
کشاورزی  بانک  شعب  مدیر  محمودی  جواد 
استان آذربایجان شرقی: شعب بانک کشاورزی 
استان در پنج ماهه در مجموع  بالغ بر 13هزار  
نفر   183 13هزار  تعداد  به  ریال  میلیارد   340 و 
کشاورزی  مختلف  بخش های  در  تسهیالت  

پرداخت کردند. 

محمودی گفت: بیشترین تسهیالت پرداختی  
در بخش زراعت بالغ بر  1900 میلیارد ریال برای 
طرح های زراعی اعم از کاشت و برداشت غالت 
بخش  در  سپس  نفر،    3183 برای  حبوبات  و 
صنایع و خدمات کشاورزی بالغ بر 894 میلیارد 
ریال و در بخش دام و طیور مبلغ  786 میلیارد 

ریال، به تعداد  2758 نفر اعطاء شده است.
بالغ  بانک   این  شعب  آن  بر  عالوه  افزود:  وی 
ریال تسهیالت برای طرح های  بر  710  میلیارد 
طرح های  برای  و  نفر    1753 تعداد  به  باغداری 
قالی بافی وصنایع دستی روستایی 280 میلیارد 
بخش  این  در  فعال  نفر  تعداد 867   به  ریال  
تسهیالت پرداخت کرده اند. محمودی درادامه 
و  کرد  اشاره  ازدواج  قرض الحسنه  سرفصل  به 
گفت: شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان 

شرقی در طی این مدت  بالغ بر 1240  میلیارد ریال 
زوج   1450 تعداد  به  الحسنه  قرض  تسهیالت 
شعب  مدیر  نمودند.  پرداخت  4درصد  بانرخ 
در  شرقی  آذربایجان  استان  کشاورزی  بانك 
خصوص  مکانیزاسیون کشاورزی گفت: شعب 
 993 مرداد   پایان  تا  امسال  ابتدای  از  استان 
میلیارد ریال تسهیالت برای 896 دستگاه انواع 
تراکتور، کمباین، ماشین آالت وادوات کشاورزی  
کرد:  پایان خاطر نشان  کردند. وی در  پرداخت 
  199 کشاورزی   بانک  تسهیالت  از  استفاده  با 
واحد گلخانه ای در استان آذربایجان شرقی بالغ 
بر 4890  میلیارد ریال از محل اعتبارات بند الف 
تبصره 18 از تسهیالت حمایتی بهره مند شدند.

روابط عمومی بانک کشاورزی استان 
آذربایجان شرقی

در 5 ماهه 1400 ؛

شعب بانك كشاورزی استان آذربایجان شرقی 
بیش از 13هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت كردند
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 کامیــون داران بــه مــرز 
نوردوز نیایند

فراخوان هنری و 
ادبی  »کاروان عشق« 

منتشر شد

ابالغ اعتبار 106 
میلیاردی  به پروژه های  

فرهنگی- اجتماعی 
استان

تا هفتم شهریور 

تمدید مهلت ثبت  نام 
دانشگاه علمی کاربردی 

آذربایجان شرقی
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 در دانشگاه تبریز صورت گرفت:

افتتاح پروژه به نژادی برای محصوالت گیاهی كلید خورد

 23 تا 25 شــهریور در تبریز برگزار می شود؛

هجدهمین اجالس بین المللی 
تجلیل از  پیرغالمان و خادمان حسینی

4 4

بیشتر بخوانید

مدیرکل راهداری 
آذربایجان شرقی خبرداد؛  

هجدهمین اجالس تجلیل از 
خادمان حسینی

بهبودی خبر داد:

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

آذربایجان شرقی

فرمانده سپاه عاشورا؛
سپاه عاشورا 400 میلیارد تومان بسته معیشتی توزیع کرده است
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کاربــردی  علمــی  جامــع  دانشــگاه  رئیــس 
آذربایجــان شــرقی از تمدیــد زمــان ثبــت نــام 
دوره هــای کاردانــی فنــی، کاردانــی حرفــه ای، 
حرفــه ای  کارشناســی  و  فنــاوری  مهندســی  دوره 
)ناپیوســته( نظام آمــوزش مهارتــی این دانشــگاه برای 
ورودی مهرمــاه 1400 تــا هفتم شــهریور خبــر داد.  فرزان 

قالیچی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری. ...

در نظــر دارد تعــدادی از فرش های نفیس 

تولیــدی در كارخانجات حامــی بنیاد را از 

طریق مزایــده بفروش برســاند. عالقمندان 

جهــت بازدید می تواننــد از روز شــنبه تا 

۶ لغات ۷ شــهریور به  یکشــنبه برابر بــا 

ســاختمان بنیاد تعــاون زندانیــان واقع 

در بلوار ۲۹ بهمن، خیابــان قانون، روبروی 

دادگســتری كل اســتان مراجعــه نمایند.   

ســاعت بازدید ۹ صبح الی 1۶ بعــد از ظهر

اطالعیه  بنیاد تعاون 
زندانیان استان 

آذربایجان شرقی 



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

یکشنبه   7  شهریور  1400   شماره 6018

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: با توجه به بسته 
شدن جاده گوریس- قاپان به سمت ارمنستان، کامیون داران برای تردد در این 

مسیر به مرز نوردوز نیایند.
به گزارش  جام جم اورجعلی علیزاده با بیان این که نیروهای جمهوری آذربایجان 
از ظهر روز گذشته در عمق حدود 70 متری ارمنستان محدودیت ایجاد کرده و 

مسیر رفت و آمد را بسته اند، افزود: با توجه به بروز مشکل در تردد مسافر و کاال 
در این مسیر، مسئوالن مرزبانی تالش می کنند با رایزنی با مسئوالن جمهوری 
آذربایجان هرچه زودتر امکان تردد در این مسیر را فراهم کنند.وی با اشاره به 
این که هم اکنون مرز نوردوز بسته نیست، اظهار داشت: برای تردد به ارمنستان، 
جاده روستایی جایگزینی معرفی شده است ولی به علت پایین بودن مشخصات 

راه این جاده، امکان تردد کامیون ها در این مسیر مقدور نیست بنابراین تا اطالع 
ثانوی کامیون داران نباید برای تردد در این مسیر بارگیری کنند. جاده گوریس- 
قاپان به سمت ارمنستان توسط نیروهای کشور آذربایجان مسدود شده است 
و مسافران و کامیون های حامل کاال قبل از عزیمت به مرز “نوردوز” در آذربایجان 

شرقی از باز بودن مسیر در ارمنستان اطمینان حاصل کنند.

 مدیرکل راهداری آذربایجان شرقی خبرداد؛  کامیون داران به مرز نوردوز نیایند

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 سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت "ستاد " )به نشانی الکترونیکی  www.setadiran.ir  ( و با شماره مزایده 2000001036000027  

بصورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار: روز دوشنبه به تاریخ 1400/06/01ساعت 8 صبح

مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 8 صبح روز دوشنبه به تاریخ 1400/06/01 تا ساعت 14 روز پنجشنبه 

به تاریخ 1400/06/11

تاریخ بازدید: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1400/06/02 لغایت ساعت 12 روز شنبه به تاریخ 

1400/06/27 )بازدید همه روزه به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل مقدور می باشد.(

مهلت ارســال پیشنهاد:  از ساعت 8  صبح روز دو شنبه به تاریخ 1400/06/01 تا ساعت 14  روز یکشنبه 

به تاریخ 1400/06/28

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی: ساعت 12 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1400/06/30 

نحوه فروش: نقد- نقد و اقساط

*توجه: لطفاً به اصالحات احتمالی انجام شــده در ســایت بانک سپه به نشــانی الکترونیکی

www. banksrpah.ir/ta مندرج می گردد و تا پایان آخرین مهلت ارائه پیشــنهادات مالک عمل می باشــد 

توجه فرمایید.

