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ذربایجان شرقی
آ
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طی 5 ماهه ســالجاری ؛
بانک کشاورزی آذربایجان شرقی 7۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد

جام جم درباره لزوم حمایت از پیام رسان های داخلی گزارش

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

مدیرشعب بانک سپه استان آ ذربایجان شرقی:

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه خبر داد؛

بازدید مدیرکل تعاون
 کار و رفاه استان از 
بیمارستان بهبود

مزایــده فــروش امــالک تملیکی و مــازاد بــر نیاز 
بانک ســپه واقــع در اســتان آذربایجان شــرقی 

)شماره مزایده  493/99/3( " نوبت اول"                

راه اندازی خطوط پاره خطی مسیرهای 
شرقی، بزودی در تبریز

: رئیس پژوهشکده رانشگر های فضایی تبریز

ماهواره های  رصد  زمینی  ایستگاه 
ناحیه2 و پارس 1 راه اندازی می شود

مدیرکل اداره تعــاون، کار و رفاه اســتان از 
بخش های مختلــف بیمارســتان بهبود در 
ح توســعه بازدید کرد و  ساختمان جدید و پروژه طر
از نزدیــک در جریــان پیشــرفت فیزیکــی و فنــاوری 
درمانــی  و  تشــخیصی  جدیــد  دســتگاههای 
بیمارســتان تخصصــی و فــوق تخصصــی بهبــود قرار 

گرفت.

ح گازرسانی به 5 روستای  طر
هریس بهره برداری شد

اختصاص یک چهارم تسهیالت 
پرداختی بانک سپه به صنعت 

مدیر مرکز صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی: 

مخاطب سهند در سال 99 به 71.7 درصد رسید
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شهرداری سراب در نظر دارد به استناد بند دوم مصوبه شماره ۳۳۱ شورای محترم اسالمی شهر سراب اجاره ماهیانه محل پارکینگ عمومی 
شهرداری سراب واقع در کوچه الله پشت بانک مسکن از طریق مزایده عمومی کتبی به صورت اجاره ماهیانه ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال به اشخاص 

واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده:

۱-متقاضیان بایستی ۱۰ درصد مبلغ اجاره بهاء ساالنه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب ۲۰۱۱۱۱۲۳۶۷۸۱۸۳ شهرداری نزد 
بانک قرض الحســنه مهر ایران شعبه سراب واریز و فیش مربوط را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته از تاریخ 

نشر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز تا آخر وقت اداری روزپنجشنبه مورخه 99/۶/۲۰ به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
۲-مبنای برنده مزایده بیشترین قیمت پیشنهادی می باشد.

۲- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
۳- به تقاضای مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4- هزینه های متعلقه ) نشر آگهی ، دارائی و دفترخانه و ....( به عهده برنده مزایده خواهد بود .
5- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هریک از برندگان سپرده به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد .
۶- متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر به دایره فنی و شهرسازی یا درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های ۶۸-4۳۲۸۱۶۷-۰4۱تماس 

حاصل نمایند
              محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

آگهی مزایده ) مرحله دوم( « نوبت دوم«
اجاره محل پارکینگ عمومی شهرداری سراب کوچه الله
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محمدرضا علیپور آزاد- شهردار سراب

خبر

روستای   5 به  گازرسانی  ح  طر
هریس بهره برداری شد

رسانی  گاز  ح  طر دولت  هفته  مناسبت  به 
قشالق پایین،  قشالق باال،  روستای  پنج  به 
افتاده ترین  دور  در  بشیر  و  چنزق  چمن زمین، 
شهرستان  مناطق  صعب العبورترین  و 

شد. بهره برداری  هریس 
شرکت  مدیرعامل  جام جم  گزارش  به 
مراسم  در  شرقی  آذربایجان  استان  گاز 
گازرسانی  ح  طر گفت:  ح  طر این  از  بهره برداری 
 ۳۵ بر  بالغ  اعتباری  با  یادشده  پنج روستای  به 
کیلومتری   ۳۵ گذاری  شبکه  و  ریال  میلیارد 

اجرا شده است.
سیدرضا رهنمای توحیدی ادامه داد: با اجرای 
گاز  از  خانوار   ۲۰۰ از  بیش  گازرسانی  ح  طر این 

شدند. برخوردار  لوله کشی 
در  گازطبیعی  از  بهره مندی  میزان  توحیدی 
و  کرد  اعالم  درصد   ۹۹ را  هریس  شهرستان 
باقی  روستای  دو  یکی  به  گازرسانی  با  افزود: 
به  شهرستان  این  نزدیک  آینده  در  مانده 

شد. خواهد  تبدیل  سبز  شهرستان 
دستگاه  از  بهره برداری  همچنین  امروز 
دستگاه  و  باغی(  )بخاری  معکوس  چاهک 
مه  پاش و رطوبت ساز در روستای چمن زمین 
و  میلیارد  سه  اعتبار  با  هریس  خواجه  بخش 

شد. آغاز  ریال  ۳۰۰میلیون 

خبر

در  روستایی  راه  کیلومتر   16.5
استان آسفالت شد

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
گرامیداشت  با  همزمان  گفت:  آذربایجان شرقی 
هفته دولت طرح های احداث، بهسازی و آسفالت 
به  استان  این  در  روستایی  راه  ۱۶.۵کیلومتر 

بهره برداری رسید.
به گزارش جام جم اورجعلی علیزاده، افزود: از این 
تعداد ۵ پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی با 
اعتبار ۴۵ میلیارد ریال در شهرستان های هوراند و 

کلیبر به بهره برداری رسید.
آسفالت  شامل  پروژه ها  این  داشت:  اظهار  وی 
راه روستایی آیدینلو به طول ۳ کیلومتر، آسفالت 
راه روستایی لقمان به طول ۴ کیلومتر و آسفالت 
در  کیلومتر   ۱.۵ طول  به  منجناب  روستایی  راه 

شهرستان هوراند است.
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
آذربایجان شرقی، گفت: برای احداث و آسفالت راه 
روستای قوشچی به طول ۵.۵ کیلومتر و احداث 
و آسفالت راه روستایی سیرک- کلوان مهمدان 
به طول ۲.۵ کیلومتر در شهرستان کلیبر نیز ۷۰ 

میلیارد ریال هزینه شده است.
علیزاده، ادامه داد: هم اکنون در قالب طرح ابرار 
راه های روستایی( ۲۳ پروژه به طول  برای  )اقدام 
۱۲۴ کیلومتر در کلیبر، ۱۳ پروژه به طول۶۱ کیلومتر 
در  کیلومتر  طول ۷۷  به  و ۱۶پروژه  خداآفرین  در 

هوراند در دست اجراست.
آزادراه، ۴۵۳  کیلومتر  دارای ۲۳۵  آذربایجان شرقی 
و  راه اصلی، ۲ هزار  کیلومتر  بزرگراه، ۹۲۲  کیلومتر 
۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه 

روستایی است.
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زان،  کشاور اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیر  نظری  محمد 
روستائیان و عشایر استان آذربایجان شرقی گفت: افرادی که در 
مشاغل خانگی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اجتماعی  بیمه  پوشش  تحت  هستند  فعالیت  مشغول 

کشاورزان، روستائیان و عشایر قرار می گیرند.

فرآیند  در  تسهیل  و  گسترش  از  نظری  جام جم  گزارش  به 
خانگی  مشاغل  در  شاغل  مشمولین  اجتماعی  بیمه  پوشش 
که  خانگی  مشاغل  در  شاغل  افراد  تمام  ود:  افز و  داده  خبر 
وزارت  خانگی  مشاغل  دبیرخانه  سامانه  در  آن ها  اطالعات 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و دارای مجوز تایید شده از سوی 

وستا، مناطق  این دبیرخانه می باشند در صورت سکونت در ر
رگ که در زمره  عشایری، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و شهرهای بز
مشموالن سازمان تامین اجتماعی قرار نمی گیرند، می توانند با 
مراجعه به کارگزاری های صندوق در سراسر استان و با ارائه مجوز 

صادر شده برای عضویت در این صندوق اقدام نمایند.

شرایط عضویت برای صاحبان مشاغل خانگی در صندوق بیمه اجتماعی اقتصادی2
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

ز  ا استان  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  مدیرکل 
در  بهبود  بیمارستان  مختلف  بخش های 
بازدید  توسعه  ح  طر وژه  پر و  جدید  ساختمان 
و  یکی  فیز پیشرفت  یان  جر در  نزدیک  از  و  کرد 
فناوری دستگاههای جدید تشخیصی و درمانی 
بهبود  تخصصی  فوق  و  تخصصی  بیمارستان 

قرار گرفت.به گزارش جام جم دکتر فتحی ضمن 
بهبود  بیمارستان  پیشرفت های  از  بازدید،  این 
مراجعان  و  بیماران  رضایت  جلب  راستای  در 
مدیرعامل  زحمات  از  و  نمود  خرسندی  اظهار 
در  امکاناتی  چنین  آوری  فراهم  در  بیمارستان 

قالب شرکت تعاونی موفق قدردانی کرد. 

بهمن ذیجاه نیز ضمن خوش آمدگوئی و تشکر 
از حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه استان، بازدید 
ایشان را در راستای توجه وافر مسئوالن استانی 
شرکت های  خدمت رسانی  امر  به  کشوری  و 
این  در  خواند.  اشتغالزائی  و  مردم  به  تعاونی 
از بخش های  بازدید دکتر فتحی و هیات همراه 

جدید تاسیسات و موتورخانه، اکسیژن سازها، 
مامائی  جدید  بخش  مرکزی،  انبار  هواسازها، 
طب  اسکوپی،  تصویربرداری،  بخش  زایمان،  و 
هسته ای، اتاق های عمل و بخش های بستری، 
پست برق، اورژانس شبانه روزی و درمانگاه های 

تخصصی و فوق تخصصی دیدار کرد.

بازدید مدیرکل تعاون، کار و رفاه استان از بیمارستان بهبود

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر اهمیت 
خدمت خالصانه مسئوالن به مردم تاکید کرد و گفت: 
سیره شهدای دولت و انقالب، بهترین برنامه برای 
کارگزاران نظام اسالمی است که باید بیش از پیش 

مورد توجه تمامی مسئوالن قرار گیرد.
به گزارش جام جم حجت االسالم سیدمحمدعلی 
آل هاشم در مراسم تجدید میثاق مسئوالن استان 
با آرمان های امام و شهدا به مناسبت هفته دولت، 
به مهم ترین شاخص های کارگزاران کشور اشاره کرد 
و افزود: تمام کارگزاران کشور باید انسان هایی باتقوا، 
صالح، عادل، مطالبه گر و امانت دار بوده و عالوه بر 
پرهیز از سیاست زدگی در کارهای اداری، در بطن مردم 

نیز به صورت مستمر حضور داشته باشند.
وی همچنین از هیأت های عزاداری استان برای 
ئین های عزاداری  رعایت پروتکل های بهداشتی در آ
ماه محرم قدردانی کرد و خواستار توجه همه هیأت ها 
و عزاداران حسینی نسبت به رعایت این پروتکل ها 

شد.
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این مراسم گفت: 
شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس با اقتدا به 
امام و سرور خود، حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و 
مجاهدت عباس گونه در برابر زورگویان و یزیدیان 
زمان، امنیت و اقتدار را برای ایران اسالمی به ارمغان 

آوردند.
محمدرضا پورمحمدی افزود: هدف از این مراسم، 
 ، اقتدار که عزت،  با شهیدانی است  تجدید بیعت 
ثبات و امنیت امروز ایران اسالمی، مرهون ایثار و 

جانفشانی های این عزیزان است.
وی با بیان این که هدف استکبار جهانی، شکستن 
مقاومت ایران اسالمی در جنگ تحمیلی بود، گفت: 

هدایت های داهیانه بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، 
دفاع مقدس را به نقطه عطفی در تاریخ درخشان 

ایران اسالمی تبدیل کرد.
کرد: جمهوری اسالمی   پورمحمدی خاطرنشان 
تمامی  الگوی  و  اسوه  به  اخیر  سال   ۴۰ در  ایران 
کشورهای آزادی خواه جهان تبدیل شده و روز به روز 
بر نفوذ ایران اسالمی و روحیه مقاومت و ایستادگی 

کشورها در مقابل زورگویان افزوده می شود.
 وی گفت: امروز و در این مکان مقدس با شهدای 
گلگون کفن انقالب اسالمی، عهد و پیمان می بندیم 
که در خدمت صادقانه و بی منت به مردم بکوشیم 
و نهایت تالش خود را برای ادامه راه این عزیزان به 

کار بگیریم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

ین برنامه برای کارگزاران نظام اسالمی است سیره شهدای دولت و انقالب، بهتر

مجلس  در  اسکو  و  آذرشهر   ، تبریز مردم  نماینده 
فکری  پرورش  کانون های  گفت:  اسالمی  شورای 
کودکان و نوجوانان نقش ارشادی و راهبردی مهم در 

قبال این قشر از جامعه دارند.
محمدرضا  االسالم  حجت  جام جم  گزارش  به 
فرهنگی  مجتمع  مربیان  جمع  در  میرتاج الدینی 
با  تبریز  نوجوانان  و  کودکان  پرورش  کانون  هنری 
ارایه  در  مراکز  این  ویژه  جایگاه  و  اهمیت  به  اشاره 
کردن،  فکر  درست  و  اندیشیدن  صحیح  شیوه های 
اظهار داشت: تحقق این امر مهم و اساسی اجتماع و 
فرهنگی ماموریتی بسیار مهم برای مربیان کانون ها 

است.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت که کسی که درست 
مختلف  مشکالت  برابر  در  قطع  طور  به  می اندیشد 
و  نمی شود  تسلیم  راحتی  به  اجتماعی  و  شخصی 
البته نه تنها برای خود  را می یابد و  راه چاره  همیشه 
راهگشا  افرادی می توانند  کل جامعه چنین  برای  که 
باشند.میرتاج الدینی نقش مربیان و نیروهای کارآمد 
کانون ها در تربیت صحیح فکری کودکان و نوجوانان 
کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: کانون ها از جمله 
عالقه مندی  و  منش  با  که  است  مجموعه هایی 
به  خدمات رسانی  مشغول  آن  دلسوز  نیروهای 
مخاطبان خود می باشند و دولت و مجلس هر آنچه 
در توان دارند باید برای رفع مشکالت آنها اقدام کنند.

عبداهلل  ابا  حضرت  سوگواری  ایام  تسلیت  با  وی 
موجب  بیت)ع(  اهل  محبت  گفت:  )ع(،  الحسین 
سبک  با  نوجوانان  و  کودکان  درونی  پیوند  ایجاد 
آسیب ها  از نامالیمات و  آنان  زندگی اسالمی و حفظ 

می شود.
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
از  گزارشی  ارایه  با  دیدار  این  در  نیز  شرقی  آذربایجان 
فعالیت ها و برنامه های کانون، گفت: اجرای بیش از 
۱۱ هزار فعالیت فرهنگی و هنری و ادبی برای کودکان 
و نوجوانان و بهره مندی بیش از ۱۸۰ هزار نفر کودک 
از این فعالیت ها در مراکز تبریز طی سال  و نوجوان 
است  مجموعه  این  فعالیت های  جمله  از  گذشته 
در  کانون  مراکز  توسعه  ضرورت  و  اهمیت  بر  که 
ابتدای  از  این که  بیان  با  بینش  علی  می افزاید.  تبریز 
شیوع ویروس کرونا، کانون در سراسر کشور از جمله 
خدمات  و  مجازی  فضای  طریق  از  شرقی  آذربایجان 
فراغت  اوقات  غنی سازی  در  مهمی  نقش  آنالین، 
کودکان و نوجوانان در این ایام داشته است، افزود: 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تبریز و 
دیگر شهرهای استان تالش می کند با کیفیت بخشی 
به  فعالیت ها  این  توسعه  و  خود  فعالیت های  به 
خالق  نسلی  تربیت  یعنی  خود  وظیفه  مهم ترین 
به  اشاره  با  نماید.وی  عمل  خودباور  و  خردمند  و 
حمایت های ستاد مرکزی کانون از استان، ادامه داد: 
با حمایت های به عمل آمده توسط ستاد مرکزی، کار 
و  علوم  مرکز  نخستین  راه اندازی  و  تجهیز  و  احداث 
، در کوتاه ترین زمان ممکن به  کانون در تبریز نجوم 

انجام رسید.

مجلس:  در  اسکو  و  آذرشهر   ، تبریز نماینده 

کانون های پرورشی نقش ارشادی دارند

ضرب االجل استاندار برای حل مشکل مشتریان 
شرکت صنعت خودرو آذربایجان

کمبود انسولین کشوری است

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش مراغه:

6۰ کالس درس جدید به فضاهای آموزشی مراغه افزوده شد

آذربایجان شرقی بر لزوم حل مشکالت شرکت صنعت خودرو  استاندار 
آذربایجان و ایفای تعهدات این شرکت در برابر خریداران تاکید کرد.

