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بیشتر بخوانید

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی:

رغبت صنعتگران برای سرمایه گذاری در استان

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
آذربایجان شرقی:

رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در مدارس با جدیت
پیگیری شود

4

ویــژه

4

رئیس اتاق تبریز خبر داد:

بازگشایی مجدد خط ریلی
جلفا -جمهوری آذربایجان
و روسیه
3

نوبت اول

مزایده  35رقبه
امالک مازاد بر نیاز
بانک سپه

معاون عمران و توسعه امور شهری و
روستایی وزیر کشور:

شماره مزایده
493/1400/3

سرپرست ادار ه کل امور روستایی و شوراهای استانداری
آذربایجان شرقی:

روستاها خط مقدم تولید و اشتغال هستند
 3و2

برادر ارجمند
جناب آقای یونس دباغ صادقی پور
انتصاب شایسته جنابعالی ،به سمت
سرپرستی اداره کل سازمان تامین اجتماعی
استان آذربایجان شرقی را تبریک عرض نموده
و برای جنابعالی توفیق خدمت روز افزون از
محضر حضرت حق مسالت مینمایم.
دکتر مهرداد منصوری نیا
نایب رئیس و مسئول کمیته آموزش
انجمن پزشکان عمومی تبریز

| |4

معرفی فناوران برتر آذربایجان شرقی

شهرداران چشم به بودجه
کشوری ندوزند
3

سرپرست ادارهی کل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان
شــرقــی بــا بــیــان ای ـنکــه امـ ــروزه روســتــاهــا خــط مــقــدم تــولــیــد و اشتغال
هستند ،گفت :زمانی که مردم روستاها توانمند میشوند تمامی مشکالت حوزه
یه ــای عــمــرانــی و زیرساختی روســتــاهــا هــم هــمــراه آن حــل مـیشــود.
4
به گزارش جامجم ،محمد اسکندری ر  ۲۲ ،اسفند در نشست مشترک ...

بازدید وزیر کشور از مرزهای
آذربایجان شرقی
3

برادر ارجمند جناب آقای یونس دباغ صادقی پور

سرپرست محترم اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی
انتصاب شایسته جنابعالی را به این سمت که بیانگر
حسن تعهد ،کارآمدی و شایستگیهای برجسته
آن برادر گرامی و همچنین تخصص و تجربه باالی
حضرتعالی در ادوار و مسئولیتهای مختلف در نظام
مقدس جمهوری اسالمی میباشد صمیمانه تبریک
و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند بیهمتا
عزت ،سربلندی و سرافرازی و توفیقات روز افزون
آن برادر گرامی را مسالت داریم.

دکتر فرهاد کیافر  -مدیرعامل و
عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی زهراوی

برادر ارجمند جناب آقای حاج احمد جلیل پور
مسئول هیئت رزمندگان اسالم
استان آذربایجان شرقی

انتصاب شایسته جنابعالی را به این سمت
تبریک عرض نموده و از خداوند متعال
سالمتی ،سعادت و توفیق خدمت مسالت
می نمایم.
حاج حسین افتخاری  -رئیس هیات
کشتی پهلوانی وزور خانهای تبریز
وحومه

برادر ارجمند
جناب مهندس میر حسین بهادری
فرماندار محترم شهرستان کلیبر

انتصــاب بــه جــا و شایســته جنابعالــی را بــه ایــن
ســمت کــه بیانگــر تعهــد ،کارآمــدی ،لیاقــت
ی بــر جســته آن بــرادر گرامــی
و شایســتگیها 
در صحنههــای خدمــت صادقانــه بــه نظــام
جمهــوری اســامی ایــران اســت تبریــک عــرض
نمــوده؛ موفقیــت و ســربلندی شــما را از درگاه
خداونــد منــان مســالت دارم.

رزمی  -پاالیش ایمن راه

2

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

چهارشنبه  25اسفند  1400شماره 6180

مزایده  35رقبه امال ک مازاد بر نیاز بانک سپه

نوبت اول

(شماره مزایده )493/1400/3
بانـــک ســـپه در نظـــر دارد امـــاک و مســـتغالت تحـــت اختیـــار خـــود واقـــع در اســـتان
آذربایج ــان ش ــرقی ب ــه ش ــرح ج ــدول ذی ــل را از طری ــق مزای ــده سراس ــری ،ب ــا جزئی ــات من ــدرج
در اســـناد مزایـــده و بهرهگیـــری از ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی دولـــت (ســـتاد) بـــه
نش ــانی الکترونیک ــی  www.setadiran.irو ب ــا ش ــماره مزای ــده 2000001036000071ب ــه ص ــورت
الکترونیکـــی بـــه فـــروش برســـاند.
* تاری ــخانتش ــار مزای ــدهدر س ــامانهس ــتاد:س ــاعت 8صب ــح روز چهارش ــنبه ب ــه تاری ــخ

 14روز یکشـــنبه بـــه تاریـــخ ( 1401/01/25بازدیـــد همـــه روزه بـــه جـــز پنجشـــنبهها و ایـــام
تعطیـــل مقـــدور میباشـــد).

