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آذربایجان شرقی قهرمان پنجمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر کشور شد

جناب آقای مهندس صابر پرنیان جناب آقای مهندس صابر پرنیان 

یاست محترم سازمان صنعت محترم سازمان صنعت یاستر ر
 معدن و  معدن و تجارت  استان آذربایجان شرقیتجارت  استان آذربایجان شرقی

صنایع غذایی حام- سلیمان زادهصنایع غذایی حام- سلیمان زاده

انتصــاب شایســته حضرتعالــی را بــه ایــن ســمت در دولــت ســیزدهم کــه بیانگر 
تعهــد، روحیه مردمــی و خدمتگــزاری جنابعالــی در صحنه هــای مختلف خدمت 
یک عرض  صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران اســت صمیمانه تبر
یتی شــما گامی  می نماییــم. بــی تردیــد تجــارب ارزنــده و ســوابق درخشــان مدیر
ارزشــمند بــرای رســیدن بــه اهــداف جهــادی و تحول آفرین دولــت مردمــی نظام 
اســالمی و ســر منشــا برکات، توســعه و آبادانی همه جانبــه این منطقــه صنعتی 
و معدنــی خواهــد بــود بــا آرزوی توفیقــات روز افزون ســربلندی شــما را در ســایه 
 توجهــات حضــرت ولــی عصــر )عــج( و در پرتــو رهنمودهــای مقــام معظــم رهبری

یم. )مدظله العالی ( از درگاه خداوند متعال مسالت دار

رئیس بانک ملی استان خبر داد:
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ح  بهره برداری از ۲ طر
اشتغال زایی در مرکز ترک 

مراغه گلستان  اعتیاد 

گاز در  رکورد مصرف 
شد شکسته  آذربایجان شرقی 

در پی  تداوم سرمای هوا؛

 با حضور معاون استاندار و فرماندار
 صورت گرفت:
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مزایده فروش امالک  تملیکی 
و مازاد  بر نیاز  بانک سپه 

آذربایجان شرقی در استان  

گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
اهمیت ورزش کارگری به جهت سر و کار داشتن 
با انسان مولد و موثر در رشد و پیشرفت همه جانبه کشور 

زیاد است.
افتتاحیه پنجمین  گزارش جام جم، محمد چکشیان  در  به 
المپیاد ورزشی بانوان کارگر کشور در تبریز اظهار کرد:  وقتی 
از ورزش حرف می زنیم در حقیقت در مورد یکی از مهم ترین 

عوامل نشاط و سالمت حرف می زنیم و ...
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اقتصادی پنجمین دوره المپیاد ورزشــی بانوان کارگر کشور در تبریز با قهرمانی اجتماعیاجتماعی۲
آذربایجان شرقی به کار خود پایان داد.

 پنجمین دوره المپیاد ورزشی بانوان جامعه کار و تولید از سوم تا پنجم 
بهمن جاری در پنج رشته ورزشی شنا، دارت، شطرنج، تنیس روی میز و 

بدمینتون با حضور ۱۷۵ ورزشکار در قالب ۳۰ استان به میزبانی استان 
آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگزار شد. 

آذربــایــجــان شرقی با کسب ۲۲ امتیاز مقام  در ایــن دوره از مسابقات، 
قهرمانی را از آن خــود کــرده و استان  اصفهان با ۱۸ امتیاز مقام دوم و 

استان های بوشهر و خــراســان رضــوی با ۱۲ امتیاز به صــورت مشترک 
مقام سوم را کسب کردند.

آذربایجان شرقی اهدا  از مسابقات به استان  این دوره  کاپ قهرمانی 
شد.

آذربایجان شرقی قهرمان پنجمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر کشور شد

خبر

آذربایجان  صمت  سازمان  رئیس 
شرقی:

فوالدی  واحدهای  برق  تامین 
پیگیری  شــرقــی  ــان  ــجـ ــایـ آذربـ

می شود

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
و  موانع  رفع  بر  تاکید  با  شرقی  آذربایجان 
در  گفت:  فوالد  حوزه  روی  پیش  چالش های 
تعامل جدی با مقام های ملی و استانی مساله 
پیگیری  صنعت  این  نیاز  مورد  برق  تامین 

خواهد شد.
با  دیدار  در  پرنیان  صابر  جام جم،  گزارش  به 
اعضای انجمن فوالد آذربایجان شرقی، سرمایه 
گذاری در زیر ساخت های صنعت برق به منظور 
استان  صنایع  انرژی  تامین  و  ظرفیت  افزایش 
کرد: صنایع فوالدی  اظهار  و  را ضروری دانست 
خوبی  پیشرفت  اخیر  سال های  در  استان 
به  و  حمایتی  اقدامات  با  باید  و  است  داشته 
همت بخش خصوصی در جهت تحرک بخشی 
و ارتقای هر چه بیشتر این صنعت تالش کنیم. 
وی با بیان این که تکمیل زنجیره  تامین و ارزش 
برنامه های  مهم ترین  جزو  فوالد  صنعت  در 
در  الزم  تمهیدات  افزود:  است،  استان  صمت 
راستای آماده سازی بسترها فراهم شده است 
استفاده  و  کوچک  معادن  شدن  فعال  با  و 
هم  همجوار  استان های  معادن  ظرفیت  از 
نیاز  مورد  اولیه  مواد  از  بخشی  می توانیم 
رئیس  کنیم.  تامین  را  فوالدی  واحدهای 
بر  شرقی  آذربایجان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
منظور  به  فوالد  حوزه  مسائل  دقیق  احصاء 
آتی با مدیران  بررسی در نشست های مشترک 
همچنین  و  استانی  مسئوالن  و  صمت  وزارت 
جهت  در  سازنده  پیشنهادات  و  راهکارها  ارائه 
استان  فوالدی  صنایع  بیشتر  هرچه  توسعه  