به گزارش جام جم محمدرضا پورمحمدی اظهار کرد: عدم تحویل بموقع 
خودرو به مشتریان و عملی نشدن تعهدات شرکت صنعت خودرو آذربایجان، در 

روزهای اخیر موجب نارضایتی مشتریان این شرکت شده است.
وی با انتقاد از عدم تحقق وعده های شرکت صنعت خودرو آذربایجان مبنی بر 
تسریع در انجام تعهدات در برابر مشتریان، تأکید کرد: ۱۰ روز به این شرکت مهلت 
داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف مشتریان اقدام و نتیجه را به استانداری 

منعکس کند.
امور  هماهنگی  معاون  هم  مرداد  هشتم  کرد:  خاطرنشان  پورمحمدی 
اقتصادی استانداری، ضرورت حل مشکالت خریداران و انجام تعهدات شرکت 

صنعت خودرو آذربایجان را در نامه ای به مدیرعامل این شرکت تذکر داده بود.
حدود ۵۰ نفر از ثبت نام کنندگان خودروی ام.جی پارس موتور اول تیر امسال 
با تجمع مقابل شرکت صنعت خودرو آذربایجان در تبریز به دلیل تاخیر ۲ ساله 

در موعد تحویل خودروی ثبت نامی، احقاق حقوق خود را خواستار شدند.

علوم  دانشگاه  داروی  مدیر   
کمبود  گفت:  تبریز  پزشکی 
انسولین مساله کشوری است و 
تمامی داروخانه های سطح کشور 
انسولین قلمی  کمبود نسبی  با 

مواجه اند.
حسن  جام جم  گزارش  به 
آقاجانی در یک گفت وگوی خبری 
اظهار کرد: بخشنامه ای از سوی اداره کل داروی وزارت بهداشت به داروخانه ها 
ابالغ شده است که نیاز یک ماهه  بیمار را ارائه دهند، حتی در صورت نداشتن 

کمبود در تامین انسولین های قلمی نیز عدول از این بخشنامه ممکن نیست.
وی ادامه داد: داروخانه ها موظف به رعایت این بخشنامه هستند؛ با توجه به 
ضرورت تایید این داروها در سایت بیمه ها، ممکن است از ۱۵ قلم داروی نوشته 

، بیمه فقط هفت قلم آن را تایید کند. شده در نسخه  بیمار
مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان این که به زودی انسولین 
تولید داخل وارد بازار می شود، گفت: تعداد کمی انسولین قلمی وارد بازار شده 
است. بیماران دیابتی در صورت برخورد با مشکل با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند و 

از کارشناسان ما راهنمایی بخواهند.
در  انسولین  کمبود  از  اخیر  روزهای  آذربایجان شرقی در  بیماران دیابتی 

داروخانه ها گله مند بودند.

کمبود  به  اشاره  با  مراغه  ورش  پر و  آموزش  مدیر  و  مدیرکل  معاون 
رسی وضعیت موجود و  بر با  گفت:  این شهرستان  آموزشی در  فضاهای 
تشکیل جلسات متعدد، تاکنون ۶۰ کالس درس جدید در این شهرستان 

ایجاد شده است.
فضاهای  ساماندهی  قالب  در  ود:  افز آسیابی  رضا  جام جم  گزارش  به 
آموزشی، برای تعدادی از مدارس ۲ شیفته که از سال های قبل با مشکل 
مواجه بودند، این فضاهای آموزشی جدید، ایجاد شده است.وی ادامه داد: 
با توجه به ایجاد این فضاهای آموزشی، تا حدود زیادی چالش کمبود فضای 
آموزشی برطرف شده اما، تالش برای بهبود وضعیت کالس های آموزشی 
مدارس انجام می شود.آسیابی گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، 
م نخواهد بود و اولیای محترم نگران وضعیت 

ّ
هیچ کالس درسی بدون معل

ایمنی و بهداشتی مدارس در این شهرستان نباشند.
وی افزود: در راستای آماده سازی مدارس برای بازگشایی در قالب پروژه 
، تمامی فضاهای آموزشی این شهرستان آماده پذیرایی از دانش آموزان  مهر

با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی هستند.
وی اضافه کرد: بیش از ۱۰۰ تن کتاب با کمک و همکاری ارتش به مدارس 
این شهرستان ارائه شده که با ادامه این همکاری امیدواریم دانش آموزی 

بدون کتب درسی مربوطه، سال تحصیلی جدید را آغاز نکنند.
وی افزود: رفع مشکالت آموزشی دانش آموزان در مدارس اولویت اول 

آموزش و پرورش این شهرستان بوده و در این راستا تالش خواهد شد.

حدود ۵۱ هزار دانش آموز و سه هزار کادر فرهنگی در ۵۵۰ مدرسه دولتی و 
غیر دولتی مراغه در حال تحصیل و تدریس هستند.

شهرستان مراغه با حدود ۲۶۸ هزار نفر جمعیت در ۱۲۷ کیلومتری تبریز 
مرکز آذربایجان شرقی قرار دارد.



تصویب اعتبار 64۰ میلیارد تومانی برای پروژه های دریاچه ارومیه
آذربایجان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
میلیارد   ۶۴۰ بر  بالغ  اعتباری  تصویب  از  شرقی 
در  ارومیه  دریاچه  احیای  پروژه های  برای  تومان 
کردستان  و  غربی  شرقی،  آذربایجان  استان های 

خبر داد.
از ایسنا داود بهبودی  به گزارش جام جم به نقل 

تبریز  فاضالب  خانه  تصفیه  اعتبارات  کرد:  اظهار 
محل  از  و  ارومیه  دریاچه  اعتبارات  به  وابسته 

۱۰ حوادث غیرمترقبه است. ماده 
ردیف های  به  توجه  با  سال  هر  افزود:  وی 
متمرکزی که برای حوادث در نظر گرفته می شود، 
را  خود  پیشنهادات  دریاچه،  ستاد  دبیرخانه 

اعتبار می شود. از تصویب تامین  تنظیم و پس 
آذربایجان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
خصوص  در  گذشته  هفته  کرد:  اعالم  شرقی 
میلیارد   ۶۴۰ بر  بالغ  ارومیه  دریاچه  پروژه های 
پروژه های  به  که  شد  تصویب  اعتبار  تومان 
پروژه ها  سایر  و  ارومیه  و  تبریز  خانه های  تصفیه 

است. گرفته  تعلق 
و  مدیریت  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
آذربایجان شرقی، بهبودی در خاتمه  برنامه ریزی 
مصوبات  ابالغ  با  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان 
اجرائی  دستگاه های  پیگیری  و  دریاچه  ستاد 

ذیربط، این پروژه ها به بهره برداری برسد.

چهارشنبه  12 شهریور 1399  شماره 5745

3
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اقتصادی
اجتماعی

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف 
 ، اخیر دهه های  در  اسالمی  بانکداری  است.  بشری  جوامع 
ضرورت تدوین شاخص های ارزیابی میزان تحقق آرمان های 
آن را دو چندان کرده است. رعایت موازین فقهی اسالم و 
تحقق اهداف شریعت، دو ُبعد محوری در بانکداری اسالمی 
را تشکیل می دهند. عقود بانکداری اسالمی از جمله عواملی 
اسالمی  اقتصاد  در  توسعه  به  مربوط  مباحث  در  که  است 
ثار زیادی در کشورهای اسالمی  حائز اهمیت فراوانی بوده که آ
اساسی  فه 

ّ
مؤل بانکی،  عملّیات  از  ربا  حذف  است.  داشته 

بانکداری اسالمی شمرده می شود، اسالمی شدن نظام بانکی 
به مراتب از این تغییر فراتر می رود و مهم تر از آن، انطباق 

عملّیات بانکی بر موازین شرعی است. 
پس هر قدر این عملّیات بیشتر بر موازین شرعی منطبق 
تر  نزدیک  اسالمی  بانکداری  به  که  کرد  اّدعا  می توان  باشد 
شده ایم. در غیر این صورت، تغییر نظام بانکداری متداول 
فه، بی تردید، الزم و 

ّ
ج نمی شود. این دو مؤل از مقوله لفظ خار

ملزوم و مکّمل یک دیگرند و اگر در جریان عمل، کاستی ها 
ت 

ّ
عل بدین  تحقیق،  به  می شود،  مالحظه  نارسایی هایی  و 

است که عملّیات مورد نظر در قالب و چارچوب شرعی انجام 

نمی پذیرد. 
بر این اساس که در فقه اسالمی دریافت پول اضافی از 
وام گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسالمی ایران در 
سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا 
تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون در 
خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود 
اینطور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض 
نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این 
، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار  صورت که سپرده گذار
بانک قرار می دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه 
اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط 
تملیک، معامالت اقساطی، مزارعه، مساقات و … استفاده 
می کند و در نتیجه، از این تجارت ها سودی حاصل می کند. در 
نهایت بانک به عنوان وکیل، حق الزحمه خود را از سود کسر 

کرده و مابقی را به مشتری تحویل می دهد. 
پس در بانک های اسالمی شخص سپرده گذار بانک را وکیل 
خود می داند تا سرمایه گذاری کند و سود معامله را به او بدهد؛ 
لذا سود علی الحساب را در موعد روزانه، ماهانه یا ساالنه 
پرداخت می کند. اما سود قطعی را پس از گذشت مدت کامل 

معامله و محاسبات دقیق، پرداخت می کند؛ و بانک به عنوان 
عامل، حق عاملیت و وکالت برمی دارد. 

سپه  بانک  مدیرشعب  سلیمانی  نادر  با  راستا  این  در 
آذربایجان شرقی به گفتگو پرداختیم که می خوانید: 

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته این بانک به جام جم 
می گوید: بانک سپه به عنوان اولین بانک کشور از سال ۱۳۰۴ 
فعالیت خود را آغاز کرده و امسال با ۹۶ سال تجربه ارزنده خود 
به عنوان بازوی قدرتمند نظام جمهوری اسالمی ایران انجام 

وظیفه می کند. 
سلیمانی افزود: این بانک از دو سال قبل اقدام به ارتقای 
ح خود  برنامه نرم افزاری خود کرد و باتوجه به این که این طر
ح عظیم ملی است و نیازمند ساعتها آموزش و تدریس  یک طر
و راهنمایی همکاران، بااین حال توانست از ۱۹ تیرماه سال 
جاری این برنامه را نصب کرده و عملیاتی کند و به مشتریان 
بانک ارایه خدمات بدهد و این امر تحقق نمی یافت مگر در 

سایه تالش شبانه روزی همکاران. 
در  همچنین  داد:  ادامه  استان  سپه  بانک  مدیرشعب 
راستای مسئولیت بزرگی که از سوی سران سه قوه و تنفیذ 
ح گردیده قرار است پنج بانک نظامی  مقام معظم رهبری مطر
و  حکمت  بانک  دو  تاکنون  که  شوند  ادغام  سپه  بانک  در 
مهر اقتصاد ادغام شدند و بقیه نیز طی برنامه زمان بندی در 
ماه های آینده و شاید روزهای آینده به این بانک ملحق شوند. 
وی افزود: قطعا در صورت اتمام ادغام ها، بانک سپه اولین و 
بزرگ ترین بانک کشور خواهد شد و خواهد توانست بهترین 

و قوی ترین و جدیدترین خدمات را به مردم خود ارایه دهد. 
انجام این دو وظیفه فشار  کرد: هرچند  سلیمانی تصریح 
خداوندی  الطاف  سایه  در  اما  بود  سپه  بانک  برای  بزرگی 
وپشتیبانی پرسنل متعصب موجود در بدنه قوی بانک سپه 
توانستیم در این شرایط تحمیلی کرونایی این دو وظیفه خطیر 

و سنگین را به نحو احسن انجام دهیم. 
جذب  همانا  که  بانک  اصلی  وظیفه  دو  به  ادامه  در  وی 
سپرده های خانگی، مردمی و پول در دست بازار از یک طرف 
و مصرف پول های به دست آمده در قالب پرداخت تسهیالت 
حوزه  در  گفت:  و  کرد  اشاره  است  مختلف  بخش های  به 
مصرف و پرداخت تسهیالت باید گفت: سال گذشته بانک 
سپه حدود ۵۶۷۵ پرونده تسهیالتی در سطح استان با رقمی 

بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۰۶ میلیارد ریال پرداخت کرده است. 

مدیرشعب بانک سپه افزود: این تسهیالت در پنج بخش 
صنعت، کشاورزی، مسکن، بازرگانی و خدمات بوده که به 
تفکیک در بخش صنعت ۹۶۰ پرونده با مبلغ ۴۹۳۳ میلیارد 
ریال، در بخش کشاورزی ۱۹۹۸ پرونده با رقمی بالغ بر ۱۹۲۰ 
میلیارد ریال، در بخش مسکن ۳۷۱ پرونده با ۳۸۸ میلیارد 
ریال ، در بخش بازرگانی ۱۴۳۷ فقره پرونده با ۲۱۲۹ میلیارد ریال 
و در نهایت در بخش خدمات ۹۰۹ فقره پرونده با ۱۰۳۴ میلیارد 

ریال را شامل می شود. 
وی ادامه داد: در سال جاری نسبت به زمان مشابه سال 
قبل هم در بخش تعداد و هم مبلغ افزایش قابل توجهی را 
شاهد هستیم و آمار ارایه شده نشان می دهد از نظر تعداد 
به ۱۱ هزار و ۵۱۵ فقره با رقمی بالغ بر ۸۱۲۴ میلیارد ریال رسیده 
است. همچنین براساس آمار یک چهارم تسهیالت پرداختی 
خود را به بخش صنعت اختصاص دادیم و این نشان می دهد 
کشور نقش  اقتصادی  بازوان  از  به عنوان یکی  بانک سپه 

مهمی در تولید داشته است. 
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور فعال 
و موثر بانک در پرداخت تسهیالت در کنار محدودیت های 
گفت:  و  کرد  اشاره  ادغام  و  افزار  نرم  تغییر  از  ناشی 

این  کنار  در  توانسته  سپه  بانک  که  بخش هایی  از  یکی 
محدودیت های ناشی از تغییر نرم افزار یا ناشی از ادغام 
کند  ثبت  خود  نام  به  استان  سطح  در  را  وجهه  بهترین 

پرداخت تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از 
کروناست. 

در این راستا ۲۲۴۱ پرونده به استان معرفی شده که از این 
تعداد ۱۳۶۲ پرونده را تا دو روز قبل پرداخت کردیم 

و از نظر تعداد ۶۰ درصد معرفی را شامل می شود 
و از نظر درصد پرداختی با ۱۹۸ میلیارد ریال از 

۳۴۷میلیارد ریال، ۵۷ درصد را شامل شده و به جرات می توان 
ادعا کرد از این بابت در ردیف اول یا دوم استان قرار می گیریم. 

وی در رابطه با تسهیالت پرداختی به زلزله زدگان سراب و 
میانه در سال ۹۸ گفت: در این مورد نیز بانک سپه حضوری 
مقتدر داشته به طوریکه ۲۳۶۱ پرونده به بانک معرفی شده 
بود که از این تعداد ۲۱۹۷ پرونده عقد قرارداد کردیم که ۹۳ 
درصد معرفی ها را شامل می شود و از نظر مبلغ ۴۷۶ میلیارد 
ریال عقدقرارداد داشتیم که از این تعداد ۴۴۵ میلیارد ریال با 
۹۶ درصد را پرداخت کردیم و بقیه را در آینده نزدیک پرداخت 

می کنیم. 
سلیمانی ادامه داد: در مورد حوادث قهری تسهیالت قرض 
نهاده  سپه  بانک  برعهده  کشاورزی  بخش  در  ای  الحسنه 
شده که ۲۲۰ پرونده معرفی شده به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۳۹۸ 
میلیون ریال که از این تعداد ۱۳۴ پرونده با رقم بالغ بر ۲۹ 
میلیارد و ۲۰۹ میلیون ریال تصویب و تشکیل پرونده شده 

است.

مدیرشعب بانک سپه استان آ ذربایجان شرقی:

اختصاص یک چهارم تسهیالت پرداختی بانک سپه به صنعت 

متنوع  برنامه های  اجرای  با  استان  کانون  مراکز 
فرهنگی هنری و ادبی، هفته دولت را گرامی داشتند.
شهیدان  شخصیت  معرفی  جام جم  گزارش  به 

بود  برنامه ها  این  محور  مهم ترین  باهنر  و  رجائی 
با فعالیت هائی نظیر  کانون  آن اعضای مراکز  که طی 
ادبی  دلنوشته های  کتاب،  معرفی  نگاری،  نشریه 
را  مقام  واال  شهیدان  این  خاطره  و  یاد  قصه گوئی  و 

گرامی داشتند.
ادای  و  شهداء  مزار  در  مربیان  و  اعضاء  حضور 
مسئوالن  با  دیدار  آنان،  شامخ  مقام  به  احترام 
شهری و تبریک هفته دولت، فعال سازی گروه های 
برنامه های  محوریت  با  کانون  مراکز  مجازی 

شده  اجرا  برنامه های  جمله  از  ایام  این  بزرگداشت 
شهرهای  در  کانون  بود.مراکز  مناسبت  همین  به 
ورزقان،   ، کلیبر  ، اهر بستان آباد،  هشترود،  میانه، 
، بناب،  ، عجب شیر ، آذرشهر ، شبستر مرند،  هادیشهر
مراغه، ملکان و نیز مراکز کانون در تبریز میزبان این 
هنری  انجمن های  راستا  همین  در  بودند.  برنامه ها 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  ادبی  و 
گروه های  در  را  مختلفی  فعالیت های  نیز  استان 

مجازی اجرا کردند.

فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر  اللهی  روح  علی 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی در هفته دولت از افتتاح 
عنوان  به  دیگر  نفتی  فرآورده  عرضه  جایگاه  باب  یک 
دهمین جایگاه ناحیه بستان آباد با حضور مسئوالن 

منطقه و شهرستان بستان آباد خبر داد.
آئین  در  منطقه  مدیر  اللهی  روح  جام جم  گزارش  به 
افتتاح جایگاه محمدی که با حضور مسئوالن منطقه، 
بستان  شهرستان  شریف  مردم  نماینده  و  فرماندار 
مسئوالن  سایر  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  آباد 
شهرستان برگزار گردید ضمن گرامیداشت هفته دولت 
به  اسالمی  ایران  واالمقام  شهیدان  خاطره  و  یاد  با  و 
ویژه شهیدان رجایی و باهنر و تسلیت ایام سوگواری 
تعامل،  با  گفت:  حسینی)ع(  کربالی  مظلوم  شهدای 
اسالمی  متعالی  ارزش های  پشتوانه  به  و  همدلی 
مقدس  نظام  سرافرازی  و  عزت  عرصه ها،  تمامی  در 

جمهوری اسالمی ایران را به نمایش خواهیم گذاشت.
روح اللهی با اشاره به بهره برداری از جایگاه دومنظوره 
عرضه  جایگاه  های  افزون  روز  رشد  افزود:  محمدی 
گامی  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  و  سوخت 

مطلوب  خدمات  ارائه  ارتقای  جهت  ارزشمند 
سوخت رسانی و حقوق شهروندی می باشد.

مدیر منطقه آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: جایگاه 
مذکور به عنوان دهمین جایگاه سوخت مایع ناحیه 
با  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  با  آباد  بستان 
زمینی  در  ریال  میلیارد  پنج  و  چهل  بر  بالغ  سرمایه ای 
با  است.  گردیده  احداث  مترمربع  هزار   ۱۰ مساحت  به 
احداث این جایگاه عالوه بر ارائه خدمات سوخت رسانی 
گردیده  اشتغالزایی  مستقیم  طور  به  نیز  نفر   ۸ برای 
آزاد  محمدی  جایگاه  خصوص  در  اللهی  روح  است. 
افزود: در این جایگاه بنزین معمولی و سوپر با تعداد 
یک سکو و هشت نازل و نفتگاز با یک سکو و چهار 
نازل ارائه می گردد. ظرفیت کلی مخازن بنزین و نفتگاز 
دو  با  نیز  جی  ان  سی  بخش  می باشد.  لیتر  هزار   ۱۹۵
سکو و چهار دیسپنسر با ظرفیت کلی ۱۰۰۰ نرمال متر 
سوخت رسانی  خدمات  ارائه  آماده  ساعت  در  مکعب 
می باشد. گفتنی است، با احتساب این جایگاه عالوه 
بر ۱۷۱ باب جایگاه سوخت مایع، ۱۷۲ باب جایگاه عرضه 
گاز طبیعی نیز در سطح منطقه آذربایجان شرقی به طور 
به  خدمات  ارائه  آماده  کامل  ظرفیت  با  و  روزی  شبانه 

شهروندان و مسافران محترم می باشد.
عرضه  جایگاه  سومین  و  چهل  و  سیصد  افتتاح 

سوخت در منطقه آذربایجان شرقی
عرضه  جایگاه  سومین  و  چهل  و  سیصد  همچنین   
و  مدیر  حضور  با  شرقی  آذربایجان  منطقه  سوخت 
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  منطقه،  مسئوالن 
شهرستان مرند و مسئوالن شهرستان افتتاح و مورد 
در  منطقه  مدیر  اللهی  گرفت.روح  قرار  بهره برداری 
عرضه  جایگاه  و  رفاهی  خدماتی  مجتمع  افتتاح  آئین 
سوخت طیاری ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام 

سوگواری ماه محرم و فرا رسیدن ایام شهادت سید و 
ساالر شهیدان کربال حضرت امام حسین )ع( و یاران 
گزارشی  ارائه  با  گرامیداشت هفته دولت  باوفایش و 
پیگیری  و  تعامل  با  گفت:  منطقه  این  عملکرد  از 
مسئوالن منطقه آذربایجان شرقی در راستای توسعه 
مطلوب  خدمات  ارائه  و  سوخت  عرضه  جایگاه های 
جایگاه  سومین  و  چهل  سیصدو  رسانی  سوخت 
کشکسرای  مرند-  محور  در  استان  سوخت  عرضه 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
تعداد  اکنون  این که  به  اشاره  با  ادامه  در  اللهی  روح 
جایگاه های عرضه سوخت مایع و سی ان جی برابری 
عرضه  جایگاه های  افزون  روز  رشد  افزود:  می کند 
از  استفاده  به  مردم  گرایش  نشانگر  جی  ان  سی 
آذربایجان شرقی  سوخت پاک می باشد. مدیر منطقه 
گفت:  طیاری  رفاهی  خدماتی  مجتمع  خصوص  در 
سوخت  جایگاه  دوازدهمین  عنوان  به  مجتمع  این 
خصوص  بخش  گذاری  سرمایه  با  مرند  ناحیه  مایع 
با  زمینی  در  ریال  میلیارد  چهل  بر  بالغ  سرمایه ای  و 
مساحت بیش از ۳۰۰۰مترمربع احداث گردیده است. 

در این جایگاه بنزین موتور و نفتگاز هرکدام با تعداد 
دو سکو و هشت نازل مجزا عرضه می گردد. ظرفیت 
با  کلی مخازن بنزین و نفتگاز ۲۰۰ هزار لیتر می باشد. 
سوخت  خدمات  ارائه  بر  عالوه  جایگاه  این  احداث 
زایی  نیز به طور مستقیم اشتغال  نفر  برای ۶  رسانی 
گرشاسبی  افتتاح  مراسم  ادامه  در  است.  گردیده 
با  مرند  شهرستان  فرماندار  و  استاندار  معاون 
میهن  گرانقدر  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
اسالمی ایران و با اشاره به شرایط ویژه کنونی گفت: 
مرحله  این  از  می توانیم  تعامل  و  وحدت  همدلی،  با 

عبور نماییم. 

همزمان با هفته دولت؛
جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی در بستان آباد و مرند افتتاح شد

با اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و ادبی برگزار شد؛
افتتاح 81 پروژه بخش کشاورزی آذربایجان شرقیبزرگداشت هفته دولت در مراکز کانون آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه خبر داد؛
راه اندازی خطوط پاره خطی مسیرهای شرقی، بزودی در تبریز

همزمان با روز سوم هفته دولت، ۸۱ پروژه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی 
با تامین هزینه ای بالغ بر ۱۲۳ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان، با حضور استاندار به 

صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد.
به گزارش جام جم به نقل از ایسنا رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در 
آیین افتتاح این پروژه ها، گفت: در سال گذشته، ۲۱۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱۴۶ 
میلیارد تومان به مناسبت های مختلف در استان به بهره برداری رسیده بود که 
امسال نیز۸۱ پروژه کشاورزی با تامین هزینه از محل اعتبارات ملی و استانی و 

تسهیالت بانکی به همراه آورده خود متقاضی افتتاح می شود.
ح ها برای ۹۰۹ نفر اشتغال دائم و برای ۲۹۵۴   اکبر فتحی افزود: با افتتاح این طر
نفر اشتغال موقت ایجاد شده و اشتغال ۶۲۰ نفر نیز تثبیت می شود و در مجموع 

ح ها بهره مند خواهند شد. ۷۴۹۴ خانوار از این طر
ح های بخش زیربنایی، اظهار کرد: در این راستا ۴۹ پروژه در  وی در خصوص طر
شهرستان های اسکو، ورزقان، میانه، کلیبر، چاراویماق، هشترود، تبریز، هوراند، 
بستان آباد، مرند و هریس در زمینه مرمت و بازسازی قنوات، احداث کانال های 
ع کشاورزی، شبکه های فرعی آبیاری،  آبیاری عمومی، تجهیز و نوسازی مزار
ع و اجرای سیستم های نوین آبیاری با تامین  زه کشی، جاده های دسترسی به مزار
اعتبار ۱۶ میلیارد ۹۹۸ میلیون تومان افتتاح شده و ۱۰۸۵ هکتار سطح آبیاری 

تحت فشار مورد بهره برداری قرار می گیرد.
ح ها مجموع سطح اراضی مجهز به سیستم  وی با بیان این که با اجرای این طر
آبیاری استان به ۶۳ هزار و ۵۷۰ هکتار می رسد، گفت: در سال ۹۲، مجموع سطح 
آبیاری تحت فشار استان ۴۳ هزار و ۷۴۲ هکتار بود که طی هفت سال، ۲۰ هزار 

هکتار به مجموع سطح آبیاری افزوده شده است.
فتحی گفت: ۱۷ پروژه  مربوط به ترویج، دام و طیور و شیالت شامل افتتاح مراکز 
غ، گوسفند پرواری و گاو شیری و  غیردولتی امور ترویج، واحد پرورش شترمر
، ملکان، بستان  ، ورزقان، شبستر پرورش ماهی در شهرستان های مراغه، اهر
آباد، هریس و جلفا با اعتبار ۷۶ میلیارد ۱۴۵ میلیون تومان از محل تسهیالت 
بانکی و آورده متفاضی به بهره برداری رسیده و ۵۸۹۲ تن به تولیدات دامی و 

شیالتی استان افزوده می شود.
وی با اشاره به افتتاح پروژه های مربوط به ایجاد گلخانه و صنایع تبدیلی و 
تکمیلی استان، اظهار کرد: ۱۸ واحد گلخانه کوچک و بزرگ مقیاس و شش واحد 
صنایع تبدیلی و تکمیلی که مشتمل بر کارخانجات خوراک دام، کارخانه تولید 
، اهر، میانه،  ، بناب، عجب شیر پنیر و سردخانه است در شهرستان های شبستر
مرند و هریس با اعتبار ۳۰ میلیارد ۹۰ میلیون تومان از محل تسهیالت بانکی و 

آورده متقاضی افتتاح می شود. 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه 
گفت: پیرو مصوبه کمیسیون عمران و حمل و نقل 
، راه اندازی خطوط  شورای اسالمی کالنشهر تبریز
پاره خطی مسیرهای شرق تبریز به زودی اجرایی 

می شود.
به گزارش جام جم ایمان غنی زاده در این خصوص 
اظهار کرد: این امر در راستای اجرای حمل و نقل 
 ، ترکیبی با هدف کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر
کاهش آلودگی هوا، مدیریت زمان و هزینه، کاهش 
ح اصلی شبکه اتوبوسرانی  ، اجرای طر زمان انتظار
هم راستا با استانداردهای حمل و نقل ترکیبی و 
وجود سیستم های فرادستی مترو و اتوبوس های 
مینی بوس های  ناوگان  از  استفاده  با  تندرو 
جدید اجرایی می شود.وی در خصوص خطوط و 
ح گفت: راه اندازی خطوط  مسیرهای اجرای این طر
پاره خطی در فاز اول برای خطوط شرق کالنشهر 
تبریز در مسیرهای )۱۲۷زعفرانیه(- )۱۲۹میرداماد(- 
-) ، ایل گلی(-)۱۴۰شهرک پرواز )۱۰۱-۱۶۹رجایی شهر

با   ) )۱۳۹-۱۱۰ولیعصر و  یاغچیان(   ، )۱۴۲گلشهر
استفاده از ناوگان مینی بوس راه اندازی خواهد 

شد و این امر در فازهای بعدی به تدریج برای سایر 
اجرایی  نیز  ح  این طر مسیرها و خطوط مشمول 

خواهد شد.
و  تبریز  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  مدیرعامل 
ح ضمن کاهش  حومه تشریح کرد: مطابق این طر
، سرویس  تردد ناوگان خطوط فوق به مرکز شهر
 ۵ شماره  ایستگاه  غربی  محوطه  مبداء  از  دهی 
راهنمایی  ۲۹بهمن مترو واقع در  مترو)ایستگاه 
انتهای  سمت  به  گلی(  ایل  جاده  ورودی  جنب 
مسیر خطوط فوق و بالعکس انجام خواهد شد و 
مسافران می توانند همزمان از امکانات ایستگاه 
مترو جهت مراجعه به مرکز شهر و یا غرب تبریز نیز 

استفاده کنند. 
 وی در خصوص کرایه سرویس دهی خطوط پاره 
خطی نیز گفت: مطابق مصوبه، کرایه این خطوط با 
لحاظ استفاده بعدی از ناوگان مترو و کاهش هزینه 
نسبت به اتوبوس، در ناوگان مینی بوس برای هر 
نفر مسافر ۴۵۰۰ ریال تعین شده است، به طوری که 
مسافران می توانند بدون دغدغه و با پرداخت کرایه 

متناسب با مسیر از ناوگان مترو نیز استفاده کنند.
و  متعدد  جلسات  به  اشاره  با  خاتمه  در  وی 
موفق  اجرای  جهت  بخشی  بین  هماهنگی های 
راه اندازی خطوط پاره خطی، افزود: مطابق مصوبه 
کمیسیون محترم عمران و حمل و نقل شورای 
با  متعدد  جلسات   ، تبریز کالنشهر  اسالمی 
و  حمل  معاونت  در  دخیل  زیرمجموعه های 
شهری  قطار  بهره برداری  شرکت  ترافیک،  و  نقل 
ح و هماهنگی  و اتوبوسرانی جهت اجرای این طر
زمانبندی حرکت مینی بوس ها و مترو، میزان کرایه 
دریافتی و خدمات دهی منظم و سایر موارد مرتبط 
شهروندان  همکاری  با  امیدواریم  و  شده  انجام 

ح باشیم. شاهد اجرای موفق این طر



ف
وضعیت  اعیانعرصهکاربریطبقاتنوع ملک پالک ثبتی آدرس ملک کد FAM ملک ردی

نحوه ارائه  قیمت پایهتوضیحاتملک
پیشنهاد

تبریز- بازار تبریز- پشت بازار امیر تبریز۱۲۲۰۰۰۰۰۱۶59۱9
۸ فرعی از ۱5۷۶ اصلی 
بعالوه ۸ فرعی از ۱599 

اصلی
فروش ۱۶۸,5۲5,۶۰۰,۰۰۰شامل دو سند تک برگی مجزا می باشدتخلیه۷۲/۸۱9۰/۰تجاری۲/5ساختمان

نقد

فروش 5۱,۲۱4,۰۰۰,۰۰۰ششدانگتخلیه۰/۰۲5۳/۷۲تجاری۲/۰ساختمان۳ فرعی از ۱۱99 اصلیتبریز - خیابان حافظ - یک قطعه مانده به چهارراه بهشتی۲۲۲۰۰۰۰۰۲5۸۸۳۷
نقد

تبریز - خیابان خیام - نرسیده به مسجد امام خمینی - ۳۲۲۰۰۰۰۰۱۶۳۰9۸
فروش ۸۸,۱۸۱,۷۲۰,۰۰۰ششدانگتخلیه۲۲۸/۶۷۲5۲/۳۷تجاری۱/5مغازه ۷ فرعی از ۸59۰ اصلی محل سابق بانک سپه شعبه خیام

نقد

تبریز - خیابان شمس تبریزی - روبروی کوچه شرشرا - 4۲۲۰۰۰۰۰۲5۷۷۱۶
محل سابق بانک سپه شعبه شمس تبریزی 

جزء پالک ثبتی 5۰۱۸ 
فروش 5۳,۲۸۳,۸۲5,۰۰۰فقط سرقفلی ملک مذکور متعلق به بانک استتخلیه۱۰۲/۰۱۳۷/9۰تجاری۱/5مغازه اصلی 

نقد

5۲۲۰۰۰۰۰۲5۳۲۲۰
تبریز - خیابان منجم - چهارراه قره آغاج محل سابق بانک 

سپه شعبه قره آغاج تبریز
جزء پالک ثبتی ۳۸۰5 

فروش 45,۶54,۰۰۰,۰۰۰فقط سرقفلی ملک مذکور متعلق به بانک استتخلیه۱۰۸/۷۰۱5۸/۲۰تجاری۱/5مغازه الی ۳۸۱۱ 
نقد

تبریز - بازار سرپوشیده تبریز - بازار گونی فروشان - ۶۲۲۰۰۰۰۰۰۰۱۱۲۷
محل سابق بانک سپه شعبه کاغذ فروشان تبریز

جزء پالک ثبتی ۲44۷ 
فروش ۷۰,5۱۱,۰۰۰,۰۰۰فقط سرقفلی ملک مذکور متعلق به بانک استتخلیه۱4۳/9۰۱۸۸/95تجاری۲/5ساختمانبخش ۸ تبریز