توضیحات و شرایط:

1. متقاضیان می توانند جهت کســب اطالع از جزئیات مزایده حاضر با شماره تلفن های 04133356555 

و04133384991 و یا به نشــانی تبریز – چهارراه آزادی ) آبرسان ( – ساختمان مدیریت بانک سپه منطقه 

آذربایجان شرقی – طبقه پنجم – دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه فرمایند.

2. شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" می باشد و کلیه مراحل فرآیند 

مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده 

)ودیعه(، ارســال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر 

می باشد.

3. عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با 

شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مرکز تماس 41934-021 تماس حاصل نمایند و یا 

به آدرس اینترنتی www. setadiran.ir 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.

)نوبت چهارم( 
مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانك سپه

 واقع در استان آذربایجان شرقی
 )شماره مزایده   ۲133/1400/10(                                           

ادامه در صفحه 3

هماهنگی جهت آدرسردیف
نوع شماره پالک ثبتیبازدید

قیمت پایه اعیانعرصهنوع ملككاربری
كارشناسی )ریال(

نحوه 
فروش

وضعیت 
توضیحاتملك

 تبریز- خیابان راه آهن 1
بعد از چهارراه قطران- پالک 1173

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

مسکونی  6019/14
تجاری

آپارتمان و 
عدم تخلیهنقد178/15775/67148/545/140/000مغازه

 اعیان بنا شامل 178/15 مترمربع
 زیرزمین- 126/34مترمربع تجاری همکف - 45/80 مترمربع بالکن و 

4 طبقه مسکونی هر کدام 94/85 مترمربع می باشد.

ملکان - روستای قندهار2
مدیریت 

شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

فرعی 113 از

 60 اصلی 
عدم تخلیهنقد779/60153/60368/324/000ساختمانمسکونی

ارزش کل ملک برابر3.300.520.000 ریال برآورد شده که ارزش 
 8700 سهم مشاع از 77960 سهم 6دانگ معادل

 368.324.000 ریال می باشد.

بستان آباد - روستای آالنق 3
مدیریت 

شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

فرعی 684 از

 88 از اصلی 
---عدم تخلیهنقد127/4775/97395/157/000ساختمانمسکونی

 تبریز- خیابان عباسی- بیالنکو4
 روبروی مسجد کالنتر- پالک 525

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

فرعی 18 از

 2985 اصلی
عدم تخلیهنقد104/512/286/156/250قدرالهسمآپارتمانمسکونی

ارزش کل ملک برابر10.451.000.000 ریال برآورد شده که ارزش 
 21 سهم مشاع از 96 سهم 6دانگ آن معادل

 2.286.156.250 ریال می باشد.

 تبریز - حافظ شمالی - کوچه تدین5
 ساختمان گلدیس- پالک 8 - طبقه اول

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

فرعی 524 از

 1728 اصلی
عدم تخلیهنقد125/832/621/458/400قدرالهسمآپارتمانمسکونی

ارزش کل ملک برابر 12.583.000.000 ریال برآورد شده که ارزش 
20 سهم مشاع از 96 سهم 6دانگ  آن  معادل 2.621.458.400 ریال 

می باشد.
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 تبریز - خیابان حافظ - کوچه تدین

 روبروی بیمارستان نورنجات 
کوی شهید مسافری - پالک 7 - طبقه 1

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

فرعی 13 از 

1268 اصلی 
عدم تخلیهنقد122/403/570/000/000قدرالهسمآپارتمانمسکونی

 ارزش کل ملک برابر12.240.000.000 ریال برآورد شده
  که ارزش 1.75 دانگ مشاع از 6دانگ آن
 معادل 3.570.000.000 ریال می باشد.

 مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی7
 محل سابق شرکت صنایع شیمیائی سهند

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

 فرعی 610 از

 99 اصلی 
دارای سند تک برگی می باشد.تخلیهنقد 4475010/807/125/0000زمینصنعتی

 مراغه- روستای خانقاه - شهرک صنعتی8
محل سابق شرکت صنایع شیمیائی سهند

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

فرعی 611 از

 99 اصلی 
دارای سند تک برگی می باشد.تخلیهنقد 4500010/867/500/000زمینصنعتی

 مراغه- روستای خانقاه - شهرک صنعتی9
محل سابق شرکت صنایع شیمیائی سهند

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

فرعی 612 از 

99 اصلی 
دارای سند تک برگی می باشد.تخلیهنقد 4500010/867/500/000زمینصنعتی

 مراغه- روستای خانقاه- شهرک صنعتی10
محل سابق شرکت صنایع شیمیائی سهند

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

فرعی 613 از

 99 اصلی 
دارای سند تک برگی می باشد.تخلیهنقد4500010/867/500/000زمینصنعتی

 مراغه- روستای خانقاه - شهرک صنعتی11
محل سابق شرکت صنایع شیمیائی سهند

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

فرعی 614 از

 99 اصلی 
دارای سند تک برگی می باشد.تخلیهنقد4639/56011/204/537/400زمینصنعتی

 مراغه- روستای خانقاه - شهرک صنعتی12
محل سابق شرکت صنایع شیمیائی سهند

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

فرعی 637 از

 99 اصلی 
دارای سند تک برگی می باشد.تخلیهنقد5000012/075/000/000زمینصنعتی

 مراغه- روستای خانقاه- شهرک صنعتی13
 محل سابق شرکت صنایع شیمیائی سهند

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

فرعی 636 از

 99 اصلی 
دارای سند تک برگی می باشد.تخلیهنقد5000012/075/000/000زمینصنعتی



 پروژه به نژادی سریع محصوالت گیاهی با حضور اعضای هیات رئیسه 
ح  های عمرانــی وزرات عتــف، رئیس بنیاد  ، مدیــر کل طر دانشــگاه تبریز
نخبگان اســتان آذربایجان شــرقی، مدیریت هــای امور فنی، امــور مالی 
و امــور اداری و پشــتیبانی، اعضــای هیــات علمی دانشــکده کشــاورزی 
و دکتــر رحیــم زاده خوئی اســتاد پیشکســوت دانشــگاه در ســاختمان 

تحصیالت تکمیلی کشاورزی افتتاح گردید.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تبریــز در این مراســم دکتر مجیدی 
رئیــس دانشــگاه تبریــز ضمــن تبریک هفتــه دولــت، اقدامــات صورت 
گرفته در این پروژه را بعنوان نشــانه های عملی مشــارکت دانشــگاه در 
حل مســائل جامعه برشــمرد و افزود: دانشــگاه ها با وجود مشــکالت 
و تحریم هــای متعــدد توانســته اند در عرصــه بررســی و حــل مشــکالت 
موجود در بخش های مختلف جامعه فعالیت هــای عملی مفید انجام 
دهند و ایــن اقدامات شایســته تقدیــر و نیازمنــد اطالع رســانی به آحاد 