تاکید کرد.
انرژی  اولیه،  مواد  صادراتی،  و  گمرکی  مسائل 
یاب  بهین  سامانه  و  کاال  بورس   ،) گاز  و  )برق 
مورد  جلسه  این  در  که  بود  مواردی  جمله  از 
شرقی  آذربایجان  گرفت.  قرار  بررسی  و  بحث 
حدود  فعالیت  و  تولید  بالقوه  ظرفیت  نظر  از 
ظرفیت  درصد   ۱۵ فوالدی،  تولیدی  واحد   ۳۰
ظرفیت  درصد   ۲۴ و  فوالدی  شمش  تولید 
تولید مقاطع فوالد ساختمانی کشور را به خود 
اختصاص داده است. این استان با تولید بیش 
از ۵.۱ میلیون تن شمش فوالدی و ۲.۵ میلیون 
تن مقاطع فوالد ساختمانی از قطب های فوالد 

در محصوالت نهایی و طولی است

مدیر جهاد کشاورزی:
تــســهــیــالت  ــال  ــ ریـ ــارد  ــی ــل ــی م  31
ثبت  هشترود  در  دامـــدارکـــارت 

شده است

میلیارد   ۳۱ گفت:  هشترود  کشاورزی  جهاد  مدیر 
برای  کارت  دامدار  طرح  به  مربوط  تسهیالت  ریال 
خرید نهاده های دامی ۹۱ دامدار این شهرستان در 
سایت »سیتا« ثبت شده که تاکنون ۱۶ میلیارد ریال 

آن پرداخت شده است. 
به گزارش جام جم، مجید احمدی افزود: متقاضیان 
سه  سبک  دام  راس  هر  برای  دامدارکارت  طرح 
میلیون ریال و برای هر دام سنگین هفت میلیون 
ریال تسهیالت خرید نهاده دامی دریافت می کنند و 
پرداخت آن در بانک کشاورزی شعبه هشترود ادامه 
دارد. وی اضافه کرد: اولویت معرفی دامداران برای 
دریافت دامدارکارت، هویت گذاری و شناسنامه دار 
 برای خرید 

ً
کردن دام هاست و این تسهیالت صرفا

نهاده های دامی از تعاونیهای دامداران مورد تایید 
اختصاص  هشترود  کشاورزی  جهاد  مدیریت 

می یابد و در سایر موارد کاربردی ندارد. 
هشترود با برخورداری از حدود ۱۶۰ هزار راس دام سبک و 
۴۰ هزار راس دام سنگین در پرداخت تسهیالت دامدار 

کارت دارای رتبه اول آذربایجان شرقی است.

ورزش  اهمیت  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
کارگری به جهت سر و کار داشتن با انسان مولد و موثر در رشد و 

پیشرفت همه جانبه کشور زیاد است.
به گزارش جام جم، محمد چکشیان  در افتتاحیه پنجمین المپیاد 
ورزشی بانوان کارگر کشور در تبریز اظهار کرد:  وقتی از ورزش حرف 
و  نشاط  عوامل  مهم ترین  از  یکی  مورد  در  حقیقت  در  می زنیم 
سالمت حرف می زنیم و نیروی کار با نشاط و انگیزه، تاثیر بسیار 
زیادی در رشد و توسعه کشور و افزایش بهره وری خواهد داشت.

وی با بیان این که انسان مهم ترین هدف همه اقدامات فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی بوده و ارتقایش در اولویت است، گفت: وقتی 
غیرمستقیم  نقش  جهت  به  می رود،  سخن  بانوان  ورزش  از 
بانوان در تربیت نسل آینده جامعه، یک مولفه دیگر بدان اضافه 

با بیان این که در طلیعه گام دوم انقالب قرار داریم  می شود. وی 
و در گام دوم بر حرکت جوانان و حرکت عمومی جامعه با تالش 
بی شک  کرد:  خاطرنشان  است.،  شده  ویژه ای  تاکید  انگیزه  و 
، تالش، کارآفرینی، تعاون،  مهم ترین عامل این حرکت، فرهنگ کار
آموزی است و همه  مشارکت اجتماعی، فرهنگ ورزش و مهارت 
این فرهنگ ها بیشترین نقش را در ترویج و ارتقای شان و منزلت 

زنان و بانوان سرزمین مان خواهند داشت.
چکشیان، با اشاره به این که با این نگاه، ورزش کارگری در حوزه 
زنان بسیار مهم تر و پررنگ تر می شود، خاطرنشان کرد: براساس 
رویکردهای جدید وزارتخانه، تقویت کمی و کیفی ورزش جامعه کار 
و تولید را در اولویت قرار داده ایم و امیدواریم بتوانیم با تالش و 

نشاط شما، حرکات جدیدی در ورزش جامعه کارگری آغاز کنیم.

با  که  است  دوره ای  انقالب،  دوم  گام  از  منظور  افزود:  وی 
تکیه  با  و  گذشته  ضعف  و  قوت  نقاط  بررسی  و  آسیب شناسی 
تالش  و  ایثار  از  تبعیت  به  و  موجود  ظرفیت های  و  سرمایه ها  بر 

شهدا، حرکت جدیدی آغاز کنیم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی هم از حضور 
بانوان  المپیاد ورزشی  پنجمین  در  تیم   ۳۱ قالب  در  ۱۸۰ ورزشکار 

کارگر سراسر کشور در تبریز خبر داد.
سراسر  کارگر  بانوان  ورزشی  تیم های  کرد:  اعالم  فتحی  حسین 
کشور در قالب ۲۸ تیم بدمینتون، ۲۱تیم  شطرنج۲۷ تیم شنا، ۲۵ 