نقد

۱۰۱4 فرعی از ۲۰۳۳ تبریز - سه راهی فرودگاه - کوچه شمس - پالک ۷۲۲۰۰۰۰۰۳۱5۸۷۸۸۷
باشگاه ۲/۰ساختماناصلی

فروش 5۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه۱۷۷۱/۰۱۸۰9/۲۰ورزشی
نقد

۸۲۲۰۰۰۰۰4۲۶9۱۷
تبریز - ولیعصر - سنگ فرش مابین فلکه بزرگ و فلکه 

بازار - کوچه فروردین - پالک ۳ - ساختمان ساناز - طبقه 
۱

۷۸5۷۷ فرعی از یک 
عدم ۰/۰۱۷۸/9۷مسکونی۱/۰آپارتماناصلی قطعه ۱۱

فروش ۲4,۱۶۰,95۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه
نقد

9۲۲۰۰۰۰۰4۱4۰۸۷
تبریز - ولیعصر - سنگ فرش مابین فلکه بزرگ و فلکه 

بازار - کوچه فروردین - پالک ۳ - ساختمان ساناز - طبقه 
۲

 ۷۸5۷5 فرعی از یک 
عدم ۰/۰۱۸۰/59مسکونی۱/۰آپارتماناصلی قطعه ۱۲

فروش ۲۳,4۷۶,۷۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه
نقد

۱۰۲۲۰۰۰۰۰۳۱۰۱5۰
تبریز - شهرک باغمیشه - شیت 5 - میدان اطلس - 

روبروی مسجد - ساختمان نگین اطلس 
فروش 45,9۱۰,۳4۳,۷۰۰ششدانگ تخلیه۰/۰۱۲۷/۸۳تجاری۱/5مغازه۱9۳۰۷ فرعی از ۱ اصلی 

نقد

۱۱۲۲۰۰۰۰۰۳۶۸۲۸۷
تبریز - خیابان رسالت - مجتمع فلزکاران - طبقه اول - 

پالک 599

۲95 فرعی از ۸۷۷۰ 
اصلی واقع در بخش 5 

تبریز
فروش ۳4,9۱۰,۸۲۰,۰۰۰ششدانگتخلیه۰/۰5۳۸/۰خدماتی ۲/۰آپارتمان

نقد

تبریز - خیابان راه آهن - بعد از چهارراه قطران - پالک ۱۲۲۲۰۰۰۰۰۳۸۳۸۲۲
آپارتمان/ ۱4 فرعی از ۶۰۱9 اصلی۱۱۷۳ 

تجاری / ۶/۰مغازه
عدم ۲۰۰/۰۷۷5/۶۷مسکونی

فروش ۸۲,9۲۷,۳۰۳,5۰۰ششدانگتخلیه
نقد

۱۳۲۲۰۰۰۰۰4۰5۶55
تبریز - بلوار استاد شهریار - خیابان گلکار - پشت مجتمع 

پترو شیمی - مجتمع سپیدار - بلوک حوزه ۷ بسیج
عدم 4۰۶۶/4۰۲۸۰99/۰مسکونی۲۰/۰ساختمانفرعی ۱ از ۳954 اصلی

تخلیه

ارزش کل ملک برابر 
9۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال برآورد شده که 
ارزش ۱4۸ سهم مشاع از از 9۶۰ سهم 

ششدانگ آن معادل ۱4۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال می باشد

فروش ۱4۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نقد

تبریز - جاده آذرشهر - کمربندی سردرود - نرسیده به ۱4۲۲۰۰۰۰۰۳۶۸۱۷۶
CNG عدم 5599/5۰99/۰خدماتی ۱/5ساختمان9۱ فرعی از ۲۰۲۱ اصلیشهرک رجایی - جنب جایگاه

تخلیه

ارزش کل ملک برابر ۸۳.99۲.5۰۰.۰۰۰ 
ریال برآورد شده که ارزش 4۷ سهم 

مشاع از  9۶ سهم ششدانگ آن معادل 
4۱.۱۲۱.۳۲۸.۱۲5ریال می باشد

فروش 4۱,۱۲۱,۳۲۸,۱۲5
نقد

۱5۲۲۰۰۰۰۰۳۳۶۷95
تبریز - جاده ائل گلی - پشت الهی پرست - ۱۰ متری اول 

رجایی شهر - کاشی ۱۰
۱5۰۸ فرعی از ۱۳ اصلی 

عدم ۲۲۳/۰۲۸۲/۰مسکونی۲/۰ساختمانواقع در بخش 9 
تخلیه

ارزش کل ملک برابر 5۰.۸۰۳.۲۰۰.۰۰۰ 
ریال برآورد شده که ارزش ۱۷سهم 

مشاع از 9۶ سهم ششدانگ آن معادل 
۸.99۶.4۰۰.۰۰۰ریال می باشد

فروش ۸,99۶,4۰۰,۰۰۰
نقد

 ۲۶۱۱ اصلی واقع در تبریز - خیابان دارایی سوم - کوی صباغان - پالک 4 ۱۶۲۲۰۰۰۰۰۳4۸۷۲5
عدم ۲5۳/۷۶۱۲5۲/۱۶مسکونی۷/۰ساختمانبخش 4

تخلیه

ارزش کل ملک برابر ۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال 
برآورد شده که ارزش ۳۲ سهم مشاع 

از 9۶ سهم ششدانگ آن معادل 
۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد

فروش ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نقد

بانک سپه در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود در سطح استان آذربایجان 
شرقی به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 
و با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ســتاد " )به نشانی الکترونیکی 
setadiran.ir ( و با شــماره مزایده ۲۰99۰۰۱۰۳۶۰۰۰۰۲۷ بصورت الکترونیکی به 

فروش برساند.
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه به تاریخ 99/۰۶/۱۲

مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت ۱۲/۰۰ روز چهارشنبه به تاریخ 99/۰۶/۲۶
زمان بازدید: از ســاعت ۰۸/۳۰ صبح روز پنج شنبه به تاریخ 99/۰۶/۱۳ لغایت ساعت 

۱۳/۰۰ روز چهارشنبه به تاریخ 99/۰۶/۲۶ ) به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل(.
مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۱/۰۰ روز چهارشنبه به تاریخ 99/۰۶/۱۲

تاریخ بازگشــایی پاکات پیشــنهادی: ســاعت ۱۰/۰۰ صبح روز سه شــنبه به تاریخ 
 .99/۰۷/۰۲

نحوه فروش: نقد
*توجه: لطفاً به اصالحات احتمالی انجام شــده در آگهی نوبت دوم مزایده حاضر که در 
روز چهارشــنبه مورخ 99/۰۶/۱9 در روزنامه سراسری جام جم منتشر و تا پایان مهلت 

ارائه پیشنهادات قیمت مالک عمل می باشد توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط:

۱. متقاضیان می توانند جهت کســب اطالع از جزئیات مزایده حاضر با شماره تلفن های 
۰4۱۳۳۳5۶555و۰4۱۳۳۳۸499۱ و یا به نشانی تبریز – چهارراه آزادی ) آبرسان ( – 
ساختمان مدیریت بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی – طبقه هشتم – دایره پشتیبانی و 

خدمات مراجعه فرمایند.
۲. شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه 
مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
۳. عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی )توکن( با شــماره های دفتر ثبت نــام ۸۸9۶9۷۳۷ و ۸5۱9۳۷۶۸ و مرکز 
 www. setadiran.ir تماس 4۱9۳4-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی
مراجعه نمایند. کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش 

در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

ادامه در صفحه 5

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی 4
چهارشنبه  12 شهریور 1399  شماره 5745

)نوبت اول( 
مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه

 واقع در استان آذربایجان شرقی
 )شماره مزایده  493/99/3(                      



مدیریت شعب بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی 

وضعیت  اعیانعرصهکاربریطبقاتنوع ملک پالک ثبتی آدرس ملک کد FAM ملک ردیف
نحوه ارائه  قیمت پایهتوضیحاتملک

پیشنهاد

تبریز - ولیعصر - خیابان فروغی - کوچه صادقیان ۱۷۲۲۰۰۰۰۰۳49۸4۶
- نبش ده متری چهارم

 4۶۳۱۳ فرعی از 
یک اصلی قطعه ۱۲ 

واقع در بخش 9
عدم ۰/۰۱۲۸/۸۲مسکونی۱/۰آپارتمان

تخلیه
ارزش کل ملک برابر ۱9.۳۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

برآورد شده که ارزش 5/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
آن معادل ۱۷.۷۱۲.۷5۰.۰۰۰ریال می باشد

فروش نقد۱۷,۷۱۲,۷5۰,۰۰۰

5۲4 فرعی از تبریز - حافظ شمالی - کوچه تدین - پالک ۱۸۲۲۰۰۰۰۰۳۸549۷۱۰/۸
عدم ۰/۰۱۲5/۸۳مسکونی۱/۰آپارتمان۱۷۲۸ اصلی

تخلیه

ارزش کل ملک برابر ۶.۷94.۸۲۰.۰۰۰ ریال 
برآورد شده که ارزش ۲۰ سهم مشاع  از 9۶ 

سهم ششدانگ آن معادل ۱.4۱5.5۸۷.5۰۰ ریال 
می باشد

فروش نقد۱,4۱5,5۸۷,5۰۰

تبریز - بیالنکوه شرقی - روبروی مسجد کالنتر- ۱9۲۲۰۰۰۰۰44۱4۲9
پالک 5۲5 طبقه ۲

۱۸ فرعی از ۲9۸5 
عدم ۰/۰۱۰4/5۱مسکونی۱/۰آپارتمان اصلی

تخلیه

ارزش کل ملک برابر 5.۲۲۶.۲4۰.۰۰۰ ریال 
برآورد شده که ارزش ۲۱سهم مشاع از 9۶ سهم 

ششدانگ آن معادل۱.۱4۳.۲4۰.۰۰۰  ریال 
می باشد

فروش نقد۱,۱4۳,۲4۰,۰۰۰

تبریز - خیابان راه آهن - کوی قدس - روبروی ۲۰۲۲۰۰۰۰۰۳۰۷55۶
المهدی - ۱۲ متری میخک ۲ پالک ۳ طبقه چهارم

5۶۶ فرعی از 
عدم ۰/۰99/۶9مسکونی۱/۰آپارتمان۷۸۸9 اصلی

تخلیه

ارزش کل ملک برابر 5.۱۷5.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
برآورد شده که ارزش ۶9 سهم مشاع از 9۶ 

سهم ششدانگ آن معادل ۳.۷۱9.5۳۱.۲5۰ ریال 
می باشد

فروش نقد۳,۷۱9,5۳۱,۲5۰

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی - محل ۲۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰44۸۸
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

۶۱۰ فرعی از 99 
فروش نقد۳,4۰۱,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه44۷5/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی - محل ۲۲۲۱۰۰۰۰۰۰۰45۰۰
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

۶۱۱ فرعی از 99 
فروش نقد۳,4۲۰,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه45۰۰/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی - محل ۲۳۲۱۰۰۰۰۰۰۰4۶۱۱
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

 ۶۱۲ فرعی از 99 
فروش نقد۳,4۲۰,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه45۰۰/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی - محل ۲4۲۱۰۰۰۰۰۰۰۶9۶4
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

 ۶۱۳ فرعی از 99 
فروش نقد۳,4۲۰,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه45۰۰/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی - محل ۲5۲۱۰۰۰۰۰۰۰۶۸5۳
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

 ۶۱4 فرعی از 99 
فروش نقد۳,4۳۳,۲۷4,4۰۰ششدانگ تخلیه4۶۳9/5۶۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی - محل ۲۶۲۱۰۰۰۰۰۰۰۶۷4۲
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

 ۶۳۳ فرعی از 99 
فروش نقد۳,۷۳۱,۲5۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه49۷5/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی - محل ۲۷۲۱۰۰۰۰۰۰۰۶۳9۷
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

  ۶۳۷ فرعی از 99 
فروش نقد۳,۷5۰,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه5۰۰۰/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی - محل ۲۸۲۱۰۰۰۰۰۰۰۶4۰9
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

  ۶۳۶ فرعی از 99 
فروش نقد۳,۷5۰,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه5۰۰۰/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی - محل ۲9۲۱۰۰۰۰۰۰۰۶5۲۰
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

   ۶۳5 فرعی از 99 
فروش نقد۳,۷5۰,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه5۰۰۰/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی - محل ۳۰۲۱۰۰۰۰۰۰۰۶۶۳۱
سابق شرکت صنایع شیمیائی مراغه

 ۶۳4 فرعی از 99 
فروش نقد۳,4۳۷,۶4۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه45۸۳/5۲۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

بناب - خیابان باهنر - بلوار مدرس - محل سابق ۳۱۲۲۰۰۰۰۰۱۶۳۳۳۲
بانک سپه شعبه مدرس بناب

۱۰۰۱۰ فرعی از ۱ 
تجاری / ۲/۰ساختماناصلی

فروش نقد4۸,۶۲۱,۷۳۰,۰۰۰ششدانگتخلیه۲۸۶/55۳۳۳/۳۰مسکونی

۳۲۲۲۰۰۰۰۰44۳۰۰5
مرند - بخش مرکزی دهستان کشکسرای  روستای 

یالقوزآغاج خیابان امام خمینی  بن بست اول 
بهجتی 

۱4۸۱فرعی از 4۳ 
اصلی بخش ۱5 

مرند
عدم 4۷۸/۱۲۰/۰مسکونی۰/۰زمین 

فروش نقد۷۱۷,۱۸۰,۰۰۰ششدانگتخلیه

خسروشاه - نرسیده به پلیس راه - جاده معروف ۳۳۲۲۰۰۰۰۰445۷۰۳
ینگی کند - نرسیده به شهرک صنعتی غرب تبریز

۱۶۲4فرعی از 
 تولیدی ۱/۰کارخانه ۲۰۱9اصلی 

عدم ۶۰۲۲/۰۳۲9۶/۰)ماکارونی(
فروش نقد9۲,۸۲۸,5۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه

خسروشهر- روستای شیخ حسن - خیابان ارتش - ۳4۲۲۰۰۰۰۰۳۷۳۲4۶
مجاور پالک ۲4۶

449 فرعی از 
فروش نقد۳,۳4۱,5۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه5۲۳/۰۱9۰/۰مسکونی ۱/۰ساختمان۲۰۲۲ اصلی

بستان آباد - روستای آالنق پالک ۳5۲۲۰۰۰۰۰۳494۰۲۸۸
۶۸4 فرعی از ۸۸ 

اصلی واقع در بخش 
9 بستان آباد

عدم ۱۲۷/4۷۷5/9۷مسکونی۱/۰ساختمان
فروش نقد۲۰4,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه

۸۱۳ فرعی از ۳9 ملکان - روستای آقجه دیزج۳۶۲۲۰۰۰۰۰۳۰5۷5۸
تخلیه۲۷۳/۰۱۶5/۰مسکونی۱/۰ساختماناصلی 

ششدانگ توضیح این که زیربنای احداثی ناقص 
حدود ۱۶5 متر مربع که تعداد ۱۷ عدد ستون با تیر 

آهن نمره ۱4 جفت تا ارتفاع 4/۲۰ متر با ورق و 
بقیه با تسمه احداث شده و سقف طبقه اول با تیرچه 

و بلوک بتن ریزی شده است.

