت: شرکت پتر
slurry( را  استراتژی توسعه ای، احداث واحد 3۱۰ هزار تنی پلی اتیلن سنگین با تکنولوژی دوغابی)
در برنامه کاری خود قرار داده است  تا بتواند از طریق اتیلن دریافتی از خط لوله اتیلن غرب )مسیر 
، استفاده حداکثری را به عمل  ( در راستای ایجاد ارزش افزوده و سودآوری بیشتر میاندوآب- تبریز
ید تکنولوژی های  ود : در این خصوص مطالعات جامع و کاملی جهت انتخاب و خر آورد.وی افز

موجود جهت تولید HDPE انجام پذیرفته است.
: برای اولین بار در کشور دانش بومی وارد تولید یک  یز ادامه داد  وشیمی تبر  مدیرعامل پتر

ح جهانی آغاز شده است.   محصول پلیمری می شود و با دانش بومی در سطح تکنولوژی مطر
درفشی در پایان خاطرنشان کرد : پتروشیمی تبریز مفتخر است با احداث واحد پلی اتیلن سنگین 
وژه صد در صد ایرانی می باشد، تمامی  با فرآیند دوغابی به ظرفیت 3۱۰ هزار تن در سال که یک پر

نیازمندی های خود را در راستای پیشبرد این پروژه از داخل کشور تامین نماید.

؛ برای اولین بار در کشور

 احداث واحد ۳10 هزار تنی پلی اتیلن در پتروشیمی تبریز

خبر

خبر

: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رعایت پروتکل ها به کادر درمان 

امید  می دهد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضمن تشکر 
از افرادی که پروتکل ها را رعایت می کنند، گفت: 
مردمی که به حرف های ما گوش می کنند و در خانه 
می مانند، به ما امید می دهند و آن درصدی هم که 
مراعات نمی کنند تنها در ایران نیستند و در همه 

جای جهان این اتفاق می افتد .
به گزارش جام جم محمدحسین صومی در جلسه 
»یار دوازدهم کادر درمان« اظهار کرد: در جریان 
شیوع بیماری کووید۱9 مشکالت زیادی ایجاد و 
خ داد ولی من از شما سوال  اتفاقات عجیبی هم ر
می کنم حتی یک تشکیالت و نهاد و سازمانی را در 
استان و کشور نشان دهید که تعرفه خدماتش از 
اول سال 99 تاکنون یکی باشد. تنها مجموعه ای 
ثابت  تاکنون   99 سال  اول  از  تعرفه هایش  که 
است، مجموعه علوم پزشکی است و علی رغم 
افزایش قیمت دالر و تورمی که وجود دارد حتی 
در بیمارستان های خصوصی نیز هیچ تغییری در 

تعرفه های ابالغی اعمال نکردیم. 
وی ادامه داد: ما در حوزه سالمت تمام تالش 
خود را کردیم که بدون هیچ گونه افزایش تعرفه، 
خدمات خود را ارائه دهیم درحالی که این وضعیت 
کشورهای  چه  دنیا  کشورهای  از  هیچ یک  در 
مانند  کشوری   چه  و  آمریکا  مانند  پیشرفته 

افغانستان دیده نمی شود.
وی با بیان این که  یکی از الزامات ورود به عرصه 
پزشکی، حرکت پا به پا با مردم است، گفت: ما در 
اوایل فکر نمی کردیم کرونا این گونه و به صورت 
وحشت آفرین وارد ایران شود و با شیوع کرونا 
شوک عجیبی به سیستم سالمت وارد شد اما 
از همان اوایل شیوع این بیماری اکثر پزشکان 
در  و  گشوده  مردم  روی  به  را  خود  مطب های 
میدان مبارزه با کرونا حضور داشتند درحالی که 
این  به  بروند احتماال  اگر به مطب  می دانستند 
بیماری گرفتار و شاید جانشان را در این راه از دست 

بدهند.