تیم تنیس روی میز در این مسابقات با هم رقابت می کنند.
شنا،  رشته های  در  کشور  کارگر  بانوان  ورزشی  المپیاد  پنجمین 
پیروزی انقالب اسالمی تا پنجم بهمن در تبریز برگزار شد.دارت، شطرنج، بدمینتون و تنیس روی میز به مناسبت سالگرد 

معاون وزیر کار تشریح کرد : 

ورزش کارگری نقش مستقیم در توسعه کشور دارد

گفت:  تبریز  شهرستان  اسالمی  انقالب  و  عمومی  دادستان 
درآمد سالجاری انحمن حمایت از زندانیان این شهر نسبت به 

سال قبل ۳۶ درصد افزایش یافت.
درآمدهای  مجموع  علیلو  محبوب  بابک  جام جم،  گزارش  به 
و  اعالم  ریال  میلیارد   ۲۳ را  تبریز  زندانیان  از  حمایت  انجمن 
اضافه کرد: این درآمدها حاصل فعالیت های اقتصادی شامل 
و  نانوایی  مجموعه،  این  پارکینگ  و  آزمایش  شهرک  اداره 

عریضه نویسی می باشد.
با بیان این که بسته های حمایتی و کمک اعطایی انجمن  وی 
افزایش  نیز  گذشته  سال  به  نسبت  امسال  زندانیان  به 
کمک های  میزان  داشت:  اظهار  است،  داشته  چشمگیری 

مردمی و هدایای اشخاص از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۰ 
میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال بوده است.

محبوب علیلو ادامه داد: کمک به خانواده زندانیان، سبدهای 
غذایی، کمک های نقدی، کمک هزینه تحصیلی و بهداشتی و 
نیز مبلغی معادل ۱۴ میلیارد ریال را شامل می شود که نسبت 
آن کمک  به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته و  در کنار 
حدود  نیز   فرهنگی  مسایل  ویژه  به  زندان  به  مربوط  امور  به 
سه میلیارد ریال بوده است که این رقم نیز نسبت به پارسال 

هشت درصد افزایش نشان می دهد.
زندانیان  از  حمایت  انجمن  کمک های  افزایش  بیشترین  وی 
کمک های  آزادی،  کمک هزینه  با ۱۸۵ درصد مربوط به  را  تبریز 
اعالم  دندان  و  دهان  بهداشت  هزینه های  و  نقدی  پرداخت 
از  حمایت  انجمن  این که  به  اشاره  با  علیلو  محبوب  کرد. 
در  ریال  میلیون   ۲۷۱ و  میلیارد   ۳۲ مجموع  در  تبریز  زندانیان 
سال جاری هزینه کرده است، رشد این میزان هزینه را نسبت 

به سال گذشته ۲۱ درصد اعالم کرد.
عنوان  به  تبریز  زندانیان  از  حمایت  انجمن  کرد:  یادآوری  وی 
با  و  زندانیان  به  کمک  منظور  به  مردمی  و  غیردولتی  نهادی 
اهداف متعالی بشردوستانه تاسیس شده و مهم ترین وظیفه 
و رسالت آن کمک به خانواده های زندانیان در راستای کاهش 

آسیب های اجتماعی است.

سپری  مدت  در  گفت:  آذربایجان شرقی  استاندارد  مدیرکل 
محصوالت  عرضه  مراکز  از  بازرسی  تعداد  جاری  سال  از  شده 
به  نسبت  استان  این  در  اجباری  استاندارد  مشمول  تولیدی 

مدت مشابه سال گذشته سه برابر افزایش یافته است.
به گزارش جام جم، ساسان فرشی حق رو، افزود: در این مدت 
مورد  بازرسی  شرکت های  کل،  اداره  این  کارشناسان  از  تیمی 
در  استاندارد  نمایندگی های  و  استاندارد  ملی  سازمان  تایید 
مورد  هزار   ۶۱ از  بیش  شبستر  و  جلفا  بناب،  مراغه،  شهرهای 
در  تعداد  این  که  اند  داده  انجام  صنفی  واحدهای  از  بازرسی 

مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و ۶۸۹ مورد بوده است.
از مراکز عرضه محصوالت  بازرسی  انجام  وی اظهار داشت: در 
از  استان  بازار  در  اجباری  استاندارد  مقررات  مشمول  تولیدی 

نمونه برداری  مورد   ۳۳۴ اجباری  استاندارد  مشمول  کاالهای 
اجباری  استاندارد  مقررات  با  مورد   ۲۹۴ تعداد  این  از  که  شده 

مغایرت داشته است.
مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی با اشاره به باال بودن تعداد 
این  گفت:  شده،  خریداری  نمونه های  تعداد  با  مغایرت ها 
کاالی  دارد یک  احتمال  که  این است  به علت  اختالف مربوط 
اجباری  استاندارد  مقررات  با  مورد  چند  در  شده  نمونه برداری 

مغایرت داشته باشد.
اجباری،  استاندارد  عالمت  نبود  داد:  ادامه  رو،  حق  فرشی 
در  مشکل  انقضا،  و  تولید  تاریخ  نبود  رقمی،   ۰۱ کد  نداشتن 
بسته بندی و نداشتن پروانه استاندارد از جمله موارد مغایرت 

نمونه های خریداری شده بازرسان از بازار استان است.
استاندارد  نشان  با  مغایر  محصوالت  برای  این که  بیان  با  وی 
صورت  در  کرد:  یادآوری  است،  شده  قانون  اعمال  اجباری 
با  قوانین  مقررات  و  برابر  ملی،  استانداردهای  با  کاال  مغایرت 
تولیدی  واحدهای  و  غیراستاندارد  کاالهای  کنندگان  عرضه 

متخلف برخورد قانونی انجام می شود.
دقیق  نظارت  هدف  با  نیز  کل  اداره  این  افزود:  رو،  حق  فرشی 
قانونی  الزامات  بررسی  و  تولیدی  واحدهای  و  محصوالت  بر 
را  بازار  کنترل  و  نظارت  امورات  از  بخشی  طاها  ح  طر قالب  در 
ملی  سازمان  شده  صالحیت  تایید  بازرسی  شرکت های  به 

استاندارد ایران واگذر کرده است.