فروش نقد۷54,۰۶۸,۱5۰

۱۶۱ فرعی از ۶4 ملکان - روستای شریفلو۳۷۲۲۰۰۰۰۰۳۷۳9۲4
عدم ۳5۲/۰9۲/۰مسکونی۱/۰ساختماناصلی 

تخلیه
ارزش کل ملک برابر 9۸9.۰۱5.۱۰4ریال برآورد 

شده که ارزش ۸۰ سهم مشاع از۳5۲ سهم 
ششدانگ معادل ۲۲4.۷۷۶.۱۶۰ریال می باشد

فروش نقد۲۲4,۷۷۶,۱۶۰

۱۱۳ فرعی از ۶۰ ملکان - روستای قندهار۳۸۲۲۰۰۰۰۰۳۷4۰۳4
عدم ۷۷9/۶۰۱5۳/۶۰مسکونی۱/۰ساختماناصلی

تخلیه
ارزش کل ملک برابر ۱.۷4۶.۳۰4.۰۰۰ریال برآورد 
شده که ارزش ۸۷۰۰ سهم مشاع از۷۷9۶۰ سهم 

ششدانگ معادل ۱94.۸۸۰.۰۰۰ ریال می باشد
فروش نقد۱94,۸۸۰,۰۰۰

هریس - میدان مردانی آذر - روبروی نیروی ۳9۲۲۰۰۰۰۰۳۱9۷۰۸
انتظامی - محل سابق نمایندگی ایران خودرو والی

59۶۳ فرعی از ۱ 
اصلی مفروز مجزی 

شده از فرعی 5۰۷4 
قطعه یک بخش 4۷ 

هریس

۲/۰ساختمان
 خدماتی 
مسکونی 

تجاری
عدم ۱۳9۶/45۱۳۰۶/5۰

تخلیه
ارزش کل ملک برابر 4۱.۰۸۸.۰۰۰.۰۰۰ریال 

برآورد شده که ارزش ۷۲ سهم مشاع از 9۶ سهم 
ششدانگ معادل ۳۰.۸۱۶.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد

فروش ۳۰,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
نقد

تبریز - سردرود - خیابان سنگستان - روبروی 4۰۲۲۰۰۰۰۰44۸۸44
مسجد رسول اهلل - پالک ۲5۰

۳ فرعی از ۱۷۱ 
اصلی واقع در بخش 

۱۰تبریز 
عدم ۱99/5۷۲۰۰/۰تجاری۱/۰ساختمان

تخلیه
ارزش کل ملک برابر 5.5۸9.۲5۰.۰۰۰ ریال 

برآورد شده که ارزش ۱4 سهم مشاع از 9۶ سهم 
ششدانگ معادل ۸۱5.۰9۸.9۶۰ ریال می باشد

فروش ۸۱5,۰9۸,9۶۰
نقد

مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه 
واقع در استان آذربایجان شرقی )شماره مزایده 493/99/3(                      
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اقتصادی6
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

۱۴ نفر از نمایندگان استان آذربایجان شرقی در یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی، در نشستی با مدیران شبکه سهند در 

خصوص مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با بیان این که این 
نشست در دو سال گذشته یکی از پربارترین جلسات اتاق فکر 
و کارگروه مشورتی صدا و سیما بوده که تمام موضوعات مربوط 
ح شده است گفت:  به مرکز استان و شهرستان ها در آن مطر
غ از حق  ، عصر جنگ رسانه و جنگ روایت است که فار عصر امروز
و ناحق بودن، رسانه های مختلف به دنبال ارائه روایت خود به 

صورت پیشتازانه عامه پسند و حرفه ای هستند. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز 
آذربایجان شرقی، مهندس مرتضی صفری با تاکید بر این که در 
شرایط کنونی دشمن سعی می کند با جنگ هیبریدی، شناختی 
و رسانه ای روایت مطلوب خود را ارائه نماید که اثرات دراز مدت و 
جدی دارد، افزود: ناامید کردن مردم، القاء ناکارآمدی نظام و ایجاد 
شکاف بین مردم و حاکمیت از جمله اهداف رسانه های معاند 
است. لذا نقش رسانه ملی در این میان به عنوان قرارگاه مقابله 
با جنگ نرم بسیار اساسی و راهبردی است و این امر درباره مراکزی 
چون صدا و سیمای آذربایجان شرقی با توجه به رقابت این مرکز با 
شبکه های معاند و نیز شبکه های کشورهای همجوار دو چندان 

بوده و از حساسیت بیشتری برخوردار است. 
وی تبیین بیانیه گام دوم و تهیه و اعمال پیوست رسانه ای 
جهش  شعار  تحقق  بیانیه،  این  بر  مبتنی  برنامه ها  تمام  در 
تولید، نگاه فراگیر استانی و توسعه استان، پیگیری مطالبات و 
ح آنها، کنشگری فعال درباره موضوعات  دغدغه های مردم و طر
مهم استان، افزایش حضور در شبکه های سراسری، حضور در 
فضای مجازی، همکاری با دستگاه های اجرایی و امید آفرینی را از 
مهم ترین رویکردهای این مرکز برشمرد و خاطر نشان کرد: صدا و 
سیمای مرکز آذربایجان شرقی از نظر تعداد فرستنده، تعهد تولید 
و پخش جزو سه مرکز مهم کشور است و با داشتن ۱۱ فرستنده 
پرقدرت رادیویی و تلویزیونی و ۴۴۶ ایستگاه کم قدرت در سطح 
۳۱ هزار و سیصد و نود ساعت برنامه تولید و  استان، ساالنه 

پخش می کند.  
وی در ادامه به نظرسنجی های مرکز تحقیقات سازمان اشاره و 
تصریح کرد: از نظر میزان مخاطب روند روبه رشدی داریم؛ از ۵۵ 
درصد مخاطب به ۷۱.۷ درصد در بهار ۹۹ رسیده ایم و در رادیو نیز 
االن ۳۱ درصد مخاطب داریم و بخش خبری ۲۳ سیما ۹۵.۶ درصد 

مخاطب دارد. 
مرکز  سیمای  و  صدا  عملکرد  تشریح  به  ادامه  در  صفری 
ادامه داد:  و  آذربایجان شرقی در حوزه های مختلف پرداخت 
درباره زلزله میانه و سراب بیش از ۶ هزار دقیقه، درباره سردار 
سلیمانی و تشییع ایشان بیش از ۱۱ هزار دقیقه و درباره مقابله 
با ویروس کرونا بیش از ۶۶۵ ساعت برنامه تولید و پخش کرده 
است. همچنین سریال جالل ۱ از جمله تولیدات فاخر این مرکز 
بود که در سال ۹۸ از شبکه یک سیما، شبکه شما و بین المللی 
را  جام جم پخش شد و هم اکنون نیز فصل دوم این سریال 
در دست تولید داریم و در آن نقش استان و تبریز در تحوالت 
محوریت  با  مقدس  دفاع  اولیه  سال های  و  اسالمی  انقالب 
و  طباطبایی  قاضی  شهید  مدنی،  شهید  چون  شخصیت هایی 

شهید تجالیی بازنمایی می شود.  
آذربایجان شرقی در ادامه به  مدیر کل صدا و سیمای مرکز 
که  تلویزیون پرداخت  و  رادیو  حضور پررنگ شهرستان ها در 
بر اساس آمار و ارقام در دو سال گذشته حضور صدا و سیما 
بخش  و  است  شده  برابر  سه  استان  شهرستان های  در 
و  مردم  با  سیما  و  صدا  بی واسطه  ارتباط  خبرنگار  شهروند 

شهرستان هاست. 
و  امکانات  به  اشاره  با  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  صفری 
تجهیزات فرسوده فنی موجود مرکز در مقابل سایر مراکز استان 
 جوابگوی پوشش 

ً
کرد: امکانات فنی مرکز واقعا خاطر نشان 

تمامی برنامه های استانی و شهرستانی نیست و برای تامین، 
تجهیز و به روزرسانی تجهیزات موجود نیازمند همراهی، همکاری 

و مشارکت مجمع نمایندگان هستیم .  
در ادامه این نشست رئیس مجمع نمایندگان استان نیز ضمن 
تقدیر و تشکر از صدا و سیما در برگزاری این نشست، از آمادگی 
مجمع نمایندگان برای کمک به پوشش کامل دیجیتال در استان 

خبر داد.  
شهرک های  توسعه  این که  بر  تاکید  با  داودی  یوسف  دکتر 
آنها درخواست جدی  زیرساخت های  تامین  و  صنعتی استان 
مجمع نمایندگان از دولت است گفت: برای رسیدن به اهداف 

جهش تولید، باید زیرساخت های مهم آن تامین شود.  
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسالمی به موقعیت 
مهم آذربایجان شرقی در منطقه اشاره کرد و افزود: موقعیت 
جغرافیایی استان به لحاظ همسایه بودن با چهار کشور خارجی 

آذربایجان   ، کشور  ۱۵ با  همجواری  و 
شرقی را به حالتی استراتژیک تبدیل 
به  ظرفیت  این  از  می توان  که  کرده 

شکل مناسب استفاده کرد. 
بحث  در  باید  این که  بیان  با  وی 
موضوعات  به  کالن  نگاه  توسعه، 
داشته باشیم اظهار داشت: نگاه ما 
نگاهی  عمرانی  و  فنی  پروژه های  به 
توسعه  درصورت  که  چرا  است  کلی 
مسیر  در  استان  شهرستان ها، 
تمامی  و  گرفت  خواهد  قرار  توسعه 
این پیشرفت ها در نهایت برای کشور 

خواهد بود. 
وی با انتقاد از این که به نوعی مبتال 
ادامه داد:  به خود تحریمی هستیم، 
گاهی تداخل کاری بین نهادها و ادارات 
در پروژه های توسعه ای و عمرانی در 
کشور مانع پیشرفت پروژه ها را سبب 

می شود. 
داودی با تاکید بر توجه ویژه مجمع نمایندگان به حل مشکل 
صاحبان صنایع، خلع ید شرکت ها و افرادی را خواستار شد که 
معادنی به اسم آنها ثبت شده و فاقد هیچ نوع فعالیت در معادن 

ثبت شده هستند.  
، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم تبریز
نیز با اشاره به نقش و جایگاه صدا و سیما در کشور و با قدردانی 
از خدمات و مجاهدت های رسانه ملی در مقابل امپراتوری رسانه 
مرکز  سیمای  و  صدا  تالش های  به  نهادن  ج  ار با  و  استکباری 
آذربایجان شرقی در تولید برنامه های فاخر گفت: تولید سریال 
تاریخی جالل و آغاز تولید فصل دوم این سریال و نشان دادن 
 در ٢٩ بهمن 

ٌ
شخصیت های انقالب و نهضت آذربایجان مخصوصا

و آشنا کردن این شخصیت ها با نسلی که چندین سال از آن 
فاصله پیدا کرده است، قابل تقدیر است. 

حجت االسالم سید محمدرضا میرتاج الدینی با بیان این که 
و  داریم  اقتصادی  مسائل  مورد  در  جامعه  در  تهدیدهایی 
ضعف هایی هم داریم که مشهود است افزود: برای عبور از این 
وضعیت، باید تهدیدها را به فرصت ها، ضعف ها را به قوت ها 

تبدیل و از تولید و صادرات حمایت کنیم.  
وی مشکل قطعی آب تبریز را یکی از مهم ترین مسائل پیش 
روی نمایندگان عنوان و خاطر نشان کرد: با پیگیری های مستمر 
مجمع نمایندگان و مسئوالن، در کوتاه  مدت این مشکل رفع 
گردید و در این راستا پیگیر انتقال آب ارس به تبریز هستیم که 
این پروژه یکی از سنگین ترین پروژه های عمرانی استان می باشد 

و حدود ۳۵ کیلومتر آن در شرف اتمام است.  
وی در پایان از برگزاری مراسم بزرگداشت یکصدمین سال 
مجلس  چهارم  و  دوم  ادوار  نماینده   ، مبارز روحانی  شهادت 
مشروطه، شهید محمد خیابانی در راستای تجلیل از تالش های 
گاه و مصلح اسالمی  روشنگرانه و مبارزات حق طلبانه این روحانی آ

در مقابله با استبداد داخلی و سلطه خارجی خبر داد. 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی نیز با تاکید بر 
این که آنچه باید محور کاری نمایندگان باشد، توجه به توسعه 
همه جانبه استان است گفت: هر بخش و ایده ای چه به صورت 
منطقه ای و چه به صورت استانی یا بخشی، مخاطب جمعی خود را 
دارد و همه انتظار دارند که مدیریت اجرایی استان و نمایندگان در 

راستای توسعه هر چه بهتر به آنها اهمیت دهد.  
ع کرونا در  دکتر محمدحسین فرهنگی با بیان این که موضو
ع مهم و اصلی تبدیل شده است، افزود:  استان به یک موضو
قرمز  وضعیت  از  که  است  استان هایی  جزو  شرقی  آذربایجان 
فاصله نمی گیرد و این در حالی است که در بیشتر استانها شاهد 
تغییر وضعیت از قرمز به وضعیت زرد و حتی سفید هستیم، لذا 

باید این موضوع ریشه یابی و از همه گیری آن جلوگیری شود.  
، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم تبریز
بحث کاالهای اساسی را از جمله مواردی دانست که می توان به 
عنوان اقدام مهم مجلس گزارش داد، و ادامه داد: دسترسی مردم 
 در یک وضع 

ً
به کاالهای اساسی، پروتئینی و مواد غذایی واقعا

ناهنجار است و مجلس تالش می کند که به یک چارچوب اساسی 
در این زمینه دست پیدا کند و با استفاده از کارت های اعتباری 

الکترونیکی این مشکل را حل نماید.  
از  تقدیر  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو 
تالش های صدا و سیما در پرداخت به مشکالت و مطالبات مردم، 
گفت: مردم حق دارند برای اثبات کارآمدی نظام ببینند منتخبان 
خود در خانه ملت چه عملکردی از خود دارند و برای این امر 
نیازمند همکاری صدا و سیما در انعکاس عملکرد و اقدامات 

نمایندگان در حوزه های مختلف هستیم. 

دکتر روح اهلل متفکر آزاد با تاکید بر این که باید مواظبت کنیم 
که فرصت نزاع در جامعه برای سران حکمرانی ایجاد نشود و 
این دیدگاه وجود نداشته باشد که دولت و مجلس به جان هم 
افتاده اند و دعوای سیاسی جناحی خود را انجام می دهند، گفت: 
ما ۶ نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر با همدلی و همکاری، 
پیگیر مسائل و مشکالت حوزه انتخابیه هستیم و با نشست ها 
، به دنبال  کار و جلسات مختلف و تشریک مساعی و تقسیم 
حل مشکالت مختلف هستیم و اختالف نظرهای شخصی را به 

موضوعات ربط نمی دهیم.  
، اسکو و آذرشهر در مجلس  نماینده مردم شهرستان های تبریز
شورای اسالمی افزود: به مسائل اساسی از جمله آب، راه، راه آهن، 
، اتوبان و امثال اینها حساسیم و با سلسله جلسات  مترو، قطار
مشترک، برنامه های میان مدت و بلند مدت مختلفی تدوین 

کرده ایم.  
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 

هم گفت: این مجمع و این دوره از نمایندگان مجلس با توجه
به سوابقی که اینجانب در مجلس و با توجه به شناختی که از 
نمایندگان دارم یکی از کم نظیرترین دوره های نمایندگی است 
که من در تاریخ پارلمان دیده ام و خواهید دید که در چند سال 
آینده چه حرکت های خوبی از این مجموعه انسجام یافته انجام 
خواهد شد.  دکتر علیرضا منادی با تشریح قابلیت ها، پتانسیل ها 
و امکانات مهم استان، وضعیت آذربایجان را در حوزه اقتصاد بی 
نظیر دانست و اضافه کرد: آذربایجان و تبریز در طول تاریخ بارها 
پایتخت سیاسی شده و همیشه پایتخت اقتصادی بوده و بازار 
تبریز به عنوان بزرگ ترین بازار سرپوشیده جهان، پرچم اقتصادی 
این استان است و اگر درآمد و منابع آن در خود منطقه هزینه شود 
با مدیریت صحیح می توان استان را به شکل مناسب مدیریت 

کرد و به کل ایران پاسخگو بود. 
، اسکو و آذرشهر در مجلس  نماینده مردم شهرستان های تبریز
این که تمام تالش همکاران ما در  بر  تاکید  با  شورای اسالمی 
مجمع نمایندگان ارتقاء و توسعه استان در همه زمینه هاست، 
اظهار داشت: همسایگی آذربایجان شرقی با چهار کشور خارجی 
ارمنستان، آذربایجان و نخجوان، ترکیه و عراق ظرفیت عظیمی 
است که هیچ کدام از استان ها از این ظرفیت برخوردار نیستند 
و باید با همتی جهادی، حوزه اقتصاد کشور را به مرکزیت تبریز 

برسانیم. 
نماینده مردم شهرستان ورزقان در مجلس شورای اسالمی 
نیز در ابتدای سخنان خود با تقدیر و تشکر ویژه از تالش های 
شبانه روزی مدیرکل و مجموعه همکاران صدا و سیمای مرکز 

آذربایجان شرقی در خدمت به مردم، جامعه 
و حاکمیت گفت: استان آذربایجان شرقی 
جزو اولین استان ها در حوزه معدن کشور 
تن  میلیارد  ده  به  نزدیک  حدود  که  است 
ذخایر اثبات شده معدنی دارد و شهرستان 
ورزقان در قلب این منابع معدنی واقع شده 
و در حال حاضر یک و نیم میلیارد تن ذخیره 
قطعی مس دارد که بنا به نظر کارشناسان 
این میزان قابل افزایش به ۳ میلیارد تن و 

بیشتر است. 
کرد:  تاکید  دهقانی  الهوردی  مهندس 
سیاسی  فرهنگی،  اقتصادی،  جنگ  در  ما 
همه جانبه دشمن هستیم لذا برای اینها 
باید برنامه های خاص تدوین کنیم و الزمه 
، باالبردن توانمندی خود و تکیه بر  این کار

نیروهای داخلی است.  
و  مرند  شهرستان های  مردم  نماینده 
جلفا در مجلس شورای اسالمی نیز با مهم 
خواندن نقش صدا و سیما در کشور گفت: مشکل ما در حوزه 
اقتصاد و صنعت، عدم توجه به پیوست های فرهنگی است و بی 

توجهی به آنها کشور را با این همه بحران روبه رو کرده است.  
دکتر معصومه پاشایی با انتقاد از این که دو گمرک مهم استان 
در منطقه جلفا قرار دارد و متاسفانه در سنوات گذشته هیچ 
وقت استانداران به این مقوله توجه نکردند که استان را همانند 
شاهراه های اصلی بدن انسان، راه های مواصالتی را به هم وصل 
نمایند تصریح کرد: متاسفانه مدیران و مدیران کل به مدیریت 
استانی توجه نمی کنند و هر چقدر این تفکر در مدیران استانی 