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
برتــر  دســتگاه  عنــوان  بــه  شــرقی 
 98 ســال  رجایــی  شــهید  جشــنواره 

استان آذربایجان شرقی معرفی شد.
بــه گــزارش جام جــم آییــن اختتامیــه 
اســتان  رجایــی  شــهید  جشــنواره 
آذربایجــان شــرقی کــه در آن عملکــرد 
بیــش از ۵۰ دســتگاه دولتی اســتان در 

ســال 98 مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه بــود 
بــا حضــور دکتــر ســورنا ســتاری معاون 
علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور برگــزار 
واز برگزیــدگان ایــن جشــنواره تجلیــل 

به عمل آمد.
 در ایــن مراســم کــه در تــاالر جمهــوری 
بــا  و  شــرقی  آذربایجــان  اســتانداری 
حضــور مدیــران دســتگاه های اجرایــی 

 ۱2 مجموعــا  شــد،  برگــزار  اســتان 
دســتگاه  برتر  اســتان در شاخص های 
"عمومــی"، "اختصاصــی" و نیــز در ابعاد 
عملکــرد  "مقایســه  شــاخص های  و 
" معرفــی و  دو ســاله" و "خدمــات برتــر
لوح تقدیــر و تندیس این جشــنواره  را 

دریافت کردند.
 در ایــن مراســم دســتگاه هایی کــه در 

مقایســه عملکــرد دو ســاله ســال 9۷ 
و 98، فعالیت هــای برجســته و قابــل 
مالحظــه ای داشــته اند، معرفــی و طــی 
مدیرعامــل  ج نیــا  فر مهنــدس  آن، 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
رئیــس ســازمان  زاده  امیــن  شــرقی، 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان و 
نیرومند اســکویی مدیرعامل شــرکت 

شــهرک های صنعتی آذربایجان شــرقی 
به عنــوان دســتگاه های منتخب و برتر 

در این شاخص معرفی شدند.
مدیرعامــل  نیــا  ج  اکبرفــر مهنــدس 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
حاشــیه  در  گفتگویــی  طــی  شــرقی 
ایــن مراســم، بــا بیــان این کــه  توفیــق 
بــه دســت آمــده در جشــنواره شــهید 
رجایــی در نتیجــه زحمــات و تــالش و 
مجموعــه  کارکنــان  تمــام  همدلــی 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
اظهــار  اســت،  شــده  حاصــل  شــرقی 
وحیــه کاری، خــود  داشــت: تقویــت ر
ارزیابی های به موقع  توام با خودباوری  
نیــروی انســانی ، همــراه بــا تــالش برای 
افزایــش انگیــزه کارکنــان شــرکت بــا  
رفــع محدودیت هــای موجــود، بویــژه 
خدمت رســانی بــی منــت بــه مــردم، از 
جمله نــکات مهم در دســتیابی به این 
موفقیــت در  جشــنواره بســیار مهــم 

شهید رجایی  بوده است.

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صورت گرفت؛

  " انتخاب شرکت برق آذربایجان شرقی به عنوان "دستگاه  برتر
در جشنواره شهید رجایی
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شــفاف ســازی در واگذاری هــا و 
احیــای حقــوق کارگــران بخــش 

کارت بلیت، در اولویت

در روند برگزاری مزایده و مناقصه کنترل مسافرین 
و شــارژکارت بلیت، شــفاف ســازی امور قــراردادی 
و مدیریت هزینه و زمــان و قانونمــداری در جهت 
حمایت از قشر زحمتکش کارگر مدنظر قرار گرفته 
است و نواقص قبلی قراردادها مرتفع شده است.

بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از روابــط عمومــی 
شــرکت واحد اتوبوســرانی تبریز و حومه غنی زاده 
مدیرعامل این شرکت با اعالم این مطلب گفت: 
در روند برگزاری مزایده و مناقصه کنترل مسافرین 
و شــارژکارت بلیت،  شــفاف ســازی امور قراردادی 
و مدیریت هزینه و زمــان و قانونمــداری در جهت 
حمایــت از قشــر زحمتکــش کارگــر  مدنظــر قــرار 
گرفته است و نواقص قبلی قراردادها مرتفع شده 

است.
وی افزود: در اســناد مزایده و مناقصــه ی جدید با 
همفکــری مدیــران و معاونــان، تمام حقــوق کار و 
کارگــری و پیمانــکاری در نظر گرفته شــده اســت و 
تمامی هم و غــم اینجانــب احیای حقــوق کارگران 

زحمتکش این بخش بوده است.
غنــی زاده بــا اشــاره بــه مصاحبه افــراد مختلــف در 
خصوص مشــکالت کارگــران کنترل بلیت مســیر 
۱۰ ســال گذشــته  تنــدرو گفــت: متاســفانه در 
قراردادهــای یکجانبــه و مشــکلداری بــا پیمانــکار 
مربوطــه بــدون در نظــر گرفتــن حــق وحقــوق 
واقعــی کارگــران و پیمانــکار منعقد شــده بــود که 
در طول زمــان  منجــر به مشــکالت اخیــر گردیده، 
که سعی شــده اســت در شــش ماهه گذشــته، از 
مشــکالت فوق اجتناب و با روند جدیــد ، واقعی تر 
و قانونمدارتــری رونــد مزایــده و مناقصــه تعریــف 
و مشــکالت گذشــته رفع شــود و کار بــه پیمانکار 

بصورت حجمی واگذار گردد.