: دادستان تبریز
افزایش سه برابری بازرسی از مراکز عرضه محصوالت درآمد انجمن حمایت از زندانیان 36 درصد افزایش یافت

مدیر کل استاندارد استان  خبر داد:

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با هشدار به این که در صورت 
مصرف بی رویه، حجم گاز توزیعی با افت فشار مواجه می شود، گفت: 
با برودت هوا، رکورد مصرف گاز این استان در سه سال گذشته با ۴۰ 

میلیون مترمکعب شکسته شد.
از  بیش  کرد:  اظهار  توحیدی  رهنمای  سیدرضا  جام جم،  گزارش  به 
آذربایجان  ۲۵ میلیون مترمکعب، معادل ۶۵ درصد کل مصارف گاز 
شرقی به بخش خانگی و مصارف گرمایشی اختصاص یافته و بقیه 
به بخش عمومی، شامل صنعت، کشاورزی و ادارات مربوط می شود.

بهینه  مصرف  با  تا  خواست  شرقی  آذربایجان  شهروندان  از  وی 
استان  سطح  در  گاز  فشار  کاهش  از  مصرف،  در  جویی  صرفه  و 

جلوگیری کنند. 

شرقی  آذربایجان  گاز  شرکت  عملیاتی  کارکنان  البته  افزود:  توحیدی 
در راستای ادای وظیفه اداری خود به صورت شبانه روزی برای کنترل 
فشار گاز ورودی و خروجی، حفظ و جلوگیری از یخ زدگی تأسیسات 
اما در صورت  کوهستانی، تالش می کنند،  پایین و مناطق  در دمای 

مصرف بی رویه حجم گاز توزیعی، با افت فشار مواجه خواهیم بود.
مسئولیت های  راستای  در  استانی ها  هم  داد:  ادامه  توحیدی 
درصد   ۶ دهند  کاهش  را  اتاق  دمای  از  درجه  یک  اگر  خود  اجتماعی 
در مصرف گاز صرفه جویی می شود که این رقم  با احتساب بیش از 
، زمینه حفظ تعادل در شبکه های  یک میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک گاز

گازرسانی را نیز فراهم می کند. 
توحیدی پیوستن به پویش همگانی دمای ۲۱-۱۸ درجه را ضامن گذر 

از زمستان سرد با جریان پایدار گاز دانست و ادامه داد: دمای »رفاه«، 
بهترین استاندارد برای مدیریت مصرف گاز طبیعی توسط مشترکین 

می باشد.
ایمنی  آذربایجان شرقی همچنین به ضرورت  گاز  مدیرعامل شرکت 
در مصرف گاز طبیعی و بکارگیری وسایل گازسوز استاندارد اشاره و 
، حوادث ناشی از سهل انگاری مشترکان با  اظهار کرد: به گواهی آمار
برودت هوا به خصوص زمان وزش باد و بوران که احتمال جابجایی، 
تخریب یا مسدود شدن مسیرهای دودکش را افزایش می دهد، باال 

می رود.
بازبینی  و  ایمنی  نکات  رعایت  عدم  دلیل  به  متاسفانه  افزود:  وی 
مسیر دودکش و کالهک متصل به آن، حوادث جبران ناپذیری برای 

هم استانی های عزیز به وقوع پیوسته و  بر این اساس توصیه اکید 
بر رعایت نکات ایمنی برای حفظ جان خود و عزیزان مان است.

در پی تداوم سرمای هوا؛

رکورد مصرف گاز در آذربایجان شرقی شکسته شد

دو طرح اشتغالزایی با حضور جمعی از مسئوالن شهرستان و خیران 
در مرکز ترک اعتیاد گلستان مراغه به بهره برداری رسید.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه در مراسم افتتاح 
اعتیاد،  ترک  مراکز  در  اشتغالزا  طرح های  اجرای  گفت:  طرح ها  این 

تحقق شعار تولدی دوباره را در این مراکز نشان می دهد.
سیدعلی موسوی افزود: راه اندازی کارگاه های تولید فنس، فرش، 
تیرچه و بلوک و نیز کارگاه تعمیر خودرو در مرکز ترک اعتیاد گلستان 
در سال های اخیر، زمینه ساز ایجاد زمینه برای اشتغال و نیز کاهش 

آسیب های اجتماعی برای افراد رها یافته زا دام اعتیاد بوده است.
وی ادامه داد: ایجاد اشتغال مهم ترین اقدامی است که می توان 
در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و ورود رهایافتگان از دام 
راستا،  این  در  کرد:  اضافه  وی  داد.  انجام  بازار  و  جامعه  به  اعتیاد 
واحدهای تولیدی و صاحبان صنایع در واحدهای تولیدی و خدماتی 
می توانند از افراد پاک و رهایافته از اعتیاد که دارای تخصص های کافی 

شغلی هستند استفاده کنند.
اخیر  سال های  در  اطهر  و  گلستان  اعتیاد  ترک  مراکز  افزود:  وی 
جای  امر  این  و  اند  برداشته  اشتغالزایی  زمینه  در  موثری  گام های 
بسی قدردانی دارد. مدیر مرکز ترک اعتیاد گلستان نیز با اشاره به 
۲ طرح اشتغالزایی این مرکز گفت: در این راستا، یک قطعه فرش 
ابریشمی به ابعاد سه در چهار متر )۱۲ متر مربع( در مدت ۱۵ ماه 