وجود داشته باشد، حاشیه نشینی و فقر کم نخواهد شد.  
نماینده مردم شهرستان های هشترود و چاراویماق در مجلس 
شورای اسالمی نیز با بیان این که بهتر است صدا و سیما مطالبی را 
که از طرف نمایندگان ارائه می شود رصد و برآورد کرده و در هر مدل 
اجرایی که می توانند با به چالش کشیدن موضوع از دستگاه های 
اجرایی، علت عدم عملیاتی شدن آن را پیگیری نمایند، با گالیه 
مندی از وضعیت نامناسب راه های روستایی و مشکالت عدیده 
مردم در بحث ضمانت وام های ازدواج، لزوم برنامه ریزی مدیران 
استانی برای ضمانت خرید محصوالت فصلی و پرداخت تعهدات 

بیمه صندوق کشاورزی را خواستار شد. 
مهندس حمزه امینی منابع طبیعی را یکی دیگر از بزرگ ترین 
مشکالت حوزه انتخابیه خود عنوان کرد که علی رغم وجود سند 
مشاع در دست کشاورزان، اولین گام این دستگاه اجرایی، جریمه 
میلیونی کشاورز به خاطر کاشت محصوالت و وارد کردن خسارت 

به مردم به جای تعیین محدوده و مشاعات است. 
وی از جمله عوامل مهم پیشرفت و توسعه استان را استفاده 
بهینه از معادن و ذخایر زیرزمینی دانست که در سرتاسر استان 
در تمام شهرستان ها وجود دارد و می توان با ایجاد امکانات 

تبدیلی و فرآوری، موجبات توسعه هر چه بهتر را فراهم کرد. 
نماینده مردم شهرستان بستان آباد در مجلس شورای اسالمی 
نیز به توفیقات سریال جالل اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می کنم 
تولید برنامه های فاخری از این دست که می تواند ظرفیت های 
استان را در حوزه های مختلف ادبی، سیاسی، تاریخی، فرهنگی 
و  استان  شخصیت های  و  تاریخ  وضعیت،  به  نسبت  هنری  و 

پیشینه بسیار پر افتخار آذربایجان موثر باشد، افزایش یابد.  
مهندس غالمرضا نوری تامین آب شرب شهرستان و برخی 
از روستاها ؛ و آغاز عملیات آسفالت ریزی در برخی از نقاط حوزه 
انتخابیه خود را با توجه به نزدیک شدن به پایان فصل کاری در 

استان خواستار شد.  
 نسبت 

ً
بعدا که  افرادی  برای  از عدم صدور معاینه فنی  وی 

به گازسوز کردن خودرو اقدام کرده اند، انتقاد کرد و افزود: این 
ع  امر مشکالت جدی در شهرستان ایجاد کرده و باید در اسر
وقت ساماندهی شود چرا که مردم خودروها را در مراکز مجاز و 
با حمایت دولت گازسوز کردند و اقدام خودسرانه و غیر قانونی 

نبوده است. 
نماینده مردم شهرستان های مراغه و عجب شیر در مجلس 
انتخابیه  از مشکالت حوزه  شورای اسالمی هم به بیان برخی 
نبود  هشترود،  و  مراغه  اتوبان  پروژه  تعطیلی  از  و  پرداخت 
بیمارستان مجهز تامین اجتماعی، عدم اجرای پایاب سد قلعه 
چای، نامناسب بودن وضعیت راه های دسترسی و گاز رسانی به 
روستاها، و عدم تغییر در کمربندی شهرستان عجب شیر انتقاد 
کرد و گفت: باید از منابع و پتانسیل های استان در جهت حل 

مشکالت شهرستان ها بهره گیری شود. 
دکتر علی علیزاده افزود: مردم وضعیت کشور را درک می کنند، 
وضعیت تحریم ها را درک می کنند، وضعیت درآمد کشور را درک 
می کنند و این شرایط را تحمل می کنند، ولی بی عدالتی و تبعیض را 

تحمل کردن بسیار سخت است. 
وی خاطر نشان کرد: نمایندگان صاحب نظر در موضوعات 
مختلف هستند و می توانند بهترین مرجع در پیگیری مسائل 

حوزه های انتخابیه باشند.  
نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس در مجلس شورای 
اسالمی نیز با اشاره به مزیت های اتوبان تبریز اهر و باکو گفت: این 
پروژه  جزو پروژه هایی است که بهره برداری از آن می تواند منجر 
به رفع بسیاری از مشکالت در این حوزه باشد و یکی از مطالبات 

جدی مردم منطقه از مجمع نمایندگان است. 
مهندس احمد محرم زاده به توانمندی شهرستان های اهر و 
هریس در حوزه صنایع دستی پرداخت و گفت: شهرستان اهر 
به عنوان شهر ملی صنایع دستی ورنی معرفی شده و هر سال با 
اشتغال ۲۰ هزار نفر در این حوزه میزان ۱ یک هکتار ورنی در این 
شهرستان تولید و به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود، 
فرش ناب هریس نیز به عنوان یک برند ایرانی مورد توجه خیلی 
از کشورهاست که نیاز است در خصوص بیمه و نقدینگی افراد 

شاغل در این حوزه همکاری الزم صورت گیرد. 
از حوزه های انتخابیه برای خود  وی با بیان این که هر کدام 
قابلیت های فراوانی در حوزه های گردشگری، کشاورزی، دامی، 
از عدم توزیع  آموزش عالی و... دارند،  صنایع دستی، معادن، 
نامتوازن توسعه در استان انتقاد کرد و خواستار توجه بیشتر 

مسئوالن به معادن حوزه انتخابیه خود شد. 
نماینده مردم شهرستان ملکان در مجلس شورای اسالمی 
هم گفت: به اعتقاد بنده، صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی 
یک مرکز فعال، کوشا و تاثیرگذار است و ما می دانیم در حال 
و  سیاسی  جنگ  اقتصادی،  جنگ  نرم،  جنگ  درگیر  که  حاضر 
فرهنگی هستیم، جایگاه صدا و سیما بسیار مهم و ارزنده است 
انقالبی و همکارانشان  ارزشمند این مدیر  از تالش های  و ما 
تقدیر و تشکر می کنیم. دشمن با همه توان در حوزه های مختلف 
علیه کشور وارد جنگ شده و صدا و سیما در راس همه این 
هجمه هاست و مدیران و کارکنان آن همانند افسران جنگ نرم 

پای کار هستند و از امنیت فرهنگی دفاع می کنند. 
نیازهای  و  معیشت  بحث  موسوی  علی  سید  مهندس 
اقتصادی را از اصلی ترین مطالبات مردم در کشور دانست و گفت: 
جدی گرفتن بحث مطالبه گری مردمی بویژه در موضوعاتی که 
نیاز نظام است از نکات مهم پیگیری مجمع نمایندگان به شمار 

می رود. 
وی در ادامه به تالش های صورت گرفته در جهت تکمیل پارک 
موزه دفاع مقدس استان پرداخت و افزود: تکمیل محتوایی این 
پارک موزه، نیازمند حمایت جدی و همراهی مجمع نمایندگان 

است. 
نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسالمی نیز 
با بیان این که آن چیزی که در دنیای امروز و در کشور حائز اهمیت 
است، خام فروشی از مقوله صنعت است گفت: باید ظرفیت های 
تولیدی استان را با صنایع تبدیلی و تکمیلی به عامل ثروت تبدیل 

کنیم. 
۱۳ درصد راه های  دکتر مهدی اسماعیلی با اشاره به این که 
تخصیص  عدم  از  است،  متمرکز  میانه  شهرستان  در  استان 

اعتبارات این بخش به حوزه انتخابیه انتقاد کرد. 
وی ادامه داد: نزدیک ۲۰ سال است که قول آب آشامیدنی سالم 
به مردم داده می شود، ۲۰ سال است که قول سد به مردم داده 
می شود، هنوز که هنوز است از سد گرمی چای خبری نیست، 
سد شهریار که یکی از بزرگ ترین سدهای شمالغرب کشور است 
و می تواند اراضی کاغذکنان و بخش مرکزی را تحت پوشش قرار 
دهد، هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده و از پایاب سدهای 
آیدوغموش هنوز نتوانسته ایم استفاده کافی را ببریم و همه اینها 
عزم جدی مجمع نمایندگان استان را می طلبد که برای کاهش بار 

مشکالت مردم کمک کنند.  
نماینده مردم شهرستان شبستر در مجلس شورای اسالمی 
نیز عملکرد صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی را در استان 
قابل قدردانی دانست و گفت: به عنوان همرزم سردار سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی از پوشش شایسته رسانه ای تشییع سردار 
آسمانی به شکل ویژه تقدیر و تشکر می کنم چرا که این قضیه 
را هیچکس به غیر از صدا و سیما نمی توانست به این عظمت 
انعکاس دهد و این پوشش مثال زدنی بود و در طول تاریخ 

ماندگار خواهد شد.  
مهندس جعفر راستی رسالت صدا و سیما را در مقابل تهاجم 
فرهنگی و بمباران تبلیغی افکار دشمن بسیار سنگین عنوان کرد 
و از همکاران صدا و سیما خواست در برنامه های تولیدی مبانی 

فکری حاج قاسم را به مردم نشر دهند.  
وی ابراز داشت: در زمانی که حضرت آقا از تهاجم فرهنگی به 
عنوان شبیخون فرهنگی نام بردند اگر دستگاه های متولی امر با 

تمام قوا وارد میدان می شدند االن اوضاع به این شدت نبود.  

مدیر مرکز صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی: 

مخاطب سهند در سال 99 به 71.7 درصد رسید

مهندس مرتضی صفری با تاکید بر این که در 

شرایط کنونی دشمن سعی می کند با جنگ 

هیبریدی، شناختی و رسانه ای روایت مطلوب 

خود را ارائه نماید که اثرات دراز مدت و جدی 

دارد، افزود: نا امید کردن مردم، القاء ناکارآمدی 

نظام و ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت از جمله 

اهداف رسانه های معاند است

ابتالی 5 نفر از کادر درمان هشترود به کرونا 
هشترود  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
این  درمانی  کادر  اعضای  از  نفر  پنج  کرد:  اعالم 

شده اند. مبتال  کرونا  به  شهرستان 
بابایی  جواد  ایرنا  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
برای  مردم  از  درخواست  با  خبرنگاران  جمع  در 

صورت  در  افزود:  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
شد،  خواهد  بحرانی  وضعیت  شرایط،  این  ادامه 
بابایی  شده اند.  خسته  نیز  درمان  کادر  چون 
و  ماسک  از  استفاده  در  برخی ها  کرد:  تشریح 
دود  که  می کنند  کوتاهی  فیزیکی  فاصله  رعایت 

آن به چشم دیگران می رود. 
تاکید  هشترود  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
آینده  روزهای  در  رعایت  عدم  صورت  در  کرد: 

داشت.  خواهیم  بدتری  وضعیت 
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس  بابایی  جواد 

ریالی  میلیون   ۱۰۰ کمک  از  همچنین  هشترود 
خرید  برای  هشترود  بیمارستان  به  خیر  یک 

خبر داد. بیماران  ماسک های مخصوص 
 ۱۲۰ در  جمعیت  هزار   ۵۷ با  هشترود  شهرستان 

تبریز واقع است کیلومتری جنوب شرق 



استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وجود فضای 
مناسب برای سرمایه گذاری در استان، از حمایت های 
دستگاه قضایی در این خصوص قدردانی کرد و گفت: 
امنیت و احساس امنیت حاکم در استان، پایه و اساس 

همه فعالیت ها در بخش های مختلف است.
محمدرضا پورمحمدی در دیدار مسئوالن قضایی 
استان با وی به مناسبت هفته دولت، اظهار کرد: همه 
دستاوردها و موفقیت های دولت در سایه امنیت و 
آرامش حاکم بر جامعه به دست آمده و این امنیت، 
بویژه  بخش ها  همه  بین  تعامل  و  همدلی  مدیون 

همکاری دستگاه قضایی است.
وی افزود: در سال گذشته به رغم مشکالت ناشی از 
تحریم های اقتصادی، صادرات استان در سال گذشته ۵۰ 

درصد افزایش یافته و یکصد واحد تولیدی به چرخه تولید 
بازگشته اند که دستگاه قضایی در این زمینه نقش بزرگی 

داشته است.
به گزارش جام جم پورمحمدی با بیان این که فضای کلی 
استان در جهت حمایت از سرمایه گذاری است، افزود: 
در حال حاضر هیچ مانع جدی بر سر راه سرمایه گذاری 
در استان وجود ندارد و دستگاه قضایی نیز پشتیبان 
است.استاندار  استان  در  اقتصادی  فعالیت های 
آذربایجان شرقی همچنین از همراهی و تعامل دستگاه 
قضایی در بحث مدیریت بیماری کرونا قدردانی کرد 
و گفت: در حوزه های مختلف برای برداشتن موانع از 
همکاری و حمایت دستگاه قضایی بهره برده ایم که 

شایسته قدردانی است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم در این 
دیدار با تبریک هفته دولت، از تالش های استاندار و سایر 
مسئوالن اجرایی استان در راستای تأمین امنیت استان 
قدردانی کرد.موسی خلیل اللهی با اشاره به گزارش های 
مراجع ذی ربط مبنی بر این که آذربایجان شرقی از امن ترین 
استان های کشور است، گفت: این امنیت در سایه 

همراهی مردم و تدبیر کارگزاران و تالشگران عرصه امنیت 
به دست آمده است.وی همچنین با تأکید بر این که 
با وحدت مردم و مسئوالن از مشکالت کنونی عبور 
خواهیم کرد، افزود: دستگاه قضایی استان کماکان 
در راستای تأمین امنیت و حمایت از فضای تولید و 

سرمایه گذاری در کنار دستگاه های اجرایی است.
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روستایی مقاوم سازی شد
گفت:  آذربایجان شرقی  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 
به طور متوسط ۴۶ درصد از واحدهای مسکونی 
روستایی این استان نوسازی و مقاوم سازی شده 

که از میانگین کشوری ۴ درصد بیشتر است.
باباپور  حافظ  ایرنا  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
روستایی  مسکن  بهسازی  ح  طر این که  بیان  با 
افزود:  آغاز شده است،  در استان  از سال ۱۳۷۴ 
روستایی  مسکن  واحد   ۷۲۰ و  هزار   ۱۴۰ تاکنون 

استان بهسازی شده است.
شرقی  آذربایجان  سهمیه  این که  به  اشاره  با  وی 
برای  روستایی  مسکن  بهسازی  ویژه  ح  طر در 
دوام  کم  واحدهای  سازی  مقاوم  و  نوسازی 
اظهار  است،  واحد  هزار   ۱۲ ساالنه  روستایی 
بالعوض  کمک  ریال  میلیارد   ۱۳۰ تاکنون  داشت: 
پوشش  تحت  روستایی  مسکونی  واحدهای  به 
تامین  جامع  برنامه  قالب  در  حمایتی  نهادهای 
مسکن اقشارکم درآمد روستایی پرداخت شده 

است.
آذربایجان شرقی گفت: در  مدیرکل بنیاد مسکن 
این مدت برای ۴۴ هزار واحد مسکونی روستایی 
استان نیز تسهیالت قرض الحسنه جهت تعمیر 
واحد مسکونی و احداث حمام روستایی پرداخت 
و ۱۴ واحد کتابخانه روستایی احداث شده است.

هنری،  فرهنگی  مجتمع  واحد   ۹ ساخت   ، باباپور
در  مهر  مسکن  واحد   ۵۰۶ و  هزار   ۱۶ احداث 
شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۱۱ هزار و ۵۷۵ 
کم درآمد  برای اقشار  ارزان قیمت  واحد مسکن 
برای  مسکونی  واحد   ۱۱۸ و  هزار  یک  و  شهری 
محرومان توسط خیرین مسکن سازی استان را 

از دیگر اقدامات این اداره کل اعالم کرد.
 ۹۵۴ و  هزار  یک  برای  تاکنون  کرد:  یادآوری  وی 
و  مطالعه  روستایی  ح هادی  طر استان  روستای 
در  و  بازنگری  روستا   ۴۸۸ ح هادی  طر شده،  تهیه 
است.مدیرکل  شده  اجرا  ح  طر این  روستا   ۹۰۷
کشوری  میانگین  آذربایجان شرقی  مسکن  بنیاد 
گفت:  و  کرد  اعالم  درصد   ۵۰ را  ح هادی  طر اجرای 

این میزان در سطح استان ۴۴ درصد است.