نحوهفروش:نقد
*توج ــه:لطف ــا ب ــه اصالح ــات احتمال ــی مزای ــده ک ــه در آگه ــی نوب ــت دوم ک ــه در روز دوش ــنبه
تاری ــخ 1400/01/15در روزنام ــه جامج ــم سراس ــری منتش ــر و ی ــا در س ــایت بان ــک س ــپه ب ــه
نش ــانی الکترونیک ــی www.banksepah.ir/taمن ــدرج میگ ــردد و ت ــا پای ــان آخری ــن مهل ــت
ارائ ــه پیش ــنهادات م ــاک عم ــل میباش ــد .توج ــه فرمایی ــد.

1400/12/25
* آخرینمهلتدریافتاسنادمزایده:ساعت13روز شنبهبهتاریخ1401/01/20
 .1متقاضیـــان میتواننـــد جهـــت کســـب اطـــاع از جزئیـــات مزایـــده حاضـــر بـــا شـــماره
* آخرینمهلتارسالپیشنهاد:ساعت13:30روز سهشنبهبهتاریخ1401/01/30
* تاریـــخ بازگشـــایی پـــاکات پیشـــنهادی :ســـاعت  13روز سهشـــنبه بـــه تاریـــخ تلفنه ــای 04133356555و 041- 33363139- 04133384991و ی ــا ب ــه نش ــانی تبری ــز
چه ــارراه آزادی ( آبرس ــان ) س ــاختمان مدیری ــت بان ــک س ــپه منطق ــه آذربایج ــان ش ــرقی –
1401/02/06
*تاریــخبازدیــد :از ســاعت 9صبــح روز چهارشــنبه بــه تاریــخ 1400/12/25لغایــت ســاعت طبق ــه پنج ــم – دای ــره پش ــتیبانی و خدم ــات مراجع ــه فرماین ــد.
توضیحاتوشرایط:
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هماهنگی جهت
بازدید

مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی

مشخصات ملک
آدرس دقیق ملک
نوع
ملک

کاربری

اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه احسان دوم کوچه اوچمان قطعه 3365

زمین

تجاری

اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه مدرسه دوم قطعه 3340

زمین

تجاری

اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه ششم قطعه 3329

زمین

تجاری

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3622

زمین

مسکونی

تبریز  -اندیشه  -خیابان میرزاعلی دواچی  -کوچه دبهداد قطعه 3611

زمین

تجاری

اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم احسان دوم قطعه 3636

زمین

تجاری

شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم قطعه 3637

زمین

تجاری

اندیشه خیابان میرزا ابوالقاسم نباتی کوچه واصل قطعه 3434

زمین

تجاری

اندیشه خیابان چای کنار کوچه  8متری قطعه 3188

زمین

تجاری

اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم احسان دوم قطعه 3634

زمین

تجاری

شهرک اندیشه بلوار مردانی آذر کوچه واصل  ( 4قطعه )3405

زمین

تجاری

شهرک اندیشه بلوار مردانی آذر کوچه 8متری قطعه 3453

زمین

تجاری

شهرک اندیشه خیابان نیروی هوائی قطعه 1226

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان  12متری کوچه الچین اول قطعه 1102

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم احسان دوم قطعه 3631

زمین

تجاری

اندیشه خیابان ابوالقاسم نباتی کوچه واصل قطعه 403

زمین

مسکونی

شهرک اندیشه خیابان چایکنار کوچه  8متری

زمین

تجاری

شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه  8متری قطعه 3209

زمین

تجاری

اندیشه بلوار مردانی آذر کوچه 8متری قطعه 3454

زمین

تجاری

شهرک اندیشه خیابان نیروی کوچه الچین اول قطعه 1170

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3603

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3617

زمین

مسکونی

پالک ثبتی
16363فرعی
از2اصلی
16364فرعی
از2اصلی
16367فرعی
از2اصلی
16369فرعی
از2اصلی
16370فرعی
از2اصلی
16379فرعی
از2اصلی
16387فرعی
از2اصلی
16389فرعی
از2اصلی
16390فرعی
از2اصلی
16397فرعی
از2اصلی
16398فرعی
از2اصلی
16399فرعی
از2اصلی
16420فرعی
از2اصلی
16421فرعی
از2اصلی
16431فرعی
از2اصلی
16434فرعی
از2اصلی
16435فرعی
از2اصلی
16436فرعی
از2اصلی
16443فرعی
از2اصلی
16447فرعی
از2اصلی
16368فرعی
از2اصلی
16371فرعی
از2اصلی