خبر

یابــی عملکــرد  ز زی آذربایجــان شــرقی در ار ســازمان جهادکشــاور
دســتگاه های دولتــی اســتان در ســال 98، مقــام برتــر در اجــرای 
شــاخص های عمومــی و اختصاصــی در جشــنواره شــهیدرجایی را  

کسب کرد. 
به گزارش جام جم بــه نقل از روابط عمومی ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان، در بیســت و ســومین جشــنواره شــهید رجایــی اســتان 
آذربایجــان شــرقی دســتگاه های اجرایــی در شــاخص های عمومــی، 
اســتان  زی  کشــاور جهــاد  ســازمان  و  شــده  یابــی  ز ار اختصاصــی 
آذربایجــان شــرقی نیــز در هــر دو شــاخص های عمومــی و اختصاصی 
به عنــوان دســتگاه برتر معرفی شــد و بــا حضور دکتر ســورنا ســتاری 
پورمحمــدی  دکتــر  و  جمهــور  رئیــس  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی از مهنــدس اکبــر فتحی رئیس ســازمان 

جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی تجلیل شد. 
 در جشــنواره شــهیدرجایی که بــا حضور دکتر ســتاری معــاون علمی 
، اســتاندار آذربایجــان شــرقی و مدیــران  و فنــاوری رئیــس جمهــور
دســتگاه های اجرایی استان برگزار گردید از ســازمان جهادکشاورزی 

اســتان آذربایجان شــرقی بــه عنــوان دســتگاه اجرایی برتر اســتان در 
شــاخص هاي عمومــی و اختصاصــی ارزیابــي عملکرد تقدیــر به عمل 

آمد. 
شــایان ذکراســت؛ جشــنواره شــهید رجایــی بــا هــدف شناســایی و 
قدردانــی از تالشــگران عرصــه خدمــت بــه نظــام مقــدس جمهــوری 
اســالمی و ملت ایران اســالمی  و ارتقا و بهبود عملکرد دســتگاه های 
اجرایــی در ســطوح مختلــف از طریــق تقدیــر و تشــویق آنهــا برگــزار 
می شــود و ارتقــای کارآمــدی، بهــره وری، پاســخگویی و شــفافیت 
گاهــی مــردم از وضعیــت عملکــرد  عملکــرد دســتگاه های اجرایــی، آ
دســتگاه ها و در نتیجــه افزایــش اعتمــاد عمومــی و غیــره برخــی از 

اهداف برگزاری جشنواره شهید رجایی است. 
ایــن گــزارش می افزایــد؛ در جشــنواره شــهید رجایــی دســتگاههای 
اجرایــی در ســه شــاخص عمومــی، اختصاصــی و عمومــی  اختصاصی 
زیابــی قــرار می گیرنــد کــه ســازمان جهادکشــاورزی اســتان  موردار
آذربایجــان شــرقی موفق به کســب رتبه برتــر در دو شــاخص عمومی 

و اختصاصی  شد. 

تجلیل معاون رئیس جمهور از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان؛

رتبه برتر جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در جشنواره شهید رجایی

خبر

آذربایجــان  اســالمی  ارشــاد  مدیــرکل  
شرقی:

برگزاری نمایشــگاه کتاب تبریز 
به شــکل مجازی و با مشارکت 

کتابفروشی ها

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آذربایجــان 
شــرقی با بیــان این کــه  بخــش اعظم نمایشــگاه 
کتــاب تبریز بــه شــکل مجــازی برگــزار می شــود، 
گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی جامعــه، 
امســال بــا ســبک و روش متفاوتــی نمایشــگاه 