ماسک هزار   5۰۰ جهادی   قرارگاه 
 در آذربایجان شرقی توزیع می کند

جهادی  قرارگاه  همت  به  ماسک  عدد  هزار   ۵۰۰
و  سلیمانی  قاسم  )شهیدان  کشور  شمالغرب 
شهید صیاد شیرازی ( در آذربایجان شرقی توزیع 

می شود.
قاسم  شهیدان  جهادی  قرارگاه  مسئول   
گفت:  غرب  شمال  شیرازی  صیاد  و  سلیمانی 
آغاز  آباد  بستان  شهر  از  و  ماسک ها  این  توزیع 

شده است.
علیشاهی  بهرام  سردار  جام جم  گزارش  به 
در  ماسک  عدد  هزار   ۲۰۰ نزدیک  کرد:  اعالم 
شهرستان های بستان آباد، هشترود و چاریماق 
توزیع شده است. وی افزود: همچنین ۳۰۰ هزار 
 ، عدد ماسک در شهرهای مراغه، بناب، عجبشیر
قرارگاه  توزیع می شود. مسئول  تبریز  و  آذرشهر 
صیاد  و  سلیمانی  قاسم  شهیدان  جهادی 
ماسک  بر  عالوه  گفت:  شمالغرب  شیرازی 
در  نیز  کننده  ضدعفونی  مواد  گروه  این  توسط 
گرفته  قرار  حسینی  هیات های  و  مردم  اختیار 
خاطرنشان  همچنین  علیشاهی  سردار  است. 
 ۵۰۰ و  هزار   ۲ حسینی  عاشورای  و  تاسوعا  کرد: 
بین  جهادی  گروه  این  توسط  معیشتی  بسته 
توزیع  شرقی  آذربایجان  در  نیازمند  خانواده های 

شده است.
 وی گفت: این قرار گاه از ابتدای شیوع کرونا ۸۰۰ 
هزار عدد ماسک تولید و توزیع کرده است. حوزه 
فعالیت گروه جهادی شهیدان قاسم سلیمانی 
و صیادی شیرازی، استان های آذربایجان شرقی، 

آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان است. 

خبر خبر

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اقتصادی
چهارشنبه  12 شهریور 1399  شماره 75745اجتماعی

منطقه ی  برق  توزیع  شرکت های  وژه های  پر
استان   ۸ در  ۹شرکت  شامل  کشور   ۲
دولت،  هفته ی  مناسبت  به  کشور  شمال غرب 
، به صورت  ز و در البر همزمان با حضور وزیر نیر

ویدئوکنفرانس گشایش  یافت.
که  برق  وی  نیر توزیع  شرکت   ۹ وژه های  پر
 ، تبریز برق  وی  نیر توزیع  شرکت  های  شامل 
اردبیل،  آذربایجان غربی،  آذربایجان شرقی، 
ایالم  و  همدان  کرمانشاه،  کردستان،  زنجان، 
 ، ز البر در  و  نیر با حضور وزیر  می شوند همزمان 
استاندار  حضور  با  ویدئوکنفرانس  صورت  به 
شرکت های  عامل  مدیران  و  آذربایجان شرقی 
آذربایجان شرقی  و  تبریز  برق  وی  نیر توزیع 

گشایش  یافت.
طریق  از  افتتاح  آیین  این  در  و  نیر وزیر 

در  ما  همکاران  گفت:  ویدئوکنفرانس 
شرکت های برق موفق شدند رکورد کم نظیری را 

در تاریخ صنعت برق ثبت کنند.
رضا اردکانیان اضافه کرد: در حالی که رشد اوج 
۵.۲ درصد  بار در ده سال اخیر به طور متوسط 
بوده  ۷درصد  حدود  گذشته  سال  چهل  طی  و 
است، برای دومین سال پیاپی، این میزان را در 
حد یک درصد متوقف کردیم و در عین حال انرژی 

بیشتری را برای مصرف کنندگان عرضه کردیم.
تولید  جهش  سال  در  این که  بیان  با  وی 
، خاموشی ناشی  همزمان با کاهش رشد اوج بار
از تولید نداشتیم ادامه داد: امسال در مقایسه 
با سال گذشته، ۱۱.۸درصد در بخش صنایع و ۴ 
ژی بیشتری عرضه  زی انر درصد در بخش کشاور
 ، ژی در کل کشور ع عرضه  انر کردیم و در مجمو

۴.۵درصد افزایش یافت.

وستاهای با بیش از 1۰ خانوار ساکن  * تمامی ر
استان از نعمت برق برخوردارند

استاندار آذربایجان شرقی در این آیین خطاب 
به وزیر نیرو، آذربایجان شرقی را یکی از مهم ترین 
از  بیش  گفت:  و  دانست  کشور  صنعتی  مراکز 
اقتصادی  بنگاه  ۱۱هزار  و  صنعتی  واحد  ۵هزار 
در استان در حال فعالیت هستند و فعالیت و 
زی  کشاور صنعتی،  بخش های  تمامی  توسعه ی 
و خدماتی نیازمند زیرساخت ها در حوزه ی برق 

و آب است.
سایه ی  در  این که  بر  تاکید  با  پورمحمدی 
برق  حوزه   در  ژی،  انر مصرف  درست  یت  مدیر
افتخار  کرد:  تصریح  نبودیم،  مواجه  مشکلی  با 
 ۱۰ از  بیش  با  وستاهای  ر تمامی  وز  امر می کنیم 

خانوار ساکن از نعمت برق برخوردارند.
وی در پایان از وزیر نیرو درخواست کرد با ایجاد 
فوق  پست های  نصب  برای  اعتبار  و  ظرفیت 
صنعتی  شهرک های  و  واحدها  مشکالت  توزیع 

سطح استان حل شود.

و دستور گشایش  در پایان این آیین، وزیر نیر
تعداد ۷۹۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۴۵۴ میلیارد 

و ۷۰۵ میلیون ریال را صادر کرد.
وژه ی  پر  ۱۳۸ مراسم،  این  در  است؛  گفتنی 
وی برق تبریز با اعتباری بالغ بر  شرکت توزیع نیر
۷۰۰ میلیارد ریال و ۳۵۳ پروژه ی شرکت توزیع برق 
میلیارد   ۸۰۰ بر  بالغ  اعتباری  با  آذربایجان شرقی 

ریال به بهره برداری  رسیدند.
وژه ی  پر  ۱۰ و،  نیر وزیر  دستور  با  آیین  این  در 
وی برق ایالم با اعتباری بالغ بر  شرکت توزیع نیر
وژه شرکت توزیع برق  ۸۸ پر یال،  ۱۱۷۲ میلیارد ر
۱۵۶۶ میلیارد  آذربایجان  غربی با اعتباری بالغ بر 
ریال، ۱۵ پروژه شرکت توزیع نیروی برق اردبیل با 

اعتباری بالغ بر ۵۸۶ میلیارد ریال گشایش یافت.
همچنین  ۹۰ پروژه شرکت توزیع برق کردستان 
وژه   پر  ۷ یال،  ر میلیارد   ۳۶۵ بر  بالغ  اعتباری  با 
شرکت توزیع نیروی برق زنجان با اعتباری بالغ بر 
وی  وژه  شرکت توزیع نیر یال، ۶۱ پر ۲۴۶ میلیارد ر
برق همدان با اعتباری بالغ بر ۶۸۴ میلیارد ریال و 
۳۱ پروژه ی شرکت توزیع برق کرمانشاه با اعتباری 

بالغ بر ۳۶۵ میلیارد ریال گشایش یافتند.

امنیت و آرامش حاکم بر استان مدیون 
حمایت  دستگاه قضایی است

؛ با حضوراستاندار

 793 پروژه   شرکت های توزیع برق 
منطقه  2 کشورگشایش یافت

ایستگاه زمینی رصد ماهواره های ناحیه2 و پارس 1 
در تبریز راه اندازی می شود

برنامه تحول در نظام اداری؛ سر خط ماموریت های سازمانی

رئیس پژوهشکده رانشگرهای فضایی تبریز گفت: ایستگاه زمینی رصد 
ماهواره های ناحیه۲ و پارس ۱ که در تبریز در حال راه اندازی و تکمیل است تا ۱۰ روز 

دیگر به بهره برداری می رسد.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا حسن رضایی حقیقت، افزود: محققان 
پژوهشگاه فضایی ایران با استقرار در این ایستگاه به هنگام عبور ماهواره های 
ناهید ۲ و پارس ۱ از منطقه شمالغرب کشور آن ها را رصد کرده و این ماهواره ها را 

به لحاظ مختصات تعیین وضعیت می کنند.
وی اظهار داشت: هم اکنون اجزا و آنتن های فرستنده و گیرنده برای رصد این 
ماهواره ها از پژوهشگاه فضایی به این پژوهشکده ارسال شده و در حال نصب 

و انجام اقدامات نهایی است.
رئیس پژوهشکده رانشگرهای فضایی تبریز گفت: ماموریت  های پروژه ناهید 
در راستای دستیابی به فناوری طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ، 

ح و در این ماهواره پیاده  سازی شده است. برای نخستین بار در کشور مطر
رضایی حقیقت، ادامه داد: ماهواره ناهید ۲ دومین گام از برنامه راهبردی 
ماهواره های مخابراتی زمین  آهنگ است که در آن کوشیده می شود تعدادی از 

گلوگاه های فنی شناسایی و مرتفع شود.
وی یادآوری کرد: پروژه پارس ۱ نیز با هدف طراحی، ساخت و بهره  برداری در 
مدار یک ماهواره سنجشی با رویکرد کاربردی در پژوهشگاه فضایی ایران دست 

اجراست. پژوهشکده رانشگرهای فضایی تبریز وابسته به پژوهشگاه فضایی 
ایران، دارای یک سایت پژوهشی آزمایشگاهی با زیربنای یک هزار و ۲۰۰ متر مربع 
و مجتمع شهید دهقان با مساحت بیش از ۳۴ هزار متر با برخورداری از ۴ هزار و 

۳۸۵ مترمربع فضای کارگاهی و ۸۰۰ مترمربع ساختمان اداری است. 
در این پژوهشکده بیش از ۶۰ نفر از جمله متخصصان مجرب و توانمند در 

رشته های مهندسی هوافضا، مکانیک، برق، مواد و صنایع فعالیت می کنند.

گفت:  آذربایجان شرقی  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  سرپرست 
دستورالعمل ها و برنامه های تحول در نظام اداری سرخط ماموریت های سازمانی 

است. 
به گزارش جام جم حسین فتحی در نشست اعضای کارگروه توسعه مدیریت 
اداره کل که با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان برگزار شد با اشاره به عملکرد این اداره کل در شاخص های 
عمومی و اختصاصی افزود: با همت و تالش همکاران در بخش های مختلف 
امتیاز کامل این شاخص را در سال ۹۸کسب نموده ایم. وی ادامه داد: در سال 
۹۹ برش عملیاتی شاخص ها صورت گرفته و تمامی فعالیت ها بر مبنای منشور 

کاری آماده و به تمام شهرستان ها ابالغ گردیده است. 
فتحی در بخش دیگری از ایجاد سامانه شورای راهبری توسعه مدیریت و 
کمیته ها در مجموعه وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی خبر داد و افزود: برای اولین 
بار این سامانه در راستای ساماندهی کمیته ها و در قالب دستورالعمل های 
اجرایی ایجاد و ابالغ گردیده است. در ادامه و پس از صحبت های سرپرست 
اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی رؤسای کمیته های ۷گانه در حوزه ارزیابی 
عملکرد، منابع انسانی، دولت الکترونیک، کمیته سالمت اداری و صیانت از 
حقوق شهروندی، ساختار دولت و مدیریت عملکرد و بهبود فضای کسب 
و کار به بیان اقدامات ۵ ماهه پرداختند. در این نشست خانم قاسمی رئیس 
گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
با تقدیر از تالش های صورت گرفته در بهبود عملکرد کمیته ها افزود: براساس 

تفاهم نامه، برنامه ها بر اساس برنامه جامع عملیاتی که از سال ۹۷ شروع شده و 
تا سال ۹۹ جزء برنامه های راهبردی این سازمان و مبنای ارزیابی دستگاهی است 

خواهد بود.
وی ادامه داد: احصاء وضعیت موجود و بعد از رسیدن به وضعیت مطلوب 
باید در برنامه عملیاتی قرار گیرد و وظایف جدیدی که صورت می گیرد باید در 

شاخص ها لحاظ و اصالح و در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.
در پایان این نشست تخصصی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به بر نامه های تحول در نظام 
اداری با تشریح ابعاد رسالت سازمانی اظهار کرد: با نگاه به گذار جمعیتی از دهه ۶۰ 
تاکنون انتقال اشتغال درحوزه صنعت ،خدمات و کشاورزی کاهش پیدا کرده و 

در بخش کارشناسی کار یدی به نیروی فکر کشور توسعه پیدا کرده است.

مدیر کل بهزیستی استان خبر داد؛

یستی آذربایجان شرقی پرستی بهز ۱۹۵۰ کودک، تحت سر

مدیـر کل بهزیسـتی آذربایجـان شـرقی از سرپرسـتی ۱۹۵۰ کـودک توسـط این اداره 
کل خبـر داد.

گـزارش جام جـم فـرگل صحـاف در مراسـم افتتـاح سـالن چنـد منظـوره شـیر  بـه 
، بـا اشـاره بـه نگهـداری ۲۵۰ کـودک در ۲۵ مرکـز غیـر دولتـی  خـوارگاه احسـان تبریـز
بهزیسـتی اسـتان، گفت: ۱۷۰۰ کودک تحت سرپرسـتی این اداره کل نزد بسـتگان 
درجـه یـک و دو و سـه خـود نگهـداری می شـوند و کمـک هزینـه نگهـداری ایـن 

کـودکان توسـط بهزیسـتی بـه خانواده هـا پرداخـت می شـود.
چشـمگیر  کمک هـای  از  بهزیسـتی،  بـا  قضائیـه  قـوه  تنگاتنـگ  همـکاری  از  وی 
افـزود:  و  کـرد  قدردانـی  سرپرسـت  بـی  فرزنـدان  نگهـداری  راسـتای  در  خیریـن 
و  خیـر  مـردم  کمـک  بـدون  کـودکان،  نگهـداری  بـاالی  هزینه هـای  بـه  توجـه  بـا 

نیسـت. مقـدور  بهزیسـتی  بـرای  امـر  ایـن  نوعدوسـت 
سـالن چنـد منظـوره شـیر خـوارگاه احسـان تبریـز در پنجمیـن روز از هفتـه دولـت 
سـالن چنـد منظـوره شـیر خوارگاه احسـان با حضـور صحاف، مدیر کل بهزیسـتی 
اسـتان، حجـت االسـالم سـید محمدرضـا میرتـاج الدینـی_ نماینـده مـردم شـریف 
آذرشـهر در مجلـس شـورای اسـالمی، جانشـین سـپاه عاشـورا،  ، اسـکو و  تبریـز

اعضـای شـورای معاونـان و تعـدادی از خیریـن اسـتان افتتـاح شـد.
سـالن چنـد منظـوره شـیرخوارگاه احسـان در زمینـی به مسـاحت ۱۳۵ متـر مربع با 
هزنیـه ای بالـغ بـر ۳ میلیـار ریـال احداث شـده اسـت ؛ که ۲ میلیارد ریال آن توسـط 

خیرین و یک میلیارد ریال توسـط بهزیسـتی تامین شـده اسـت.
بسـیج  مقاومـت   ۳ حـوزه  فرمانـده  عاشـورا،  سـپاه  جانشـین  آییـن  ایـن  در   
کارمندان سـپاه عاشـورا و تعدادی از خیران نوع دوسـت اسـتان حضور داشـتند.

* افتتاح سومین مرکز پشتیبانی شغلی ) SE ( بهزیستی آذربایجان شرقی
پوشـش  تحـت  معلـوالن   )  SE  ( شـغلی  پشـتیبانی  مرکـز  سـومین  همچنیـن 

شـد. افتتـاح  شـرقی  آذربایجـان  بهزیسـتی 
صحـاف مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان همچنیـن در آییـن افتتـاح »مرکـز پشـتیبانی 
SE ( رسـا« کـه بـا حضـور اعضـای شـورای معاونـان ایـن اداره کل برگـزار  شـغلی ) 
شـد، گفت: در سـال جهش تولید و در راسـتای تحقق بخشـیدن به شـعار سـال، 
بـا هـدف بازتوانـی معلـوالن  سـومین مرکـز پشـتیبانی شـغلی بهزیسـتی اسـتان 

تحـت پوشـش ایـن اداره کل آغـاز بـه کار کـرد.
صحـاف ضمـن اشـاره بـه آمـوزش ۳۰۰ نفـر در دو مرکـز قبلـی، از تثبیـت شـغلی ۶۰ 
نفـر از معلـوالن مراکـز پیشـین خبـر داد و گفـت: شناسـایی اسـتعدادها، عالیق و 
مهارت هـای معلـوالن، آمـوزش و معرفـی بـه مراکـز اشـتغال و کارآفرینـان، جزوی از 

فعالیـت ایـن مراکز اسـت.
وی ادامـه داد: اداره کل بهزیسـتی اسـتان در راسـتای تثبیـت اشـتغال معلـوالن 
تحت پوشـش در سـال نخسـت شـش ماه و در سـال های دوم و سـوم سـه ماه 

از کار آفرینـان و مراکـز اشـتغالی کـه معلـوالن را بـه کار بگیرنـد، حمایـت می کنـد.
وی از پرداخـت تسـهیالت کـم بهـره بـه کارفرمایـان معلـوالن تحـت پوشـش بـه 
مبلـغ ۵۰ میلیـون تومـان بـه ازای هـر معلـول و تـا سـقف ۴۰ نفـر خبـر داد و گفـت: 
کمـک بـه بیمـه خویـش فرمایـی، کارفرمایـی و پرداخـت هزینـه جبـران کارایـی از 
سـایر حمایت هایـی اسـت کـه اداره کل بهزیسـتی اسـتان در راسـتای حمایـت از 

اشـتغال معلـوالن انجـام می دهـد.
 مرکـز پشـتیبانی شـغلی رسـا در مسـاحتی بـه متـراژ ۲۵۰ متـر مربـع با هزینـه ای بالغ 

بـر ۲۵۰ میلیـون تومـان آغـاز بـه کار کرده اسـت.