مساحت
(مترمربع)

ً
 .2شـــرکت در مزایـــده صرف ــا از طری ــق س ــامانه ت ــدارکات الکترونیک ــی دول ــت «س ــتاد»
میباش ــد و کلی ــه مراح ــل فرآین ــد مزای ــده ش ــامل خری ــد و دریاف ــت اس ــناد مزای ــده (در ص ــورت
وج ــود هزین ــه مربوط ــه) ،پرداخ ــت تضمی ــن ش ــرکت در مزای ــده (ودیع ــه) ،ارس ــال پیش ــنهاد
قیمـــت و اطـــاع از وضعیـــت برن ــده ب ــودن مزاید هگ ــران محت ــرم از ای ــن طری ــق امکانپذیـــر
میباشـــد.
 .3عالقمنـــدان بـــه شـــرکت در مزای ــده میبایس ــت جه ــت ثب ــت ن ــام و دریاف ــت گواهـــی
امضـــای الکترونیکـــی (توک ــن) ب ــا ش ــماره 1456تم ــاس حاص ــل نماین ــد و ی ــا ب ــه آدرس
اینترنت ــی www. setadiran.irمراجع ــه نماین ــد .کلی ــه اطالع ــات ام ــاک و مس ــتغالت
ش ــامل مش ــخصات ،ش ــرایط و نح ــوه ف ــروش در ب ــرد اع ــان عموم ــی س ــامانه مزای ــده قاب ــل
مشـــاهده ،بررســـی و انتخـــاب میباش ــد.

مدیریت شعب بانک سپه آذربایجان شرقی
نوع مالکیت

وضعیت تصرف

وضعیت ملکی
قیمت پایه

عرصه

اعیان

تخلیه

عدم
تخلیه

مشاع

شش
دانگ

نحوه
فروش

توضیحات

ملکی تملیکی

40

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

5,830,000,000

نقدی

40

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

9,568,000,000

نقدی

40

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

9,568,000,000

نقدی

202.58

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

28,165,000,000

نقدی

34.7

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

6,740,000,000

نقدی

40

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

5,830,000,000

نقدی

40

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

5,920,000,000

نقدی

48.96

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

5,920,000,000

نقدی

35.54

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

4,400,000,000

نقدی

40

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

5,830,000,000

نقدی

174.02

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

27,315,000,000

نقدی

90.33

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

9,115,000,000

نقدی

168.94

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

12,527,000,000

نقدی

283.72

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

18,500,000,000

نقدی

40

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

5,440,000,000

نقدی

228.29

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

13,360,000,000

نقدی

25

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

2,716,000,000

نقدی

28.73

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

3,345,000,000

نقدی

90.11

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

10,155,000,000

نقدی

209.78

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

41,400,000,000

نقدی

387

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

39,458,000,000

نقدی

173.28

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

28,755,000,000

نقدی
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دارای سند تک
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دارای سند تک
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دارای سند تک
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دارای سند تک
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دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
دارای سند تک
برگی به نام بانک
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امام جمعه تبریز خواستار برخورد قاطع با عامالن قطع درختان شد
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز با اشاره به ضرورت
صیانت از منابع طبیعی به عنوان ثروت خدادادی و میراث گذشتگان،
خواستار برخورد با متخلفان و عامالن قطع درختان شد.
به گزارش جامجم ،حجتاالسالم سید محمدعلی آ لهاشم در مراسم

کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و
آبخیزداری در مجموعه تفریحی گردشگری عونبنعلی ،با تبریک سالروز
والدت حضرت اباعبداهللالحسین(ع) و گرامیداشت روز پاسدار اظهار کرد:
امیدوارم همه ما در هر منطقهای که زندگی میکنیم یک درخت بکاریم و

با متخلفان و کسانی که درختان را قطع میکنند ،برخورد کنیم .وی با بیان
اینکه در اسالم به درختکاری خیلی سفارش شده است ،گفت :پیامبر(ص)
میفرمایند هر مسلمانی بذری یا درختی بکارد و از میوه این بذر و درخت،
یک انسان و پرندهای استفاده کند ،برایش صدقه حساب میشود.