توسط مددجویان این مرکز بافته شده است.
امیر اسکندری افزود: برای بافت این فرش ۳۰ نفر از رهایافتگان از 
اعتیاد شامل استادکاران ماهر تالش کرده و برای آن ۲۹۰ میلیون 
بافندگان  دستمزد  برای  تومان  میلیون   ۱۸۰ شامل  هزینه  تومان 

هزینه شده است.
وی ادامه داد: همچنین کارگاه خدمات خودرویی و قطعه شویی این 
مرکز نیز با ۳۰۰ میلیون تومان هزینه راه اندازی شده که زمینه ساز 

اشتغال حدود پنج نفر استادکار را فراهم می کند

 با حضور معاون استاندار و فرماندار  صورت گرفت:

ح اشتغال زایی در مرکز ترک اعتیاد گلستان مراغه بهره برداری از 2 طر

اســتاندار آذربایجان شــرقی بــه همــراه وزیــر راه و شهرســازی 
در نخســتین روز از ســفر بــه جمهــوری آذربایجــان از مناطــق 
آزاد شــده قره بــاغ، بازدیــد و زمینــه مشــارکت در بازســازی ایــن 

مناطــق را بررســی کردنــد.
از ســفر هیــات سیاســی-اقتصادی کشــورمان بــه جمهــوری 
آذربایجــان، متشــکل از وزیــر راه و شهرســازی و معاونــان وی، 
معــاون اقتصــادی وزیــر امــور خارجــه و اســتانداران آذربایجــان 
شــرقی و اردبیــل، بــه بازدیــد از نحــوه  بازســازی و آشــنایی بــا 
نیازهــای مناطــق آزاد شــده  بویــژه محــور فضولــی – زنگیــالن 
و هورادیــز اختصــاص یافــت. پــرواز اختصاصــی هیئــت ایرانــی 
در فــرودگاه بیــن المللــی فضولــی بــه زمیــن نشســت و مــورد 
آذربایجــان  قــرار  اســتقبال معــاون نخســت وزیر جمهــوری 

گرفــت تــا نخســتین فــرود هواپیمــای خارجــی در ایــن فــرودگاه 
تــازه بازســازی شــده مربــوط بــه هیئــت ایرانــی باشــد و تصویــری 
نمادیــن از روابــط حســنه دو کشــور همســایه و آمــاده بــودن 
زمینــه همکاری هــای مشــترک از جملــه در بازســازی مناطــق 
آزاد شــده قره بــاغ را بــه تصویــر بکشــد. وزیــر راه و شهرســازی، 
اســتاندار آذربایجان شــرقی و دیگــر اعضــای هیئــت سیاســی-
اقتصــادی کشــورمان پــس از بازدیدهــای برنامه ریــزی شــده، 
ســاعتی قبــل بــرای دیــدار بــا مقامــات عالی رتبــه جمهــوری 

آذربایجــان بــه باکــو عزیمــت کردنــد.
ح هــای مشــترک جــاده ای و تســهیل در ترانزیــت و تــردد  طر
، مهم تریــن موضــوع رایزنی هــا در ایــن  نــاوگان تجــاری دو کشــور

ســفر ۲ روزه اعــالم شــده اســت.

 زمینه های مشارکت آذربایجان شرقی 
در بازسازی قره باغ بررسی شد
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آدرس دقیق ملک منطقهردیف
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شش دانگ
 / مشاع

تملیکیملکی

۱
آذربایجان

 شرقی 
نقد۴۰۵.۱۵۶.۱۹۰تملیکی.......مشاع*-۱۱۳۷۷۹/۶۰۱۵۳/۶۰ فرعی از ۶۰ اصلیمسکونیساختمانملکان -  روستای قندهار

ارزش کل ملک برابر ۳.۶۳۰.۵۷۲.۰۰۰ ریال برآورد شده که 
ارزش ۸۷۰۰ سهم مشاع از۷۷۹۶۰ سهم ششدانگ معادل 

۴۰۵.۱۵۶.۱۹۰ ریال می باشد

۲
آذربایجان

 شرقی 
بستان آباد - روستای آالنقـ  

پالک ۸۸
مسکونیساختمان

۶۸۴ فرعی از ۸۸ اصلی 
واقع در بخش ۹ بستان 

آباد
ششدانگ نقد ۴۵۴.۴۳۰.۰۰۰تملیکی.......شش دانگ *-۱۲۷/۴۷۷۵/۹۷

۳
آذربایجان

 شرقی 
نقد۲۸۰.۸۰۰.۰۰۰تملیکی............مشاع*-۳۸۸۲۷۶.۶۱۹۲ فرعی از ۶۹ اصلی مسکونیساختمانملکان - قریه شیرین کند

۵۴۰۰ سهم از ۲۷۶۶۱ سهماز عرصه و اعیان متعلق به بانکبوده 
وارزش کل ملک ۱.۴۳۸.۳۷۲.۰۰۰ ریال و سهم بانک ۲۸۰.۸۰۰.۰۰۰ 

ریال می باشد .

۴
آذربایجان

 شرقی 
تبریز بیالنکو شرقی روبروی 

مسجد کالنتر پالک ۵۲۵ طبقه ۲
نقد۲.۶۲۹.۲۰۰.۰۰۰تملیکی........مشاع*-۱۰۴/۵۱قدرالسهمفرعی ۱۸   از  ۲۹۸۵اصلیمسکونیآپارتمان 

ارزش کل ملک برابر ۱۲.۰۱۹.۲۰۰.۰۰۰ریال برآورد شده که ارزش 
۲۱سهم مشاع از ۹۶ سهم  ششدانگ آن معادل۲.۶۲۹.۲۰۰.۰۰۰ 

ریال می باشد

۵
آذربایجان

 شرقی 
تبریز - حافظ شمالی - کوچه 

تدین - پالک ۸/۱۰
مسکونیآپارتمان

۵۲۴ فرعی از یک فرعی از 
۱۷۲۸ اصلی

نقد۳.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی..........مشاع*-۱۲۵/۸۳قدرالسهم
ارزش کل ملک برابر۱۴.۴۹۶.۰۰۰.۰۰۰ریال برآورد شده که 

ارزش ۲۰ سهم مشاع   از ۹۶ سهم  ششدانگ آن معادل  
۳.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد.