چهار هزار و 35۰ نفر در مراغه خون اهدا کردند
سال  ابتدای  از  گفت:  مراغه  خون  انتقال  پایگاه  رئیس 
پایگاه خون  این  در  نفر   ۳۵۰ و  کنون چهار هزار  تا  جاری 

اهدا کردند.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا محمود مهدوی افزود: 
به  خون  اهدای  برای  نفر   ۲۰۰ و  هزار  پنج  مدت،  این  در 

اند که  انتقال خون این شهرستان مراجعه کرده  پایگاه 
چهار هزار و ۳۵۰ نفر موفق به اهدای خون شده اند.

وی اضافه کرد: در دهه اول محرم امسال نیز از مجموع 
اهدای  مورد   ۷۰۱ پایگاه،  این  به  کننده  مراجعه  نفر   ۸۲۸
مهدوی  است.  شده  انجام  شهرستان  این  در  خون 

حسینی  عزاداران  نیز  حسینی  تاسوعای  روز  در  گفت: 
این شهرستان ۲۰۰ واحد خون کامل به این پایگاه اهدا 
افزود: همچنین در روز عاشورای حسینی  اند. وی  کرده 
اقدام  مراغه،  خون  انتقال  پایگاه  به  مراجعه  با  نفر   ۲۴۵
بیشترین  داشت:   اظهار  وی  کرده اند.  خون  اهدای  به 

رده سنی اهدا کنندگان خون در این شهرستان را گروه 
سنی ۲۱ تا ۲۵ سال و کمترین آن را ۶۰ تا ۶۵ سال تشکیل 
تامین  وظیفه  مراغه  خون  انتقال  پایگاه  می دهند. 
مراغه،  شهر  چهار  بیمارستان های  خونی  فرآورده های 

بناب، عجبشیر و ملکان را بر عهده دارد.
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اى دوست، ببین حال دل زار مرا       
ویـن جاِن بال دیده بیمار مرا

تا کی دِر وصِل خود به رویم بندى؟     
امام خمینی )ره(جانا، مپسند دیگر آزار مرا

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

در  شرقی  آذربایجان  استان  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر  محمودی  جواد 
بانکداری  هفته  و  دولت  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  جام جم  با  گفتگو 
اسالمی گفت: شعب بانک کشاورزی استان در ۵ ماهه سالجاری در مجموع 
بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد ریال به تعداد ۵۳۹۱۳ نفر تسهیالت در بخش های مختلف 
کشاورزی پرداخت کردند محمودی گفت : بیشترین تسهیالت پرداختی در 
ح های زراعی اعم  بخش زراعت می باشد که بالغ بر ۱۹۰۰ میلیارد ریال برای طر

از کاشت و برداشت غالت وحبوبات برای ۵۶۱۲ نفر پرداخت شده است.
وی اظهار داشت:سپس در بخش صنایع و خدمات کشاورزی بالغ بر۲۳۲۰ 
، به  میلیارد ریال.به ۲۶۹۳ نفر ودر بخش دام وطیور مبلغ ۸۴۲ میلیارد ریال 

تعداد  ۲۰۷۰ نفر متقاضی بیشترین تسهیالت اعطاء شده است.
برای  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۷۴۵ بر  بالغ  بانک  این  شعب   : افزود  وی 
ح های قالی بافی وصنایع دستی  ح های باغداری به تعداد ۲۵۲۳ نفرو برای طر طر
تسهیالت  بخش  این  در  فعال  نفر   ۹۰۳ تعداد  به  ریال  ۱۴۰میلیارد  روستائی 

پرداخت کرده اند.
محمودی سپس به سرفصل قرض الحسنه ازدواج پرداخت وگفت:شعب 
ریال تسهیالت  بر ۶۵۰ میلیارد  بالغ  آذربایجان شرقی  بانک کشاورزی استان 

خ ۴درصد پرداخت نمودند. قرض الحسنه به تعداد ۱۳۰۰ زوج بانر
به  ادامه  در  شرقی  آذربایجان  استان  کشاورزی  بانك  شعب  مدیر 
مکانیزاسیون کشاورزی اشاره کردوگفت:شعب استان از ابتدای سال جاری 
تا پایان مردادماه، ۸۲۰ میلیارد ریال تسهیالت برای ۱۲۰۰ دستگاه انواع تراکتور 

ماشین آالت وادوات کشاورزی پرداخت کردند.
وی افزود : با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی ، ۱۳۴ واحد گلخانه ای 
به مساحت ۵۲۰۰۰ مترمربع طی سالجاری در استان آذربایجان شرقی به بهره 
ح ها بالغ بر ۲۴۱۰میلیارد ریال توسط بانک کشاورزی  برداری می رسد.برای این طر
واز محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ تامین اعتبار شده است تاکنون بیش از 
۷۵ درصد آن عقد قرارداد شده ومابقی در شرف قرارداد می باشد.بطوریکه با 
ح ها عالوه بر استفاده بهینه از آب وخاک وافزایش راندمان  راه اندازی این طر

تولید ، زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر به طور مستقیم فراهم می شود.
5۰4 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت می شود

 ، کشاورزان  به  ریال غرامت  به ۵۰۴ میلیون  ، قریب  زراعی ۹۸-۹۹  در سال 
آذربایجان شرقی پرداخت  برداران خسارت دیده در استان  و بهره  دامداران 

می شود.

از  نفر   ۳۶۳۵۰ به  غرامت  میزان  گفت:این  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر 
پرداخت  وطیور  ودام  باغی،زراعی  محصوالت  بخش  در  دیدگان  خسارت 

خواهد شد.
وی افزود :حدود۲۰درصد ازغرامت برآوردی فوق درخصوص دام وطیور بوده 
که به حساب خسارت دیدگان واریز شده و مابقی نیز در صورت تامین اعتبار 
بالفاصله پرداخت خواهد شد.محمودی افزود : در سال زراعی جاری تاکنون 
قریب به۲۲۰۰۰۰ راس دام سبک وسنگین درآذربایجان شرقی تحت پوشش 
بیمه   ۷۵۸۵ تعداد   ، .بطوریکه  است  قرارگرفته  کشاورزی  بیمه  صندوق 
بیمه  صندوق  پوشش  تحت  را  خود  زنبورداری  و  وسنگین  سبک  دام  گذار 

کشاورزی استان قرار دادند. 
استان  در  باغات  و  زراعی  راضی  ۱۱۲۴۰۸هکتاراز  قریب  داد:   ادامه  وی 
برای  و  قرارگرفت  کشاورزی  بیمه  صندوق  پوشش  تحت  شرقی  آذربایجان 
این منظور ، تعداد۵۶۴۷۱ بیمه گذارمحصوالت خود را تحت پوشش صندوق 

بیمه کشاورزی استان قرار دادند. 
آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد : در  مدیر شعب بانك کشاورزی استان 
تاکنون ۲۷۳۰۳۶۹۷ قطعه طیور درآذربایجان شرقی تحت  زراعی ۹۸-۹۹  سال 
پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرارگرفت. به گونه ای که، تعداد ۱۴۳۹ بیمه 
گذار مرغداری خود را تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار دادند. 
وی در ادامه به پروژه هایی که با مشارکت بانک کشاورزی استان احداث شده 

و همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید اشاره کرد:
بهره برداری از آبیاری تحت فشار 53۰هکتاری در شهرستان خداآفرین

آبیاری تحت فشار اراضی قلی بیگلو باظرفیت ۵۳۰ هکتار دراراضی شهرستان 
برداری  به بهره  به مناسبت هفته دولت  آذربایجان شرقی  خدآفرین استان 
۱۷۷میلیارد  بر  بالغ  ح  طر این  برای  بانک  پرداختی  تسهیالت  می رسد.میزان 
ریال است که توسط بانک زمین وابسته به بانک کشاورزی به اجرا درآمده 
ح ، زمینه اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر به طور مستقیم  است .با راه اندازی  این طر

فراهم می شود.
راه اندازی گلخانه شیشه ای 1۰هکتاری در شهرستان جلفا

بزرگ ترین گلخانه شیشه ای بنام  ارس تارال امیر به ظرفیت۱۰ هکتار گلخانه 
آذربایجان  تولید صیفی جات در شهرستان جلفا استان  سرپوشیده جهت 
ریال  ۲۰۰۰میلیارد  بر  بالغ  ح  طر این  سرمایه  .کل  رسید  برداری  بهره  به  شرقی 
بصورت  آن  ۱۰۰۰میلیارد  و  ای  سرمایه  بصورت  آن  ریال  میلیارد   ۱۰۰۰ که  است 
سرمایه در گردش توسط بانك کشاورزی و از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ح ، زمینه اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر به طور  ملی تامین شد. با راه اندازی  این طر

مستقیم فراهم شد.
ح بسته بندی گیاهان داروئی در شهرستان آذرشهر راه اندازی طر

نژاد هفت چشمه در  گیاهان داروئی خانم مرضیه پاشا  ح بسته بندی  طر
شهرستان آذرشهر استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید. کل سرمایه 
ح بالغ بر ۳۰میلیارد ریال است که ۱۵میلیارد ریال آن توسط تسهیالت  این طر
بانك کشاورزی و از محل اشتغال پایدار روستائی صندوق توسعه ملی تامین 
ح ، زمینه اشتغال برای ۱۰ نفر به طور مستقیم فراهم  شد.با راه اندازی  این طر

شد.
ح آبرسانی اراضی پایاب سدآیدوغموش در شهرستان میانه  راه اندازی طر

داشکسن  کارگاه  سدآیدوغموش  پایاب  اراضی  هکتار  آبرسانی ۳۳۴  ح  طر
آذربایجان شرقی به بهره  قراءسیاه کمر و حصار در شهرستان میانه استان 
 ۳۶ که  است  ریال  میلیارد   ۴۳ بر  بالغ  ح  طر این  سرمایه  کل  رسید.  برداری 
پایدار  اشتغال  محل  از  و  کشاورزی  بانك  تسهیالت  توسط  آن  ریال  میلیارد 

ح ، زمینه تولید  روستائی صندوق توسعه ملی تامین شد.با راه اندازی  این طر
واشتغال برای دهها نفر کشاورز به طور مستقیم فراهم شد.

در  شکری  و  ارده  حلوا  تولید  و  خشکبار  بندی  بسته  واحد  اندازی  راه 
شهرستان مراغه 

آذر  واحد بسته بندی خشکبار و تولید حلوا ارده و شکری حسن احمدی 
استان  مراغه  شهرستان  در  ارده  حلوا  و۹۰۰تن  خشکبار  ۲۸۰۰تن  باظرفیت 
ح بالغ بر ۱۷ میلیارد  آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید. کل سرمایه این طر
محل  از  و  کشاورزی  بانك  تسهیالت  توسط  آن  ریال  که۹میلیارد  است  ریال 
ح ، زمینه  اشتغال پایدار روستائی وعشایری تامین شد.با راه اندازی  این طر

اشتغال ۲۰نفر به طور مستقیم فراهم شد.
ح تصفیه روغن خام در شهرستان جلفا راه اندازی طر

ح صنایع تاتلی شمس ارس در زمینه تصفیه انواع روغن خام در منطقه  طر
.به  آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید  آزاد ارس شهرستان جلفا استان 
آذربایجان  استان  در  کشاورزی  بانك  شعب  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش 
ح بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال است که۹ میلیارد ریال آن  شرقی ، کل سرمایه این طر
توسط تسهیالت بانك کشاورزی و از محل اشتغال پایدار روستائی وعشایری 
ح ،  صندوق توسعه ملی تامین شد.این گزارش می افزاید: با راه اندازی  این طر

زمینه اشتغال ۱۲نفر به طور مستقیم فراهم شد.
بهره برداری از سردخانه تک منظوره در شهرستان میانه

ترک  بخش  در  تن   ۶۰۰۰ ظرفیت  با  منظوره  تک  سردخانه  احداث  ح  طر
آذربایجان شرقی به بهره برداری به مناسبت هفته  شهرستان میانه استان 
بر ۸۰میلیارد ریال  بالغ  ح  دولت به بهره برداری می رسد. کل سرمایه این طر
است که۵۹/۴۰۰ میلیارد ریال آن توسط تسهیالت بانك کشاورزی و از محل 

با  شد.  تامین  ملی  توسعه  صندوق  وعشایری  روستائی  پایدار  اشتغال 
ح ، زمینه اشتغال ۲۳نفر به طور مستقیم فراهم شد. راه اندازی  این طر

راه اندازی سردخانه 25۰۰تنی در شهرستان ملکان 
باظرفیت ۲۵۰۰تن در شهرستان  ح تکمیلی سردخانه قاسم مقتدرزاده  طر
ح  طر این  سرمایه  رسید.کل  برداری  بهره  به  شرقی  آذربایجان  استان  ملکان 
بالغ بر ۳۷/۵۰۰میلیارد ریال است که۲۰میلیارد ریال آن توسط تسهیالت بانك 
کشاورزی و از محل اشتغال پایدار روستائی صندوق توسعه ملی تامین شد. 

ح ، زمینه اشتغال ۵نفر به طور مستقیم فراهم شد. با راه اندازی  این طر
سهند  خوشه  زرین  شرکت  تنی  2۰هزار  سیلوی  احداث  اندازی  راه 

چاراویماق
واحد احداث سیلوی زرین خوشه سهند چاراویماق باظرفیت ۲۰هزارتن در 
شهرستان قره آغاج استان آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید. کل سرمایه 
توسط  آن  ریال  که۳۰میلیارد  است  ریال  ۳۵/۵۰۰میلیارد  بر  بالغ  ح  طر این 
تسهیالت بانك کشاورزی و از محل اشتغال پایدار روستائی صندوق توسعه 
ح ، زمینه اشتغال ۱۵ نفر به طور مستقیم  ملی تامین شد. با راه اندازی  این طر

فراهم شد.
راه اندازی احداث گلخانه گل های زینتی در شهرستان هادیشهر

درمساحت  فیضی  معصومه  خانم  زینتی  گل های  گلخانه  احداث  واحد 
۳۰۰۰متر مریع در شهرستان هادیشهر استان آذربایجان شرقی به بهره برداری 
ح بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال است که۱۴میلیارد ریال آن  رسید. کل سرمایه این طر
توسط تسهیالت بانك کشاورزی و از محل اشتغال پایدار روستائی صندوق 
ح ، زمینه اشتغال ۷ نفر به طور  توسعه ملی تامین شد. با راه اندازی  این طر

مستقیم فراهم شد.

طی ۵ ماهه سالجاری ؛

یال تسهیالت پرداخت کرد بانک کشاورزی آذربایجان شرقی ۷۰۰۰ میلیارد ر

فرارسیدن هفته بانکداری اسالمی یادآور تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط مجلس شورای اسالمی در سال ١36٢ است ، خدمتگزاران 
مردم در نظام بانکی کوشیده اند تا نقشی موثر در توسعه و آبادانی میهن در عرصه های مختلف اقتصاد کشور را ایفا نمایند، به گونه ای که می توان 
ادعا کرد که هیچ طرح و سرمایه گذاری عمده و مهمی در کشور بدون حضور موثر بانک ها قابل اجرا نبوده است. هفته بانکداری اسالمی پاسداشت 
سختکوشی و تعهد صدها هزار زن و مرد شریف ایرانی است که کمر همت به خدمت صادقانه و بی منت به هم میهنان گماشته اند. کارکنان شبکه 
بانکی را می توان به حق از جمله بهترین و بهره ورترین کارکنان نظام مالی کشور دانست، چراکه ماهیت کارکرد بانک ها به گونه ای است که خدمت 

باید در لحظه و به شرط رضایت مشتری ارائه شود .
 اینجانب به نوبه خود، هفته بانکداری اسالمی را به کارکنان تالش گر و متعهد بانک کشاورزی و شبکه بانکی در جای جای میهن اسالمی صمیمانه 
تبریک عرض نموده و از فعاالن پرتالش و متعهد بخش کشاورزی به عنوان همسنگران جبهه اقتصاد مقاومتی صمیمانه قدردانی نموده و از 
خداوندمنان برای ایشان توفیق روز افزون مسألت دارم. امید است در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مزین به سال » جهش 

تولید« شده است، شاهد رشد و ارتقای فرهنگ بانکداری اسالمی برای توسعه اقتصادی کشورمان باشیم.                           

پیام تبریک مدیر شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی بمناسبت 
هفته بانکداری اسالمی
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