اقتصادی

خبر

رئیس اتاق تبریز خبر داد:

بازدید وزیر کشور از مرزهای
آذربایجان شرقی

بازگشایی مجدد خط ریلی جلفا -جمهوری آذربایجان و روسیه
رئیس اتاق تبریز با تاکید بر بازگشایی مجدد خط ریلی جلفا گفت :اتصال خط جلفا به خط
آهن شمال غرب و راه آهن آذربایجان و روسیه جزو اولویتهای توسعه تجاری است.
به گزارش جامجم ،از تبریز ،یونس ژائله در هشتاد و دومین نشست شورای گفتگوی
آذربایجان شرقی اظهار کرد :جنگ روسیه و اوکراین موجب افزایش قیمت مواد نفتی،
ت به
گاز و سایر کاالهای اساسی در بسیاری از کشورها شده و نرخ بعضی کاالها نسب 
سال قبل با افزایش  ۴۰۰درصدی مواجه شده که در نوع خود بینظیر است.
وی ادامه داد :طبیعتا هر تهدیدی ،فرصتی را نیز ایجاد میکند بنابراین در این زمینه باید
از فرصتهای به وجود آمده به نحو احسن استفاده کنیم.
رئیس اتاق تبریز افزود :امیدواریم با ایجاد فضای مناسب گفتگو در روزهای آینده،
مذاکرات به نتیجه رسیده و توافق هر چه زودتر انجام شده و خبرهای خوبی در این
زمینه بشنویم تا انگیزه ای برای فعالیت بیشتر صنعتگران ایجاد شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع افزایش نرخ حقوق کارگران گفت :یکی از موضوعاتی
که اخیرا مطرح شدهاست ،بحث افزایش  ۵۷درصدی حقوق کارگران است که حرکت
جدیدی در بازار و واحدهای تولیدی ایجاد خواهد کرد.
رئیس اتاق تبریز ادامه داد :این میزان افزایش غیرقابل هضم است و امکان جذب
آن توسط واحدهای تولیدی غیرممکن به نظر میآید .اگر دولت بهجای افزایش این
رقم ،ارزش پول ملی را افزایش داده و قیمت ارز را از  ۲۶هزار تومان به  ۲۳هزار تومان

این موارد برای ادامه حیات بخش کشاورزی و بخش تولید نیاز به نقدینگی سنگینی
وجود دارد که با توجه به میزان حجم نقدینگی واحدهای تولیدی و منابع بانکها این
موضوع غیرممکن است.
ژائله ادامه داد :کشت قراردادی ،اصالح بذر و تامین کود مناسب و این که ،این
محصوالت در زمان مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد جزو پیشنهادات ما است
که امیدواریم با حمایت استانداری این طر حها عملیاتی شود و تولید این محصوالت
افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان این که باید برای تولید نهادههای دامی ،برنامه
جدی داشته باشیم ،گفت :بهترین کار در این زمینه حمایت از بخش کشاورزی و
تولیدکنندگان استان است و این موضوع نیاز به بودجه و نقدینگی دارد .باید از دولت
درخواست شود این طر حها را تصویب کند تا کود و بذر مناسب در اختیار کشاورز قرار
بگیرد چرا که فصل کشت به زودی میرسد و فرصت بسیار کمی باقی مانده است و باید
در این زمینه سریع تصمیم گرفته شود.
وی همچنین با تاکید بر بازگشایی مجدد خط ریلی جلفا گفت :اتصال خط جلفا به خط
آهن شمال غرب و راه آهن آذربایجان و روسیه جزو اولویتهای توسعه تجاری است تا
حتی اگر از طریق دریا برای انتقال کاالهای اساسی مشکلی وجود داشته باشد ،بتوانیم
به وسیله واگن این کاالها را انتقال دهیم.