کتاب تبریز برگزار خواهد شد.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از ایســنا محمــد 
محمدپور بــا تاکید براین که امســال نمایشــگاه 
کتاب به شکل سال های گذشته برگزار نخواهد 
شد، اظهار کرد: شکل و شیوه جدید برگزاری نیز 
همچنــان در حال بررســی بــوده و بخــش مهمی 
از نمایشــگاه بــه شــکل مجــازی و بخشــی هم با 
ح  مشــارکت خــود کتابفروشــی ها بــه شــکل طــر
ح بهارانــه، تابســتانه،  فــروش فصلــی کتاب)طــر

پاییزه( برگزار خواهد شد.
وی با تاکیــد براین کــه برگــزاری نمایشــگاه کتاب 
امســال  عمــال  گذشــته  ســال های  شــکل  بــه 
امــکان پذیــر نیســت، امــا نخواهیــم گذاشــت 
ایــن نمایشــگاه تعطیــل شــود، افــزود: احتماال، 
نمایشــگاه کتــاب تبریــز در فصــل زمســتان و از 
دی تا اسفند ســال جاری و با شــیوه جدید برگزار 

شود.
وی با تاکید براین که سال گذشته در نمایشگاه 
۱3 میلیــارد  کتــاب تبریــز نزدیــک  بین المللــی 
تومــان کتاب بــه فروش رفــت، خاطرنشــان کرد: 
ع کرونــا، امســال  بــا توجــه بــه وضعیــت شــیو
نمایشــگاه مطبوعــات آذربایجــان شــرقی هــم 

امکان برگزاری نخواهد داشت.

فرماندار هشــترود گفت: وضعیت منطقه از لحاظ ابتال به بیماری کرونا خوب 
نبوده و وضعیت برخی از روستاها نگران کننده است.

به گزارش جام جم به نقل از ایســنا امین امینیان در جلسه ستاد شهرستانی 
مقابله با کرونــا، افــزود: روند ابتال بــه کرونا بر اســاس جمعیت در هشــترود از 
موج گذشته و به دریای طوفانی تبدیل شده است لذا از تمامی مردم منطقه، 

روستاها، مسافران و گردشــگرانی که به شهرستان هشــترود سفر می کنند، 
درخواســت می کنیــم کــه تمامــی پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت کننــد تــا 

بتوانیم شیب تند ابتال به کووید ۱9 را متوقف کنیم.
 وی اظهار کرد: احتمال پائیز سخت در هشــترود وجود دارد و ما باید با رعایت 
هشــدارهای بهداشــتی از شــیوع بیماری های مختلف مانند آنفلوآنزا و ســایر 

بیماری های فصلی و پیوند امراض جلوگیری کنیم تا با مشکل جدیدی روبرو 
نشویم.

وی در بخش دیگــری از ســخنان خود اضافه کــرد: آموزش و ســالمت مکمل 
همدیگرند و باید تمامی مدارس با رعایت تمام موازین بهداشــتی به آموزش 

صحیح بپردازند.

فرماندار هشترود :  وضعیت نگران  کننده برخی روستاهای هشترود از نظر ابتال به کرونا

 

مدیرکل بهزیســتی آذربایجان شــرقی گفت: ایــن اداره کل بــرای پنج هزار 
، فرصت  و ۴۰۰ نفر از جامعه هدف خود با صرف 86 میلیــارد تومان اعتبار

شغلی جدید ایجاد یا تثبیت شغلی کرده است.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از ایرنــا فــرگل صحــاف افــزود: اعتبــارات 
اشــتغالزایی بهزیســتی اســتان بــرای مددجویــان در قالــب پرداخــت 

بیمه هــای  چارچــوب  در  بیمه پــردازی  و  بالعــوض  کمک هــای 
خویش فرمایــی و کارفرمایــی بــوده اســت. وی بــا بیــان این کــه  خدمات 
اداره کل بهزیســتی آذربایجــان شــرقی بــه مددجویــان زیرپوشــش آن 
متنوع و گســترده اســت، اظهار کــرد: ایــن اداره کل از هفته دولت ســال 
گذشــته تــا امســال 2 میلیون خدمــت بــه جامعه هدف خــود ارایــه کرده 

است.
وی اظهــار کــرد: جامعــه هــدف اداره کل بهزیســتی آذربایجــان شــرقی، 
، افراد در معرض آسیب و آسیب دیده  معلوالن، زنان سرپرســت خانوار

اجتماعی، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست می باشند.
صحــاف ادامه داد: انــواع خدمات در قالــب خدمات مســتمری، خدمات 
غیرمســتمر و یا نگهداری و تحت پوشــش قرار دادن به افراد ارایه شــده 
اســت. وی با اشــاره به اقدامات اداره کل بهزیســتی آذربایجان شــرقی در 
زمینه کمک به تعمیر و احداث مســکن مددجویی، گفت: در این مدت 
۵8۱ واحــد مســکونی مددجویــی بــا اعتبــار 3۱۵ میلیــارد ریــال در ســطح 

استان احداث شده است.

 مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مساکن مددجوی 
آذربایجــان شــرقی بــا  عقــد قراردادهــای همــکاری متعــدد بــا اداره کل 
مســکن و شهرســازی، بنیــاد مســتضعفان، مســکن روســتایی، بســیج 
سازندگی و قراراگاه خاتم، ساخته و تحویل متقاضیان داده شده است.

وی اظهار کرد: هدف نهایی ما بازتوانی مددجو اســت که با ارایه خدماتی 
همچون مستمری ، ارایه تسهیالت ، تثبیت شــغلی و مسکن به احصاء 
مشــکالت آنها می پردازیم تــا آنان را بــه بازتوانی برســانیم. صحاف گفت: 
اداره کل بهزیســتی آذربایجــان شــرقی در بیســت و ســومین جشــنواره 
اســتانی شــهید رجایــی، در بعــد شــاخص های عمومــی و اختصاصــی بــه 
عنــوان برگزیــده از بیــن دســتگاه های های اســتانی، معرفــی و تجلیــل 
شــد. وی ادامــه داد: بــی تردیــد موفقیت و کســب رتبــه برتــر در مجموع 
شــاخص های عمومی و اختصاصی جشــنواره شــهید رجایی توســط این 
اداره کل در ســال “جهش تولید”، مصداق احســاس مسئولیت و تعهد 
یکایک همــکاران و کارکنان خــدوم و زحمتکش و نتیجــه تالش و همت 

درخور توجه خانواده بزرگ بهزیستی است.

هزینه ۸۶ میلیارد تومانی برای مددجویان بهزیستی آذربایجان شرقی
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صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست استان آذربایجان شـرقی:  وحیده حاجی محمدیاری               

تحریریه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9  

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

 هر ذّره در این مزرعه مهمــان تو هست 
  هـر ریش دلــی بحــق پریشان تو هست 

  کس را نتوان یافت که جویای تو نیست 
  جویندۀ هرچه هست خواهــان تو هست 

امام خمینی - ره

یکشنبه    30  شهریور  1399    شماره 5760

نحوه  نامه  آئین  استناد  به  شرقی  آذربایجان  استان  کشاورزی  بانک  مدیریت 
 واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها )موضوع تصویب نامه شماره
 175043/ت436/هـ مورخ 86/10/30 هیات محترم دولت( در نظر دارد اموال مازاد 
ذیل را با کلیه امتیازات و ملحقات موجود و متعلقه از طریق مزایده عمومی به فروش 
برساند لذا طالبین  مي توانند تا  پایان وقت اداري روز  یکشنبه  مورخ 99/07/13 به امور 
حقوقی بانک واقع در تبریز- خیابان خاقانی- خیابان مدرس- روبروی آتش نشانی- 
دبیرخانه مدیریت بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی و یا هریک از شعبه تابعه 
مدیریت مراجعه و پس از واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب شماره 660871760 
و ارائه فیش واریزی اوراق شرکت در مزایده را دریافت و پس از تکمیل آن، پاکت های 
سربسته را به دبیرخانه مدیریت تحویل و رسید مورخ دریافت نمایند.  الزم است 
متقاضی دو پاکت تهیه نماید که پاکت الف حاوی سپرده شرکت در مزایده و پاکت 
ب حاوی فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده خواهد بود.ضمناً بر روی پاکت ب 

عبارت پیشنهاد نقدی یا اجاره به شرط تملیک درج گردد.
)واریز 5% از مبلغ پایه مزایده تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده قابل واریز به 
حساب شماره  660871760 نزد بانک کشاورزي شعبه مرکزي تبریز  و ارائه فیش 

مربوطه در قالب پاکت الف الزامي است ) چک بین بانکي و ضمانت نامه بانکي نیز قابل 
قبول مي باشد.( 

توضیحات  :
1 -  فروش امالک با کاربری مسکونی و تجاری به صورت نقدي خواهد بود.