مردم است.
دکتر مجیدی با اشاره به این که دانشگاه عالوه بر آموزش دانشجویان 
و چــاپ مقــاالت علمــی، رســالت مهمــی در زمینــه حــل علمــی و عملــی 
مشــکالت موجود در جامعــه دارد افزود: مشــکالت متعــدد موجود در 
زمینــه کشــاورزی نیازمنــد توجه جــدی متخصصیــن این حوزه اســت و 
دانشــگاه تبریز افتخار دارد عالوه بر آموزش نیروی انســانی الزم و چاپ 
مقاالت و نتایج پژوهشــی در عرصه فعالیت های عملی اقدامات ارزنده 
و مفید در سطح کشور و اســتان انجام دهد و این اقدامات می تواند به 

عنوان الگوی سایر رشته ها و گرایش ها قرار بگیرد.
وی بــا تأکیــد بر این کــه ماهیــت رشــته های کشــاورزی به صــورت عملی 
و کار در محیــط مزرعــه اســت، افــزود: صرفــا" بــا اســتفاده از کامپیوتــر و 
نظریــه نمی توان آموزش مناســبی در ایــن زمینه انجام داد و الزم اســت 
طوری برنامه ریزی گردد تا اســاتید و دانشــجویان دانشــکده کشــاورزی 
بــا اســتفاده از پتانســیل ها و امکانــات طبیعــی موجــود در دانشــگاه 

تحقیقات علمی و عملی انجام دهند.
ح به  در ادامــه این مراســم، دکتر ســید ابوالقاســم محمــدی مجــری طر
نــژادی ســریع )Speed Breeding( بــا اشــاره بــه تاریخچــه و هــدف ایــن 
ح بــرای اولین بار توســط ناســا )ســازمان  ح در جهــان افزود: ایــن طر طــر
فضایی آمریکا( جهت تولید غذا در فضا طراحی گردید و ســپس توسط 
دانشــگاه کوئینزلنــد و مرکــز اســتیوجونز در برنامه هــای تولیــد ارقــام 

جدیــد مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و در حــال حاضــر کشــورهای زیادی 
سرمایه گذاری در این زمینه آغاز کردند. 

در ایــن روش، با اســتفاده از نور LED و رژیم نوری 22 ســاعت روشــنایی 
و 2 ســاعت تاریکی در گلخانه و یا اتاقک رشد، شــش نسل گندم بهاره، 
نخود و جــو و چهار نســل کلزا در یک ســال تولیــد می  شــود، در حالیکه 
در شــرایط معمول گلخانه تولید دو یا ســه نســل و در مزرعه یک نسل 
امکان پذیــر اســت. ایــن روش بطــور کاربــردی در دانشــگاه تبریــز و 

موسسه تحقیقات دیم کشور در حال انجام است.
دکتر محمــدی هــدف از ایــن روش را تســریع تولید محصــوالت گیاهی 
با کاهش زمان طول دوره رشــد و افزایش تعداد نســل ها در یک ســال 
برشــمرد و افزود: بــه نژادی ســریع در کنــار به نــژادی گیاهــی مولکولی و 
ارزیابی  های دقیق مزرعه  ای، عالوه بر ســرعت بخشــیدن به برنامه های 
تولید رقــم و کاهش هزینه  هــای تولید، منجــر به تولید تعداد بیشــتری 

الین یا جمعیت در مدت زمان کوتاه گردد. 
در ایــن پــروژه، 2 بــاب گلخانــه با مســاحت 160 متــر مربــع، 2 بــاب اتاقک 
، دما و  رشــد، هر کدام بــا مســاحت 18 مترمربع بــا کنترل هوشــمند نــور
رطوبت و بانــک ژن گیاهــی از محــل اعتبارات معــاون فن آوری ریاســت 
ح "به نژادی ســریع تولید ارقام  جمهوری )مبلــغ 5 میلیارد ریال تحت طر
ح هــای عمرانــی وزارت علــوم،  جدیــد گنــدم نــان ودوروم"(، مدیریــت طر
تحقیقات و فنــاوری )مبلــغ 5/5 میلیارد ریــال تحت پــروژه "تجهیزات و 
تاسیســات به نــژادی گیاهــی مولکولــی" با نظــارت و همــکاری مدیریت 
امور فنی دانشــگاه(، قطــب علمی اصــالح مولکولی غــالت و کمک های 
معاون پژوهشــی و فناوری دانشــگاه )مبلــغ 3 میلیارد ریــال( راه اندازی 
ح بــا اشــاره بــه راه انــدازی بانــک ژن گیاهــی هم زمــان  گردید.مجــری طــر
بــا اجــرای پروژه هــای بــه نــژادی ســریع و بــه نــژادی گیاهــی مولکولــی در 
دانشــگاه تبریــز افــزود: در بانک ژن گیاهــی حــدود 4000 ژنوتیــپ و الین 
گنــدم، 400 ژنوتیــپ و الیــن جــو، 100 الیــن و هیبریــد ذرت، 400 نمونــه 
خویشــاوندان وحشــی گنــدم و بیــش از 500 نمونــه گیاهــان دارویــی 
نگهــداری و در پروژه های دانشــجویی و تولید ارقام جدیــد گیاهی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
اســتاد گروه بــه نــژادی و بیوتکنولوژی گیاهــی دانشــگاه تبریز با اشــاره 
بــه این که بــرای انجــام تحقیقــات عملــی و ارزیابی هــای مزرعه، عــالوه بر 
ایســتگاه تحقیقاتــی دانشــگاه تبریــز از ایســتگاه تحقیقاتــی تاســیس 
شــده در منطقــه آزاد تجــاری ماکــو بــه مســاحت 5 هکتــار کــه در تیرماه 
ســال جاری مــورد بازیدی هیــات رئیســه و مدیران دانشــگاه تبریــز قرار 

گرفت، استفاده می شود.
 از دســتاوردهای پروژه و پروژه های قبل مجری می توان به تولید تعداد 
18 الیــن جدید گنــدم نان و گنــدم دوروم به همــراه 70 جمعیــت در حال 
تفرق اشــاره کرد که 11 و 6 الین گندم نان به ترتیب برای کشت  های دیم 
و آبی و یک الین گندم دوروم توســط کارشناســان موسســه تحقیقات 
دیــم کشــور و موسســه تحقیقــات اصــالح و تهیه نهــال بذر کشــور مور 
تأیید قرارگرفته اســت و بذرهــای آن ها بــرای انجام آزمون هــای نهایی و 

ثبت رقم به موسسه تحقیقات بذر و نهال کشور ارسال خواهد شد. 
از مشــخصات ایــن الین  هــای جدید می  تــوان بــه افزایش طول ســنبله 
، وزن هــزار دانه و تعداد دانه در ســنبله بیشــتر مقایســه با ارقام  بلندتر
شــاهد، تحمل به کم آبی و مقاومــت به بیماری  ها اشــاره کــرد که تولید 
انبــوه آن هــا می توانــد بــه خودکفایــی در شــرایط تغییــر اقلیم و کــم آبی 
موجود کشــور کمک کند.  دکتــر محمدی ضمــن قدردانــی از بنیاد ملی 
نخبــگان کشــور کــه زمینــه حضــور فعــال دانشــجویان نخبــه را در ایــن 
پروژه هــا تحــت دو دوره هســته  های نخبگانــی فراهــم کرده اســت را به 
ح ها شمرد و افزود: این دانشجویان با  عنوان یکی از نقاط قوت این طر
توجه کســب تجارب ارزنده و عملی درزمینه به  نــژادی گیاهی مولکولی، 
به نژادی ســریع، انجام تالقی ها و کارهای مزرعه  ای، می  توانند به عنوان 
مجموعه هــای توانمنــد در برنامه  های تولیــد و خودکفایــی محصوالت 
خ رحیم زاده خوئی  کشاورزی موثر باشند. در پایان این مراســم دکتر فر
اســتاد بازنشســته دانشــکده کشــاورزی ضمــن تجلیــل از اقدامــات 
صــورت گرفتــه بــه بیــان نکاتــی درزمینــٔه تحقیقــات علمــی و عملــی در 

دانشگاه پرداخت.

3ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی
یکشنبه   7  شهریور  1400   شماره 6018

مدیریت شعب بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی 

ــورا 400 مــیــلــیــارد  ــاشـ ــاه عـ ــپ س
یع  تومان بسته معیشتی توز

کرده است

 فرمانده سپاه عاشــورا اعالم کرد: از ابتدای شیوع 
ویــروس کرونــا در کشــور و آذربایجان شــرقی، 
مجموعه هــای تحــت مدیریــت ســپاه در اســتان 
بالــغ بــر 400 میلیــارد تومان بســته معیشــتی بین 

اقشار نیازمند توزیع کرده اند.
ســردار عابدین خرم در جلســه هماهنگی قرارگاه 
امام حســن مجتبی)ع(، این بسته های معیشتی 
را شــامل، غذای گرم، اقــالم غذایی خشــک،  لوازم 
التحریر و ســایر خدمات آموزشی و نیز بسته های 
بهداشــتی برشــمرد کــه در طــول 2 ســال اخیــر در 
راســتای اقدامــات حمایتی از اقشــار آســیب پذیر 
توســط قرارگاه امام حســن مجتبی ســپاه عاشورا 

به انجام رسیده است.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه گروه هــای جهــادی بــرای 
مقابله بــا گســترش ویــروس کرونــا با همــه توان 
در میدان هســتند، افزود: در حــال حاضر دغدغه 
آذربایجــان شــرقی  بــه تبــع در  اصلــی کشــور و 
بحــث مربــوط بــه کرونــا اســت و الزم اســت همــه 
دســتگاه ها با تمــام توان بــرای مقابلــه بــا آن وارد 

عرصه شوند.
خرم اظهار کرد: بر همین اســاس و  در آستانه آغاز 
ســال تحصیلی جدید و حمایت از اقشــار ضعیف 
جامعــه، تهیــه لــوازم التحریــر و تبلــت بــرای بهــره 
منــدی دانــش آمــوزان از دیگــر برنامه هــای مهــم 

پیش روی سپاه عاشورا خواهد بود. 
ح شــهید ســلیمانی  وی اضافــه کــرد: اجــرای طــر
تمامــی  در  واکسیناســیون  مراکــز  افزایــش  و 
شــهرهای آذربایجــان شــرقی جــزو برنامه هــای 
اولویــت دار اخیــر ســپاه عاشــورا و بســیج تبریــز 
بوده اســت که بــا تمام تــوان و تا بهبــود وضعیت 
کنونی کرونا تداوم داشته و بسیجیان تا فروکش 
کردن زبانه هــای جدیــد کرونــا در صحنــه خواهند 

بود.

خبر در دانشگاه تبریز ؛

افتتاح پروژه به نژادی برای محصوالت گیاهی کلید خورد

هماهنگی جهت آدرسردیف
نوع شماره پالک ثبتیبازدید

قیمت پایه اعیانعرصهنوع ملككاربری
كارشناسی )ریال(

نحوه 
فروش

وضعیت 
توضیحاتملك

 مراغه- روستای خانقاه - شهرک صنعتی14
محل سابق شرکت صنایع شیمیائی سهند

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

فرعی 635 از

 99 اصلی 
دارای سند تک برگی می باشد.تخلیهنقد5000012/075/000/000زمینصنعتی

 تبریز- خیابان دارایی سوم15
کوی صباغان- پالک 4 

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

عدم تخلیهنقد253/761252/1631/304/000/000ساختمانمسکونی2611 اصلی 
ارزش کل ملک برابر 93.912.000.000 ریال برآورد شده و ارزش 
قیمت 5 سهم مشاع از 15 سهم 6دانگ )32 سهم مشاع از 96 سهم 

6دانگ( آن معادل 31.304.000.000 ریال می باشد.

هریس- میدان مردانی آذر- روبروی نیروی 16
انتظامی- محل سابق نمایندگی ایران خودرو والی

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

5963 فرعی از

 1 اصلی 

خدماتی 
مسکونی 

تجاری

 ساختمان
عدم تخلیهنقد542/521/846/250 /1396/451306و مغازه

ارزش کل ملک برابر 56.695.795.000 ریال برآورد شده که ارزش 
72 سهم مشاع از 96سهم 6دانگ معادل 42.521.846.250 ریال 

می باشد.

 تبریز- خیابان منجم - چهارراه قره آغاج17
محل سابق بانک سپه شعبه قره آغاج تبریز

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

جزء پالک ثبتی 
فقط سرقفلی ملک متعلق به بانک بوده و به فروش می رسد و اعیانی و تخلیهنقد 108/70158/2063/002/520/000مغازه تجاری3805 الی 3811 

مالکیت ملک در ید غیر می باشد.

18
 تبریز - چهارراه شهید بهشتی

 اول خیابان حافظ- محل سابق شعبه
شهید باکری 

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

3 فرعی از

1199 اصلی
نقد و یا نقد 253/7273/748/160/000قدرالسهمساختمانتجاری

اعیان شامل همکف- یکباب مغازه به دو دهنه )173/57 مترمربع( و تخلیهو اقساط
80/15 مترمربع انباری تجاری در زیرزمین می باشد.

19
 تبریز- خیابان شمس تبریزی

 روبروی کوچه شرشرا
 محل سابق بانک سپه شعبه شمس تبریزی 

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

جزء پالک ثبتی 
تخلیهنقد102137/9070/000/000/000مغازه تجاری5018 

6دانگ ملک متعلق به بانک نبوده و فقط سرقفلی متعلق به بانک 
می باشد که به فروش می رسد. مالکیت عرصه و سایر طبقات در دست 

غیر می باشد.

تبریز- خیابان خیام - نرسیده به مسجد 20
امام خمینی- محل سابق بانک سپه شعبه خیام

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

7 فرعی از 

8590 اصلی 
نقد و یا نقد 228/67252/37126/981/676/800مغازه تجاری

تخلیهو اقساط
6دانگ سند ملک متعلق به بانک و سرقفلی آن نیز متعلق به بانک 
می باشد و عرصه آن به صورت قدرالهسم بوده و طبقات فوقانی در 

دست غیر می باشد.

21
 تبریز- بلوار استاد شهریار- خیابان گلکار

  پشت مجتمع پترو شیمی - مجتمع سپیدار
 بلوک حوزه 7 بسیج

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

1 فرعی از

 3954 اصلی
عدم تخلیهنقد4066/4028099311/879/170/000ساختمانمسکونی

ارزش کل ملک برابر 2.023.000.000.000 ریال برآورد شده که ارزش 148 
سهم مشاع از 960 سهم 6دانگ آن معادل 311.879.170.000ریال می باشد. 

ساختمان در مرحله نازک کاری و نیمه کاره می باشد. 

 تبریز - چهارراه آخونی- نبش کوچه22
شهید رنجدوست )شاطر فرج (- پالک 1

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

مسکونی 4955
ملک 6دانگ و شامل زیرزمین و همکف در دونیم طبقه که ارزش عدم تخلیهنقد17864360/467/000/000ساختمانتجاری

6دانگ 60.467.000.00 ریال می باشد.