۶
آذربایجان

 شرقی 

تبریز - خیابان حافظ - روبروی 
بیمارستان نورنجات - کوی 
شهید مسافری - پالک ۷  -  

طبقه ۱

نقد۴.۱۰۵.۵۰۰.۰۰۰تملیکی............مشاع*-۱۲۲/۴۰قدرالسهم۱۳ فرعی از ۱۲۶۸ اصلیمسکونیآپارتمان
ارزش کل ملک برابر ۱۴.۰۷۶.۰۰۰.۰۰۰ریال برآورد شده که ارزش 
۱.۷۵دانگ مشاع از  ششدانگ آن معادل۴.۱۰۵.۵۰۰.۰۰۰ریال 

می باشد

۷
آذربایجان 

شرقی 

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

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی.........شش دانگ -*-۶۱۰۴۴۷۵  فرعی از ۹۹ اصلیصنعتی زمین 

۸
آذربایجان 

شرقی 

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

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی..........شش دانگ-*-۶۱۱۴۵۰۰  فرعی از ۹۹ اصلیصنعتی زمین 

۹
آذربایجان

 شرقی 

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

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی.......شش دانگ-*-۴۵۰۰ ۶۱۲  فرعی از ۹۹ اصلیصنعتی زمین 

۱۰
آذربایجان 

شرقی 

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

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی............شش دانگ-*-۴۵۰۰ ۶۱۳  فرعی از ۹۹ اصلیصنعتی زمین 

۱۱
آذربایجان

 شرقی 

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

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱۲.۰۶۲.۸۵۶.۰۰۰تملیکی..........شش دانگ-*-۴۶۳۹/۵۶ ۶۱۴  فرعی از ۹۹ اصلیصنعتی زمین 

۱۲
آذربایجان

 شرقی 

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

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی...........شش دانگ-*-۵۰۰۰   ۶۳۷  فرعی از ۹۹ اصلیصنعتی زمین 

۱۳
آذربایجان 

شرقی 

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

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی...........شش دانگ-*-۵۰۰۰    ۶۳۶  فرعی از ۹۹ اصلیصنعتی زمین 

۱۴
آذربایجان

 شرقی 

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

ششدانگ  زمین با کاربری صنعتی نقد یا نقد و اقساط۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی..........شش دانگ-*-۵۰۰۰     ۶۳۵  فرعی از ۹۹ اصلیصنعتی زمین 

۱۵
آذربایجان

 شرقی 
تبریز - خیابان دارایی سوم - 

کوی صباغان - پالک ۴ 
مسکونیساختمان

 ۲۶۱۱ اصلی واقع در 
بخش ۴

نقد۳۷.۷۳۱.۲۰۰.۰۰۰تملیکی.........مشاع*-۲۵۳/۷۶۱۲۵۲/۱۶
ارزش کل ملک برابر۱۱۳/۱۹۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال برآورد شده که 
ارزش ۳۲ سهم مشاع از  ۹۶ سهم  ششدانگ آن معادل 

۳۷.۷۳۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال می باشد

۱۶
آذربایجان

 شرقی 

هریس -  میدان مردانی آذر 
-  روبروی نیروی انتظامی - محل 

سابق نمایندگی ایران خودرو 
والی

ساختمان
 خدماتی 

مسکونی 
تجاری

۵۹۶۳ فرعی از ۱ اصلی 
مفروز مجزی شده از 

فرعی ۵۰۷۴ قطعه یک 
بخش ۴۷ هریس

نقد۴۴.۶۴۷.۹۲۰.۰۰۰تملیکی .........مشاع*-۱۳۹۶/۴۵۱۳۰۶/۵
ارزش کل ملک برابر۵۹.۵۳۰.۵۶۰.۰۰۰ ریال برآورد شده که ارزش 
۷۲ سهم مشاع از ۹۶  سهم ششدانگ معادل ۴۴.۶۴۷.۹۲۰.۰۰۰ 

ریال می باشد 

۱۷
آذربایجان

 شرقی 

تبریز ولیعصر کوی کریم خان 
زند ۱۰ متری آذرنیا بن بست 

شهریار پالک ۴ طبقه ۴
مسکونیآپارتمان

فرعی ۳۵۴۷۲/۰۰ 
از  یک اصلی

۷۱ سهم مشاع از ۹۶ سهم نقد۳۶.۱۵۱.۶۶۴.۶۲۰تملیکی..........مشاع*-۱۵۶/۰۷قدرالسهم 

۱۸
آذربایجان 

شرقی 

-خیابان دامپزشکی تقاطع  تبریز
نظام پزشکی جنب شیرینی 

تاتلی پالک۶
ساختمان

مسکونی 
تجاری

پنج دهم دانگ مشاع عرصه و اعیان نقد۱۲.۹۳۴.۳۰۰.۰۰۰تملیکی.........مشاع*-۱۴۲۴۳.۲۰۱۲۵۹ فرعی از ۵۸۲۵ اصلی 

نوبت اول

اصالحیه

ـــپه در نظـــر دارد، امـــالک و مســـتغالت تحـــت اختیـــار خـــود در ســـطح اســـتان  ـــک س بان
ح جـــدول ذیـــل را از طریـــق مزایـــده عمومـــی و بـــا جزئیـــات  آذربایجـــان شـــرقی بـــه شـــر
الکترونیکـــی  تـــدارکات  از ســـامانه  بـــا بهره گیـــری  و  ج در اســـناد مزایـــده  منـــدر
دولـــت »ســـتاد« )بـــه نشـــانی الکترونیکـــی setadiran.ir ( و بـــا شـــماره مزایـــده 