2 -  در مورد سایر کاربری های غیرمسکونی اولویت فروش به صورت نقدی می باشد 
و  ضوابط  رعایت  با  واصله  پیشنهادات  نقدي،  پیشنهاد  وصول  عدم  درصورت  و 
دستورالعمل های ابالغی )پرداخت نقدي بخشی از مبلغ پیشنهادی حداقل به میزان 20 
درصد و تقسیط باقیمانده آن حداکثر تا مدت 36 ماه و بااحتساب نرخ سود زیر بخش 

مربوطه در قالب عقد اجاره به شرط تملیک( پذیرفته و بازگشائي خواهند گردید.
3 - بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به  پیشنهادات مبهم، ناقص، 
مشروط، بدون سپرده و فاقد امضاء و تاریخ و خارج از موعد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
4- حق  الزحمه کارشناسي و هزینه انتشار آگهي، از برنده مزایده اخذ خواهد گردید.

5- تاریخ بازگشایي پاکات روز شنبه مورخ 99/07/19  راس ساعت 10 در محل دفتر 

مدیر ستادي بانک در استان خواهد بود ضمناً حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه 
بازگشایي  پاکات بالمانع مي باشد.

6- بازدید از امالک و مطالعه مدارک و اسناد امالک براي تمامي شرکت کنندگان 
الزامي بوده و کلیه امالک  یاد شده با وضع موجود به فروش مي رسند درصورت داشتن 

متصرف تخلیه به عهده خریدار خواهد بود.
7-)ضمناً در مورد واگذاري سرقفلي، پرداخت حق مالکانه )اربابي( به مالک و در مورد 

امالک اوقافی در هنگام انتقال، تاًدیه حق پذیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.(
دارای  واحدهای  و  سرقفلی  دارای  واحدهای  واگذاری  قرارداد  انعقاد  زمان  در   -8
ماشین آالت  در صورت تشخیص بانک ارائه وثیقه ملکی توسط خریدار و ترهین آن 

نزد بانک الزامی است.
9 - در مورد کارخانه ها با کاربری صنعتی، کشاورزی و دامداری  در صورت واگذاری، 
بدهی های مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره امور مالیاتی و تخلفات ماده 100 و 
عوارض ماده 77 قانون شهرداری و نیز بدهی ملک به شرکت شهرک های صنعتی و نیز 
تعهدات و دیون مربوط به ماده 12 قانون کار و هرگونه بدهی احتمالی دیگر به عهده 

برنده مزایده بوده و بانک در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

آگهی مزایده عمومی امالک مازاد 
)مرحله اول  – نوبت دوم30 شهریورماه سال 99(

امالک با کاربری مسکونی و تجاری

ف
شماره شعبهردی

مساحت )کاربري ملک(مشخصات پالك ثبتيپرونده
عرصه

مساحت 
اعیاني

مبلغ پایه مزایدهوضعیت  تخلیهماشین آالتسهم مالکیت

نشاني

گ
دان

ش
ش

نداردداردمشاع
تخلیه 
شده 
است

متصرف 
قیمت کارشناسي ) به ریال (دارد

اهر -فلکه دانشسرا - کوچه جواد-1.600,000,000-3/50 سهم از 6 سهم-74159مسکونی158 فرعی از 4460 اصلی3693اهر1

بستان آباد - روستاي ایرانق---826.000,000-16/ 207مسکوني1151 فرعي از102 اصلي  بخش 9 تبریز3840بستان آباد2

خسروشاه -  خیابان شهید بهشتی- کوچه بن بست شماره 6335----7,300,000,000/ 201مسکوني5640 فرعی از یک اصلی بخش 14 تبریز5856خسروشاه3
8)چهار متری صدرای 1(پالك 4 -

4582 فرعی از 1429 فرعی از یک اصلی بخش 5460خسروشاه4
خسروشاه-  خیابان امام - روبروی گاراژ ایمانی465277---17.000.000.000مسکونی14 تبریز

مرند - میشاب - کندلج-690.000.000-2/5 دانگ مشاع از ششدانگ-2099/ 378مسکونی1986 فرعی از 1 اصلی بخش 15 مرند3251مرند5

مرند کشکسرای - جاده قراجه محمد - نبش کوچه شهید فیروز ---1.200.000.000-374/80زمین مسکونی1887 فرعی از 34 اصلی3711مرند6
ظهرابی