تبریز- ولیعصر- کوی کریم خان زند - 10 متری 23
آذرنیا بن بست شهریار -پالک 4 - طبقه 4

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

35472 فرعی از

 1 اصلی
عدم تخلیهنقد156/0733/473/763/542قدرالسهمآپارتمانمسکونی

ارزش کل 6دانگ معادل 45.260.300.000 ریال می باشد که 
71 سهم مشاع از 96 سهم 6دانگ متعلق به بانک به ارزش 

33.473.763.542 ریال می باشد.

 تبریز- خیابان دامپزشکی -تقاطع نظام پزشکی24
 جنب شیرینی ناتلی- پالک6

مدیریت 
شعب منطقه 
آذربایجان شرقی

14 فرعی از

 5825 اصلی 

مسکونی 
عدم تخلیهنقد243/21258/911/476/287/500ساختمانتجاری

اعیان شامل زیرزمین و همکف و دونیم طبقه تجاری و طبقات فوقانی 
مسکونی که ارزش کل 6دانگ 137.715.450.000 ریال که ارزش 

نیم دانگ بانک 11.476.287.500 ریال می باشد.

زی با  وژه های کشاور افتتاح پر
یال اعتبار هزار و ۶03 میلیارد ر

 

ــایــجــان  ــاورزی آذرب رئــیــس ســـازمـــان جــهــاد کـــشـ
ح  شرقی از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 145 طر
بخش کشاورزی آذربایجان شرقی با اعتبار یک 
هزار و 603 میلیارد ریال همزمان با هفته دولت 

خبر داد.
ح ها  به گزارش جام جم، اکبر فتحی گفت: این طر
در زیــربــخــش هــای آب و خـــاک، صــنــایــع تبدیلی 
و تکمیلی و گلخانه ای، دام، طیور و شیالت و 
آبزیان از محل منابع عمومی و تسهیالت بانکی 
و سرمایه گــذاری بخش خصوصی و با اشتغال 
زائی دائم و موقت 1397 نفر در سال اجرا شده 

است.
ح هــای قــابــل افــتــتــاح مهم و  وی بــه بــرخــی از طــر
مــؤثــر در تــوســعــه اقــتــصــادی بــخــش کــشــاورزی 
ح زیر بنایی آب  استان اشاره کرد و گفت: 100 طر
و خاک شامل احداث شبکه های فرعی آبیاری و 
زهکشی و سامانه های نوین آبیاری تحت فشار 
1352 هکتار و  و ایستگاه های پمپاژ در سطح 
اجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار در 

سطح 699 هکتار آماده بهره برداری است.
ح صنایع تبدیلی  وی بــه بــهــره بـــرداری از 14 طــر
ــاورزی بــا ظــرفــیــت تولید  و غــذایــی بــخــش کـــشـ
و نــگــهــداری ســاالنــه 79 هـــزار و 234 تــن و 7.5 
غ با سرمایه گذاری کل  میلیون قطعه کشتار مر
640 میلیارد ریــال و اشتغال زائــی دائــم و موقت 

345 نفر در سال اشاره کرد.
فتحی همچنین گــفــت: 11 واحـــد تــولــیــدی دام، 
طیور و شیالت و آبزیان با سرمایه گذاری معادل 
274 هــزار و 200 میلیون ریــال با اشتغالزایی 113 
 ، نفر در سال در زمینه های تولید گوشت قرمز
ــان در  ــزی غ و آب گــوشــت ســفــیــد، شــیــر و تــخــم مـــر

سطح استان بهره برداری می شود.

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

تحریریه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9  

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

ای عقده گشای دِل دیوانه من     
ای نِور رخت، چراغ کاشانه من

بــــــردار حجاب از میان تا یابد 
امام خمینی - رهراهی به رخ تو چشم بیگانه من

یکشنبه   7  شهریور  1400   شماره 6018

روابط عمومی مجتمع فوالد صنعت بناب

بهبودی خبر داد:
ابــالغ اعتبــار 10۶ میلیــاردی بــه 
پروژه هــای  فرهنگــی- اجتماعی 

استان

برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان شرقی از ابالغ اعتباری بالغ  بر 106 میلیارد 
تومــان از محــل اعتبــارات متــوازن ملــی جهــت 
تکمیــل پروژه هــای  فرهنگــی- اجتماعــی اســتان 

خبر داد.
بــه گــزارش جام جــم داود بهبــودی در گفت وگــو با 
خبرنــگاران اظهــار کــرد: در راســتای اجــرای قانــون 
توزیــع   ، کشــور امکانــات  از  متــوازن  اســتفاده 
عادالنه و رفع تبعیــض، ارتقای ســطح مناطق کمتر 
توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، اعتباری 
بالغ  بر 106 میلیارد تومــان از محل اعتبارات متوازن 
ملی جهت تکمیل پروژه هــای  فرهنگی-اجتماعی 

استان تامین شده است.
 وی افــزود: از ایــن رقــم  74 میلیــارد تومــان جهت 
تکمیــل پروژه هــای بهداشــتی و درمانــی اســتان 
 ، شــامل فاز یک بیمارســتان هزار تختخوابــی تبریز
 ، آذرشــهر و  عجب شــیر  جایگزیــن  بیمارســتان 
احــداث  و  مراغــه  تختخوابــی  بیمارســتان160 
بیمارســتان تــازه تأســیس 200 تختخوابــی بنــاب 
صــرف خواهــد شــد.بهبودی ابــراز داشــت: رقــم 
32 میلیــارد تومــان نیــز صــرف تکمیــل پروژه هــای 
نوســازی  و  بازســازی  شــامل  اســتان  فرهنگــی 
مــدارس حــوزوی و علوم دینــی خواهران و بــرادران 
آذربایجان شــرقی، اســتخر قهرمانــی یــادگار امــام، 
پیســت دوچرخــه ســواری، ورزشــگاه بنــاب و تــاالر 

مرکزی شهر تبریز می شود.

از خادمان  هجدهمین اجــالس تجلیل 

حسینی

ــی »کـــاروان  فــراخــوان هنری و ادب
عشق«   منتشر شد

ــان و نــوجــوانــان  ــودکـ ــرورش فــکــری کـ ــ کـــانـــون پـ
دبیرخانه  مشارکت  با  آذربایجان شرقی  استان 
و  پــیــرغــالمــان  از  تجلیل  اجــــالس  هجدهمین 
خادمان حسینی فراخوان هنری و ادبی "کاروان 

عشق" را منتشر کرد.
به گزارش جام جم این فراخوان با محوریت تولید 
آثار ادبی و هنری با مضمون واقعه عاشورا و تبیین 
فرهنگ ایثار، شهادت و تجلیل از پیرغالمان و 

خادمان حسینی منتشر شده است.
مخاطبان ایــن فــراخــوان کــودکــان و نــوجــوانــان 
عالقه مند به فعالیت های هنری و ادبی هستند و 
تا 15 شهریور فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه 

این فراخوان ارسال نمایند.
تاکید بر اهمیت عاشورا، معرفی پیام عاشورا به 
کودکان و نوجوانان از جمله اهداف این فراخوان 

است
 در این فراخوان از کودکان و نوجوانان خواسته 
شده آثار خود را در قالب دلنوشته، شعر، داستان 

کوتاه، عکس و نقاشی ارسال نمایند.
ــراخـــوان هــمــزمــان با   از بــرگــزیــدگــان ایـــن ایـــن فـ
برگزاری هفدهمین اجالس تجلیل از پیرغالمان 
و خادمان حسینی تقدیر و آثار برگزیده در قالب 
عالقه مندان  تماشای  معرض  در  نمایشگاهی 

قرار خواهد گرفت.