2000001036000038 به صـــورت الکترونیکـــی بـــه فـــروش برســـاند.
:  روز دوشنبه به تاریخ 1400/11/04 یخ انتشار تار

یافت اسناد مزایده:  تا ساعت13:30 روز پنجشنبه به تاریخ 1400/11/14 مهلت در
لغایت   1400/11/04 تاریخ  به  دوشنبه  روز  صبح   9 ساعت  از  بازدید:   یخ  تار
ساعت12/00 روز پنجشنبه به تاریخ 1400/11/28) به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل(

مهلـــت ارســـال پیشـــنهاد: از ســـاعت8:30 روز سه شـــنبه بـــه تاریـــخ1400/11/5  
لغایـــت ســـاعت13:30روز شـــنبه بـــه تاریـــخ 1400/11/30

یخ بازگشایی پاکات پیشنهادی:  ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1400/12/03 تار

نحوه فروش: نقد و نقد  و اقساط
گهـــی نوبـــت دوم مزایـــده   بـــه اصالحـــات احتمالـــی انجـــام شـــده در آ

ً
 توجـــه:  لطفـــا

خ 1400/11/12 در روزنامـــه سراســـری جام جـــم  حاضـــر کـــه در روز سه شـــنبه مـــور
منتشـــر و تـــا پایـــان مهلـــت ارائـــه پیشـــنهادات قیمـــت مـــالک عمـــل می با شـــد، 

توجـــه فرماییـــد.
توضیحات و شرایط:

1. متقاضیـــان می تواننـــد جهـــت کســـب اطـــالع از جزئیـــات مزایـــده حاضـــر بـــا 
شـــماره تلفن هـــای 04133356555 و 04133384991 و 04133363139 یـــا 
ــارراه آزادی )آبرســـان(، ســـاختمان مدیریـــت بانـــک ســـپه  ، چهـ ــز بـــه نشـــانی تبریـ
منطقـــه آذربایجـــان شـــرقی، طبقـــه پنجـــم، دایـــره پشـــتیبانی و خدمـــات مراجعـــه 

فرماینـــد.
 از طریـــق ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی دولـــت 

ً
2. شـــرکت در مزایـــده صرفـــا

»ســـتاد« می باشـــد و کلیـــه مراحـــل فرآینـــد مزایـــده شـــامل خریـــد و دریافـــت 
اســـناد مزایـــده )در صـــورت وجـــود هزینـــه مربوطـــه(، پرداخـــت تضمیـــن شـــرکت 
در مزایـــده )ودیعـــه(، ارســـال پیشـــنهاد قیمـــت و اطـــالع از وضعیـــت برنـــده 

بـــودن مزایده گـــران محتـــرم از ایـــن طریـــق امکانپذیـــر می باشـــد.
3. عالقمنـــدان بـــه شـــرکت در مزایـــده می بایســـت جهـــت ثبت نـــام و دریافـــت 
گواهـــی امضـــای الکترونیکـــی )توکـــن( بـــا شـــماره چهـــار رقمـــی1456 مرکـــز 
راهبـــردی و پشـــتیبانی ســـامانه ســـتاد تمـــاس حاصـــل نماینـــد و یـــا بـــه آدرس 
اینترنتـــی www. setadiran.ir مراجعـــه نماینـــد. کلیـــه اطالعـــات امـــالک 
و مســـتغالت شـــامل مشـــخصات، شـــرایط و نحـــوه فـــروش در بـــرد اعـــالن 

عمومـــی ســـامانه مزایـــده قابـــل مشـــاهده، بررســـی و انتخـــاب می باشـــد.

مدیریت شعب بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:9-   041-35579285

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
فریاد نهان را به دل کی اثر است؟

چهارشنبه      6 بهمن    1400   شماره 6140

امام خمینی )ره(

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت آذربایجان 
شرقی را که بیانگر تعهد و روحیه مردمی و خدمتگزاری صادقانه به نظام مقدس جمهوری 
تجارب  سایه  در  امیدواریم  و  می نماییم  عرض  تبریک  صمیمانه  است  ایران  اسالمی 
ارزشمند و مدیریت تاثیرگذار و توانمند حضرت العالی شاهد پیشبرد اهداف سازمان در 

آینده باشیم.

برادر ارجمند جناب آقای مهندس صابر پرنیان برادر ارجمند جناب آقای مهندس صابر پرنیان 

یاست محترم صنعت و معدن استان  یاست محترم صنعت و معدن استان ر ر
آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

شرکت تولید بستنی اطمینان آذرگل 
پشمک حاج عبداله  - حاج صمد روحی

رئیس بانک ملی استان گفت: پرداخت تسهیالت صدف از ۱ 
تا ۱۸ درصد کارمزد و تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان توسط بانک 

ملی صورت می گیرد.
آذربایجان شرقی امروز در  رئیس اداره امور شعب بانک ملی 
جلسه تجلیل از اصحاب رسانه با اشاره به نقش خبرنگاران 
صورت  در  عملکردها  و  گفت:فعالیت ها  جامعه  تعالی  در 
انعکاس توسط اصحاب رسانه در جامعه مشخص میشود 
جا  به  انتقادهای  عین  در  استان  رسانه های  و  وخبرنگاران 

مشوق ما در ارائه خدمات به عامه مردم بوده است.
بانک  یک  عنوان  به  ملی  بانک  این که  بیان  با  غالمی  عادل 
اقتصادی دارد تصریح  حا کمیتی نقش خاصی در موضوعات 
عنوان  با  و  دولتی  بانک  عنوان  به  ملی  بانک  تاسیس  کرد: 
بانک  اولین  و  بانک ملی مصوب مجلس شورای ملی است 
ایرانی محسوب می شود و سرمایه اولیه این بانک ۲۰ میلیون 
نقش  آذربایجان  هم  سرمایه  این  تامین  در  که  بوده  ریال 

داشته است و امروز به ۹۲۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
داد:  ادامه  استان  بانک های  هماهنگی  کمیسیون  دبیر 
از  باتوجه به فعالیت های تخصصی به تدریج  بانکهای دیگر  

این بانک  جدا شدند و امروز باالی ۹۵ درصد خدمات مالی در 
کشور از طریق سیستم بانکی صورت میگیرد.