ملکان - روستاي قره چال-1.212.000.000-4/5 دانگ از 6 دانگ-536120مسکوني419 فرعي از 49 اصلي بخش 5 ملکان2005ملکان7

-331120مسکونی480 فرعی از 14 اصلی بخش 13 جلفا6075هادیشهر8
467990463 سهم از 
1474500000 سهم 

ششدانگ
--900.000.000جلفا -  روستای شجاع

هریس - روستاي زرنق - خیابان ولي زاده4---2.750.000.000/ 463/ 63تجاری1132 فرعی از 4 اصلی بخش 42 تبریز1868هریس9

هریس - زرنق - خیابان انقالب - خیابان شهید ولی زاده - -2.500.000.000-56 سهم از 96 سهم مشاع-6486/ 801مسکونی997 فرعی از 4 اصلی بخش 42 هریس1866هریس10
پالك 26

هریس - شهر زرنق-1.340.000.000-49/78 سهم از 96 سهم-313240مسکوني987 فرعي از یک اصلي بخش 24 تبریز1857هریس11

هریس - خیابان امام - روبروي بهداري کوچه بن بست---3.320.000.000-166مسکوني5365 فرعي از یک اصلي بخش 47 هریس1864هریس12

هشترود - خ رجایي - کوچه سهند - 18 ك 274342---4.400.000.0006مسکونی1498 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبریز2009هشترود13

14
تره بار 

شهرستان 
مرند

تجاري سند عادی واحد شماره 33 بخش 15 تبریز-
بالکن 98 متر 178/68)سرقفلي(

شهرستان مرند-میدان تره بار مرند---3.100.000.000مربع

تجاري واحدهای شماره 21-14-13-تبریز15
تبریز- خیابان امام- بازار کبود---19.730.000.000-74/17)سرقفلي(

امالك با کاربری غیر مسکونی

ف
شماره شعبهردی

مساحت )کاربري ملک(مشخصات پالك ثبتيپرونده
عرصه

مساحت 
اعیاني

مبلغ پایه وضعیت  تخلیهماشین آالتسهم مالکیت
نشانيمزایده

نداردداردمشاعششدانگ
تخلیه 
شده 
است

متصرف 
قیمت کارشناسي ) به ریال (دارد

اهر- جاده مشکین شهر- زمینهای قریه -4.200.000.000-3 دانگ مشاع-60001099دامداري134 فرعی از 160 اصلی5785اهر1

خداآفرین - قریه محمود آباد ) قلي بگلوي ایل(195573654---31.600.000.000صنعتي6 فرعي از 160 اصلي بخش 30 تبریز1764خداآفرین2

مرند - جاده بازرگان - بخش 40 تبریز - روستاي سویدلر-3.900.000.000-448 سهم از 1000 سهم-2523732946مرغداري2253 فرعي از 3 اصلي1838مرند3

1801 سهم مشاع از 2991 --28/ 2991دامداری98 فرعی از 5 اصلی بخش 6 ملکان3275ملکان4
ملکان - قریه یولقونلوی جدید-4.350.000.000-سهم ششدانگ

شهرستان ملکان - روستاي نصرت آباد امیرغایب---55.200.000-920زراعي149 اصلي از 27 فرعي3253ملکان5

شهرستان ملکان - روستاي نصرت آباد امیرغایب---60.000.000-2000زراعي162 اصلي از 27 فرعي3254ملکان6

4 سهم مشاع از 6 سهم --37141زراعي1020 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان1897ورزقان7
ورزقان - روستاي کاسین-3.530.000.000-ششدانگ

3/5 سهم مشاع از 6 سهم -96/ 20461058زراعي1021 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان1897ورزقان8
ورزقان - روستاي کاسین-2.642.500.000-ششدانگ

هشترود - روستاي خورجستان - حاشیه 70 متري راه هنرستان-1.606,000,000-22 سهم از 100 سهم-15151862مرغداري234 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبریز2018هشترود9

هشترود10

3281

3282

3283

4 و 5 و 6 فرعی از سه فرعی از40 اصلی بخش 
هشترود-روستای شکربالغی-سهراهی کارگاه سهراب11081/757677---17.250.000.000دامداری13 مراغه

مدیریت شعب بانک کشاورزي در استان آذربایجان شرقي