فرمانده تیپ 25 نیروی مخصوص ارتش 

: در تبریز

 ، باهنر و  ــی  ــای رج شــهــیــدان 
خدمتگزار  ــت  دولـ اســطــوره 

بودند

تبریز  ارتــش در  نیروی مخصوص  فرمانده تیپ 25 
دولــت  اســطــوره  باهنر،  و  رجــایــی  شهیدان  گــفــت: 

خدمتگزار بودند.
آستانه فرارسیدن سالگرد شهادت دولتمردان  در 
خادم ملت ایران شهیدان واال مقام رجایی و باهنر، 
سرهنگ علی دالوری، طی پیامی ضمن گرامیداشت 
نام و یاد و خاطره آن شهیدان سرفراز، هفته دولت 
آثــار  آرمـــان هـــا،  بازشناسی  ــرای  بـ مغتنم  فرصتی  را 
در  شهید  دولــتــمــردان  آن  تابناک  انــدیــشــه هــای  و 
تدوین نقشه راه دولت ها دانست. وی فرا رسیدن 
هفته دولــت و روز کارمند را به همه دولــت مردان 
و خــدمــتــگــزاران صــدیــق کــشــور بــه ویـــژه همکاران 
تبریک  شهرستان  در  کارمندان  و  متعهد  خــدوم، 
رجایی  شهیدان  کــرد:  تاکید  دالور  گفت.سرهنگ 
برای  و  بودند  خدمتگزار  ــت  دول اســطــوره  باهنر،  و 
مردم، پاسداری از خون شهدا و کیان نظام مقدس 
ارتشیان  همه  که  کردند  تــالش  اسالمی  جمهوری 
نیز باید ویژگی ها و خصایص این دو شهید بزرگوار 
را که دین مداری، خدمت و رسیدن به اهداف نظام 
مقدس جمهوری اسالمی بوده را مد نظر قرار داده 
و برای رضایت خدا، خلق و نیز نظام مقدس از هیچ 
کوششی دریغ نکرده و رفتار و منش آنها را سرلوحه 

خود قرار دهند.

مسئول بسیج هنرمندان  استان خبر 
داد: 

بـــرگـــزاری ســومــیــن کــنــگــره شعر 
محرم تبریز در شهریور 

ــدان اســــتــــان   ــ ــنـ ــ ــرمـ ــ ــنـ ــ ــج هـ ــ ــی ــســ ــ مــــســــئــــول ب
کنگره  سومین  بـــرگـــزاری  از   شــرقــی  ــایــجــان  آذرب
داد.  خـــبـــر  ــریـــور  شـــهـ در  تـــبـــریـــز  ــرم  ــحـ مـ  شـــعـــر 
به گزارش جام جم حامد شبخیز با اعالم این خبر 
سومین  امسال  تبریز  محرم  شعر  کنگره  گفت: 
دوره خود را برگزار می کند، در دوره هــای  گذشته 
ــرای اهـــل بــیــت )ع( از  ــع اســتــقــبــال گــســتــرده ش
دست اندرکاران   ، کشور شمالغرب  استان های 

کنگره را در تداوم آن مصمم ساخته است. 
کــنــگــره نــشــر و  ــزاری  ــرگــ ــ ب از  افــــــزود: هــــدف  وی 
حضرات  سیره  و  عاشورا  نورانی  فرهنگ  ترویج 

معصومین با لسان شعر می باشد. 
کنگره،  اهــداف  از  دیگر  یکی  داد:  ادامــه  شبخیز 
پرداختن به وقایع نهضت عاشورا و پیوند دادن 
آن با وقایع جهان اسالم در عصر حاضر است که 
 در فراخوان کنگره به این نکات اشاره شده است. 
آذربــایــجــان  اســتــان  هنرمندان  بسیج  مسئول 
شرقی خاطر نشان کرد: شاعران عزیز  استان های 
آذربایجان  شرقی،  آذربایجان  کشور  شمالغرب 
خود  اشــعــار  می توانند  زنــجــان  و  اردبــیــل  غــربــی، 
وقایع،   ( عــاشــورایــی  مــوضــوعــات  همه  دربـــاره  را 
به  و...(  حــمــاســه هــا  شــخــصــیــت هــا،  رویـــدادهـــا، 

دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.
آنچه برای دبیرخانه کنگره اهّمیت دارد، انعکاس 
اصل  به  عنایت  با  اســالم  جهان  روز  موضوعات 
« در شعر  یـــوٍم عــاشــورا  کــل  کــربــال و  ارٍض  کــل   «
بر این مبنا تلفیق موضوعات  عاشورایی است. 
مــهــّمــی مــانــنــد: )ارزش هــــــای انــقــالب اســالمــی، 
مقدس،  حرم،دفاع  مدافعان  ستیزی،  استکبار 
مقاومت شیعیان در یمن، جمهوری آذربایجان، 
نیجرّیه، بحرین، وحدت در پرتو والیت، سردار دلها 
حاج قاسم سلیمانی و....( با وقایع و رویدادهای 
کــنــگــره می باشد  عــاشــورایــی مـــورد نــظــر خـــاص 
اشــاره  کنگره  در  شرکت  شرایط  به  پایان  در  وی 
عرصه  اساتید  نظر  و  پیشنهاد  بــا  گــفــت:  کـــردو 
توّجه  مــورد  جــوان  شــاعــران  اشعار  آیینی،  شعر 
ــار  ــداد آث ــع خـــاص کــنــگــره مــی بــاشــد و حــداکــثــر ت
ارسالی توسط هر شاعر 5 قطعه شعر در قالبهای 

مختلف می باشد.
روز 22 شهریور  پایان  تا   شاعران عزیز می توانند 
از   09143320179 همراه  شماره  به  را   خود  اشعار 
ایتا،  مجازی  فضای  رسانه ای  پیام  تمامی  طریق 
سروش و....ارسال و برای کسب اطالعات بیشتر 
-04133292140-09355388063 شــمــاره هــای:  با 

04133305794 تماس پیدا بکنند.

خبرخبر

همزمان با هفته دولت و آغاز بکار دولت سیزدهم، 
استاندار  اســتــان،  در  فقیه  ولــی  نماینده  حضور  بــا 
یاد  استان  اداری  شورای  اعضای  و  شرقی  آذربایجان 
و خاطره شهدا در گلزار شهدای وادی رحمت گرامی 

داشته و مزار مطهر شهدا گلباران شد.
بــه گـــزارش جــام  جــم اســتــانــدار آذربــایــجــان شــرقــی در 
گلباران مزار شهدای وادی رحمت  و  آیین غبارروبی 
آرمان های شهدای واالمقام  تبریز و تجدید میثاق با 
مهندس  حــضــور  بــا  دولـــت  هفته  مناسبت  بــه  کــه 
استان  جهادکشاورزی  ســازمــان  رئیس  فتحی  اکبر 
همکاران  و  مــدیــران  از  جمعی  و  شرقی  آذربــایــجــان 
و  شرقی  آذربایجان  استان  جهادکشاورزی  سازمان 
به  آغــاز  تبریک  ضمن  بود  شده  برگزار  تابعه  ادارات 
کار دولت سیزدهم و رأی اعتماد مجلس به کابینه 