دارد،  نیرو  نفر   ۱۵۰۰ استان  ملی  بانک  این که  بیان  با  غالمی 
یادآور شد: در تمام نقاط استان و نقاط محروم حضور داریم 

و ۱۲۷ شعبه در استان فعال است.
این  این که   بیان  با  استان  ملی  بانک  شعب  امور  مدیر 

بر  نیز  دیگری  وظایف  بودن  اقتصادی  بنگاه  عین  در  بانک 
حاکمیتی  نقش  به  باتوجه  بانک  این  دارد،تاکید  کرد:  عهده 
خود،رضایتمندی مردم را در اولویت قرار داده و سوددهی در 

رتبه های دیگر است.
اجتمصاعی  مسئولیت های  ملی  بانک  کرد:  نشان  خاطر  وی 
و  محافل  تمامی  در  و  دارد   عهده  بر  متعددی  اقتصادی  و 

از  بیشتری  سهم  و  دارد  حضور  کشور  اقتصادی  شریان های 
تسهیالت  کرونایی نیز بر عهده بانک ملی است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان با بیان این که در 
کشور حدود۳۳ بانک و موسسه اعتباری فعال است، گفت: 
بیش از۲۵ درصد تسهیالت تکلیفی و حمایت از اقشار محروم 

بر عهده  بانک ملی است.

زمینه  در  ملی  بانک  جمله  از  و  بانک ها  سهم   افزود:  غالمی 
تثبیت اشتغال  در دوران کرونا انکارناپذیر است و اگر این کار 

نبود اشتغال آسیب جدی می دید.
به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
مسئولیت های اجتماعی بانک ملی گفت: عالوه بر حمایت از 
ح های مومنانه و احداث مدرسه و  کسب و کارهای خرد در طر

فعالیت های دیگر حضور داشته ایم.
ح  طر قالب  در  معیشتی  بسته  هزار  ساالنه  کرد:  بیان  وی 
قرار  بهزیستی  و  امداد  کمیته  اختیار  در  و  تهیه  مومنانه 
ایجاد  گفت:  استان  ملی  بانک  شعب  امور  مدیر  داده ایم. 
و  اقتصادی  مسئولیت های  راستای  در  اجتماعی  امنیت 

اجتماعی ایجاد میشود.
در  تسهیالت  هزارفقره   ۵۴ سال جاری  ماهه   ۹ در  افزود:  وی 
قالب ۹۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده که بخش صنعت با 

۴۰ درصد بیشترین میزان بوده است.
در  ملی  بانک  سوی  از  ازدواج  وام  پرداخت  به  اشاره  با  وی 
استان گفت:۸۷ درصد شرکت کنندگان تسهیالت وام ازدواج 
را دریافت کرده اند  که سهم بانک ملی ۲۱ هزار نفر بوده است 
که سهم  و نسبت پرداختی به ثبت کنندگان ۹۶ درصد بوده 
 ۲۹ و  بوده  کنندگان  نام  ثبت  تعداد  از  درصد   ۲۷ بانک  این 
شده  پرداخت  ملی  بانک  طریق  از  استان  ازدواج  وام  درصد 

است.
و  است  دیجیتالی  خدمات  پیشرو  بانک  این  افزود:  غالمی 
اولین سفته دیجیتالی و امضا دیجیتالی توسط این بانک ارائه 

شده است.
بام  سامانه  شد:  یادآور  استان  ملی  بانک  شعب  امور  مدیر  
بانک ملی با ظرفیتی باال و به عنوان امن ترین سامانه بانکی 

فعال است و پیام رسان بله نیز در خدمت مشتریان است.
 ۲۵۰ سقف  تا  تسهیالت  نیز  صدف  ح  درطر کرد:  عنوان  وی 
دوره  با  متناسب  و  درصد   ۱۸ تا   ۱ کارمزد  از  تومان  میلیون 
سرمایه گذاری پرداخت می شود که اولین پرداخت تسهیالت 

از اول فروردین سال ۱۴۰۱ است.

رئیس بانک ملی استان خبر داد:رئیس بانک ملی استان خبر داد:

پرداخت تسهیالت صدف با یک درصد کارمزدپرداخت تسهیالت صدف با یک درصد کارمزد

جناب آقای مهندس صابر پرنیان 
یاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت  ر

استان آذربایجان شرقی

بیانگر  که  را  سمت  این  به  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
عرصه های  در  جنابعالی  خدمتگزاری  و  مردمی  روحیه 
یک عرض می نماییم  کشور است را صمیمانه تبر مختلف 
حوزه  در  جنابعالی  شایستگی  به  عنایت  با  است  امید 
افق های  شاهد  استان  تجارت  و  معدن  صنعت 
این  در  افزون  روز  توسعه  زمینه  و  بوده  روشن تری 
توفیقات جنابعالی را از  گردد. دوام  عرصه ها هموارتر 

درگاه خداوند متعال مسالت دارم.

شرکت کشت وصنعت تکدانهشرکت کشت وصنعت تکدانه