پیشنهادی رئیس جمهوری، گفت: از خودگذشتگی 
باید  ــود،  ب مــا  شــهــدای  آرمـــان  کــه  شایسته ساالری  و 
ــات دولـــتـــمـــردان مــعــیــار و  ــدامـ در فــعــالــیــت هــا و اقـ
کــارگــزاران دولــت تــالش کنند تا  مــالک باشد و همه 

محمدرضا  یابد.دکتر  ارتقا  شهروندان  زندگی  سطح 
پورمحمدی در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی 
مطهر  مـــزار  جـــوار  در  دولـــت  هفته  مناسبت  بــه  کــه 
شهدای دفاع مقدس در گلزار شهدای وادی رحمت 
تبریز برگزار شد، افزود: با شهیدان عزیز انقالب عهد 
می بندیم که تا پای جان، با خدمت به مردم و تالش 
را  آنها  راه  اســالمــی،  ایــران  پیشرفت  و  توسعه  بــرای 

ادامه خواهیم داد.
گــرد هم  ــروز طبق رســم هر ساله،  ام ــه داد:  ادام وی 
کنیم  با شهیدان واالمقام تجدید میثاق  تا  آمده ایم 
آرمان  های  تا  از خداوند می خواهیم که توفیق دهد  و 
قــرار  ــود  بــرنــامــه هــای خ و  ــداف  اهـ را سرلوحه  شــهــدا 
بهترین  ما  شهدای  افــزود:  پورمحمدی  دهیم.دکتر 
دارایی خود را برای عزت اسالم، دفاع از تمامیت ارضی 

آحاد جامعه تقدیم کردند و ما  کشور و وحدت بین 
آنها را ادامه  آنها عهد می بندیم که تا پای جان راه  با 

دهیم.
اجرایی  مدیران  زحمات  و  تالش ها  از  همچنین  وی 

استان در طول یک سال گذشته قدردانی کرد.
ــالم و  پــس از ایــن جلسه کــه بــا حــضــور حجت االسـ
المسلمین محمدعلی آل هاشم، نماینده ولی فقیه 

در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز برگزار شد،
گل  شاخه  اهــدای  با  استان  اداری  شــورای  اعضای   
انقالب  شهیدان  شــامــخ  مــقــام  بــه  فاتحه  قــرائــت  و 

اسالمی ادای احترام کردند.
 آذربایجان شرقی در طول هشت سال دفاع مقدس 
کرده  کشور  و  نظام  تقدیم  شهید  هــزار   10 به  نزدیک 

است.

هجدهمین اجالس بین المللــی پیرغالمان و خادمان 
حسینی 23 تا 25 شهریور در تبریز برگزار می شود.

طی آیینی با حضور مســئوالن ارشد اســتان آذربایجان 
شــرقی و روئســای کمیته هــای اســتانی هجدمیــن 
اجــالس بیــن المللــی تجلیــل از پیرغالمــان و خادمان 

حسینی، از پوستر این اجالس رونمایی شد.  
بــه گــزارش جــام جــم، امــام جمعــه تبریــز در ایــن آیین 
گفت: تجلیــل از پیرغالمان و خادمان حســینی یک کار 
ضروری و راهبردی فرهنگی اســت که آذربایجان شرقی 

افتخار میزبانی آن را دارد. 
حضرت حجت االســالم ســید محمدعلی آل هاشــم با 
بیان این کــه هر کاری کــه باعث افزایش عالقــه جوانان 
بــه دســتگاه امــام حســین باشــد، کاری ارزشــمند و 
پسندیده است، افزود:  همان گونه که تجلیل و تقدیر 
از ســایر نخبــگان و هنرمنــدان در جشــنواره ها یــک 
راهبرد تلقی می شود، تجلیل از پیرغالمان حسینی هم 

یک راهبرد فرهنگی به حساب می آید. 
امام جمعه تبریز با بیــان این که میزبانی از هجدهمین 
اجــالس بیــن المللــی تجلیــل از پیــر غالمــان حســینی 
برای اســتان مــا یــک افتخار اســت، خاطر نشــان شــد: 
پیرغالمــان امام حســین علیــه الســالم که در راســتای 
اشــاعه فرهنــگ عاشــورایی و به عنــوان مبلغــان دین 

نبوی تالش می کنند، باید تجلیل شوند. 
وی تجلیــل و تقدیــر از پیرغالمــان و دســت انــدرکاران 
و  پیرغالمــان  و  مداحــان  حســینی،  هیئات هــای 
خادمــان حســینی را یــک ضــرورت دانســت و اضافــه 
کرد: پیرغالمــان امام حســین)ع( عمــر پربرکت خــود را 
در مکتب قــرآن و عترت ســپری کــرده اند و در راســتای 
اشــاعه فرهنــگ عاشــورایی و بــه عنــوان مبلغــان این 
فرهنــگ در چنــد دهــه گذشــته فعالیت هــای بســیار 

ارزشمندی انجام داده اند.  
آل هاشــم بــا بیــان این کــه تاخیــر در زمــان برگــزاری و 
همچنین شــرایط خاص کرونایی این همایش را تحت 
تاثیر قرار خواهد داد، تصریح کرد: تالش های صادقانه 

پیرغالمــان حســینی درتربیــت نســل جــوان بســیار 
ارزشــمند اســت و بایــد در حاشــیه ایــن همایــش باید 
به آن توجه شــود چرا که این انســان های بــزرگ عمری 

فداکاری کرده اند، شایسته تقدیر هستند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره 
به نقــش رســانه ملــی در تبیین جایــگاه پیرغالمــان در 
جامعه تاکید کرد: صداوســیما باید در طول ســال این 
شــخصیت های ارزشــمند را به جامعه حسینی معرفی 

کند و از این طیف اثرگذار تجلیل نماید.
اســتاندار آذربایجــان  شــرقی نیز گفــت:  تبریــز پایتخت 
تشیع و دیار عاشــقان اهل بیت عصمت و طهارت )ع( 
اســت و این اجالس باید در شــأن و جایگاه آذربایجان 

برگزار شود. 
رئیــس هجدمیــن اجــالس بیــن المللــی تجلیــل از 
پیرغالمان و خادمان حســینی افزود: ایــن اجالس قرار 
بــود دو ســال پیــش در تبریز برگــزار شــود که بــه دلیل 
شــیوع کرونــا بــه تعویــق افتــاد و امســال نیــز بــا وجود 
محدودیت ها تالش می کنیم همایشــی در خور شــأن 
درگاه باعظمت حضــرت اباعبداهلل الحســین)ع( برگزار 

شود. 
محمدرضا پورمحمــدی بــا قدردانی از هیئــات مذهبی 
و خادمان حســینی اســتان، اظهار داشــت: نگرانی ها از 
بابت شــیوع کرونا در مراســم ماه محرم وجود داشــت 
که خوشبختانه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

انجام شد. 
وی بــا تأکید بــر این که همــه ما خادم آســتان حســینی 
هســتیم و از هیچ تالشــی برای خدمت در این راه دریغ 
نمی کنیم، ادامه داد: تمامی دستگاه ها و سازمان های 
اســتان بــرای برگــزاری باشــکوه ایــن رویــداد فرهنگی و 

مذهبی در استان تالش می کنند
مدیــرکل صــدا و ســیمای مرکــز آذربایجــان شــرقی در 
مصاحبــه اختصاصــی با جــام جــم در خصــوص برگزاری 
هجدهمین اجالس بین المللــی پیرغالمان و خادمان 
حســینی در اســتان آذربایجان شــرقی گفت:» هــدف از 

برگــزاری ایــن اجــالس تجلیــل و قدردانــی از بزرگوارانــی 
اســت که عمر با برکت خود را صرف خدمت به آســتان 
بــا برکــت اباعبــداهلل )ع( نمــوده و در زنــده نگه داشــن 
فرهنــگ فاخــر عاشــورا همــت گماشــته اتــد. مراســم 
افتتاحیه هجدهمین اجالسیه بین المللی پیرغالمان 
حســینی 23 شــهریور مــاه مصــادف بــا هفت صفــر در 
محوطــه مســجد کبــود تبریــز و مراســم اختتامیــه آن 
25 شــهریور برگــزار می شــود. 24 شــهریور هم مراســم 
شعرخوانی  و مراسمی برای به نمایش گذاشتن شیوه 
برگزاری دســتجات عزاداری عجم و شاه حســین گویان 

آذربایجان برگزار خواهد شد. «
مرتضی صفری با تشریح چارت تشکیالتی این اجالس، 
ح وظایــف آنها خاطر نشــان کرد:  کمیته ها، اعضا و شــر
» بــرای ایــن اجــالس هفــت کمیتــه تخصصــی از جمله 
تبلیغــات و فضاســازی، علمــی و فنــاوری، فرهنگــی و 
هنــری، تشــکل های دینــی و مردمــی، اجرایــی و اطــالع 
رســانی، امنیــت و انتظامــات و تــدارکات و پشــتیبانی 
ح وظایــف هــر کــدام از کمیته هــا  تشــکیل شــده و شــر
توســط اســتاندار محتــرم آذربایجــان شــرقی بــه رئیس 
کمیته ابالغ شــده اســت. کمیته اجرایی و اطالع رسانی 
در طول یک ماه گذشــته 20 جلســه با سایر کمیته های 
استانی و درون کمیته ای برگزار کرده و در این راستا 120 
مصوبه به تصویب اعضا رسیده و دبیرخانه این کمیته 
در تــالش بــرای پیگیــری مصوبــات از 7 کمیته اســتانی 
است. مجری برگزاری این همایش صداوسیمای مرکز 
اســتان آذربایجان شــرقی اســت امــا همه دســتگاه ها 
و ســازمان های اســتان در ایــن مهــم بــا مــا همــکاری 

می نمایند.«
وی با اشــاره بــه این کــه تمــام هزینه هــای برگــزاری این 

اجــالس بــا مشــارکت بخــش خصوصــی  و توســط 
هیئت هــای مذهبی و ســازمان های مردم نهــاد تامین 
شــده اســت و ســازمان های دولتــی بودجــه مصوبــی 
بــرای برگــزاری ایــن اجــالس ندارنــد، تصریــح کــرد: »در 
دوره های گذشــته این اجالس با بیش از 800 میهمان 
از استان های مختلف و کشورهای دیگر برگزار می شد 
امــا امســال بــه خاطــر شــیوع بیمــاری کرونــا و رعایــت 
دســتورالعمل های بهداشــتی حداکثــر 150 نفــر در این 
اجــالس شــرکت خواهنــد کــرد. همــه تــالش خــود را 
می کنیم تا کاهش تعداد میهمانان بر کیفیت برگزاری 
این مراسم خدشه ای وارد نکند و این اجالس در شأن 
سیدالشــهدا و شــهر تبریز بــه عنــوان اولیــن پایتخت 

تشیع برگزار شود.« 
صفــری افزود:»بخش هــای مختلــف ایــن اجــالس بــه 
طور زنده از شــبکه های سراســری و بین المللی پخش 
خواهد شــد که این فرصت ایده آلی برای شــهر تبریز و 
استان آذربایجان شرقی است تا ظرفیت های خود را به 
نمایش گذاشــته و آیین های عزاداری اصیــل خود را به 

دنیا معرفی نماید. 
پیگیری هــای الزم را انجــام داده ایــم تا در ایــن اجالس، 
آیین هــای عــزاداری شاخسی)شــاه حســین گویــان( 
و عجــم بــه نــام اســتان آذربایجان شــرقی در فهرســت 

میراث فرهنگی و معنوی ملی ثبت شود.«
رئیــس کمیتــه اجرایــی و اطــالع رســانی هجدهمیــن 
اجــالس بیــن المللــی تجلیــل از پیرغالمــان و خادمان 
حســینی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد: » بــا تعامــل، 
همکاری و همراهی همه دستگاه های اجرایی و تالش 
عاشــقان حســینی، همایشــی در شــان و نــام اســتان 

آذربایجان شرقی برگزار خواهیم کرد.«

به مناسبت هفته دولت در آذربایجان شرقی صورت گرفت:

غبارروبی مزار شهدا توسط مدیران سازمان جهادکشاورزی 

23 تا 25 شهریور در تبریز  برکزار می شود؛

هجدهمین اجالس بین المللی 
تجلیل از  پیرغالمان و خادمان حسینی

از  شرقی  آذربایجان  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
حرفه ای،  کاردانی  فنی،  کاردانی  دوره های  نام  ثبت  زمان  تمدید 
نظام  )ناپیوسته(  حرفه ای  کارشناسی  و  فناوری  مهندسی  دوره 
هفتم  تا   1400 مهرماه  ورودی  برای  دانشگاه  این  مهارتی  آموزش 

شهریور جاری خبر داد.
و  پیگیری  با  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  قالیچی  فرزان 
 ، هماهنگی های به عمل آمده با سازمان سنجش آموزش کشور
دوره های  حرفه ای،  کاردانی  فنی،  کاردانی  دوره های  در  پذیرش 
نظام  )ناپیوسته(  حرفه ای  کارشناسی  و  فناوری  مهندسی 

آموزش مهارتی دانشگاه تا مدت یاد شده تمدید شد.
وی تاکید کرد: متقاضیان باید پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما 
و فراهم کردن مدارک و اطالعات مورد نیاز اعالم شده، به سایت 
دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir یا سایت 
 www.sanjesh.org نشانی  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 

مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

مقاطع  در  دانشجو   313 و  هزار  پنج  اکنون  این که  بیان  با  وی 
کاردانی و کارشناسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد های 
آذربایجان شرقی مشغول به تحصیل هستند، گفت: امسال نیز 
از 24 تا 31 مرداد ثبت نام این دانشگاه برای جذب دانشجویان 
ایام  و  دانشجویان  استقبال  علت  به  ولی  شد  انجام  جدید 

کرونایی این مدت تا هفتم شهریور تمدید شد. 
رشته   71 دارای  شرقی  آذربایجان  در  دانشگاه  این  افزود:  وی 
 413 و  هزار   76 تاکنون  و  بود  کارشناسی  رشته   59 و  کاردانی 

دانش آموخته تحویل بازار کار و جامعه داده است.
آذربایجان شرقی همچنین  رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
این دانشگاه  با  923 مدرس فعال در استان  این که  به  با اشاره 
دانش   51 ارشد  کارشناسی  مقطع  در  گفت:  می کنند،  همکاری 
در  دیگر  که  است  سال  چند  اما  شدند  التحصیل  غ  فار آموخته 
اطالعات  اساس  بر  البته  نمی شود  جذب  دانشجو  مقطع  این 
شده  مشخص  کشور  در  کاربردی  علمی  مرکز  پنج  شده  کسب 

دانشجو  نیز  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  آینده  سال  از  تا  است 
برای  مرکز  یک  نیز  استان  این  در  اساس  این  بر  کنند  جذب 

جذب در مقطع کارشناسی ارشد معرفی می شود./نصر

تمدید مهلت ثبت  نام دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان شرقی تا هفتم شهریور