میرساند ،قدرت خرید کارگران نیز افزایش مییافت و نیازی به ایجاد این رقم جدید نبود.
وی در خصوص حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی نیز گفت :این موضوع که از سوی دولت پیشنهاد
شده است ،شاید الزم بهنظر برسد اما اکنون زمان درستی برای اجرای این کار نیست و
ً
طبیعتا این امر عوارضی همچون تورم باال برای جامعه به دنبال خواهد داشت .در کنار

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور:

شهرداران چشم به بودجه کشوری ندوزند
معـاون عمـران و توسـعه امـور شـهری
و روسـتایی وزیـر کشـور بـا بیـان ایـن کـه
شـهرداران بـا تغییـر نگـرش و بـه کارگیـری
روشهـای خالقانـه ،ثـروت تولیـد کننـد،
تاکیـد کـرد :شـهرداران نبایـد چشـم بـه
بودجـهی کشـوری بدوزنـد بلکـه بایـد
اشـتغالزایی کـرده و بـه دنبـال درآمدزایـی
با شـند .
بـه گـزارش جـام جـم ،مهـدی جمالینـژاد در
نشسـت مشـترک فرمانـداران و شـهرداران

ردیف
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

هماهنگی جهت
بازدید

مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی

مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی
مدیریت شعب منطقه
اذربایجانشرقی

آذربایجـان شـرقی ،بـا بیـان اینکـه طـی
سـال جـاری حـدود  ۱۳۶میلیـارد تومـان در
حـوز ه عمرانـی پرداخـت شـده اسـت ،گفـت:
خواسـتهی شـهرداران تـا حـدودی در حـوزه
عمرانـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه شـده ،بـه
طـوری کـه پرداختیهـا  ۷۰درصـد رشدداشـته
اسـت.
وی ادامـه داد :بـرای اولیـن بـار توانسـتیم
در کشـور قـرارگاه لجسـتیک را بـرای تامیـن
و تجهیـز ماشـینآالت سـنگین تشـکیل

دهیـم کـه دسـتاورد آن نیـز  ۲۰۰۰دسـتگاه
اتوبـوس در بحـث نوسـازی نـاوگان و حمـل
و نقـل عمومـی بـود.
وی ادامـه داد :پیگیـر موضوعاتـی از جملـه
منابـع حاصـل از مـاده  ۲۳مربـوط بـه جرایـم
راهنمایـی و رانندگـی و تخصیـص آن بـه
شـهرداریها هسـتیم.
معـاون عمـران و توسـعه امـور شـهری و
روسـتایی وزیـر کشـور بـا بیـان اینکـه نـوروز
امسـال شـاهد سـفرهای زیـادی خواهیـم

بـود ،گفـت :شـهرداران تدابیـر الزم را بـرای
ایـن ایـام بیندیشـند ،زیباسـازی ورودی و
خروجـی شـهرها باید مـورد توجه قرار بگیرد.
معـاون عمـران و توسـعه امـور شـهری و
روسـتایی وزیر کشـور با اشـاره به سـفر خود
بـه منطقـه آزاد ارس و جلفـا ،گفـت :جلفـا
پیشـانی آذربایجـان و کشـور بـوده و بـا توجه
بـه موقعیـت این منطقه و همسـایگی آن با
کشـورهای همسـایه میتـوان بـه راحتـی در
ایـن منطقـه تولیـد ثـروت کـرد.

مشخصات ملک
آدرس دقیق ملک
نوع
ملک

کاربری

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه )3562

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3618

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3623

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه )3610

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3564

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3604

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3616

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه )3609

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه )3620

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3561

زمین

مسکونی

تبریز شهرک اندیشه

زمین

مسکونی

اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد ( قطعه ) 3621

زمین

مسکونی

اندیشه کوچه  8متری خیابان چایکنار قطعه 3619

زمین

مسکونی

پالک ثبتی
16376فرعی
از2اصلی
16380فرعی
از2اصلی
16383فرعی
از2اصلی
16403فرعی
از2اصلی
16405فرعی
از2اصلی

16406فرعی
از2اصلی
16412فرعی
از2اصلی
16422فرعی
از2اصلی
16425فرعی
از2اصلی
16448فرعی
از2اصلی
16449فرعی
از2اصلی
16455فرعی
از2اصلی
16457فرعی
از2اصلی
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اجتماعی

مساحت
(مترمربع)

نوع مالکیت

وضعیت تصرف

وزیر کشور در نخستین برنامه سفر خود به
آذربایجان شرقی از مرزهای این استان بازدید کرد.
به گزارش جامجم ،وحیدی در پایانه مرزی جلفا از
نزدیک در جریان روند مبادالت کاال در مرز جمهوری
اسالمی ایران با نخجوان قرار گرفت.
وی از مسئوالن استان خواست تمهیدات الزم
را اتخاذ کنند تا حداقل ظرف دو ساعت مسائل
گمرکی انجام و خودروهایی که از سمت ایران به
نخجوان در رفت و آمد هستند؛ مشکل گمرکی
نداشتهباشند.
وحیدی با تاکید بر ضرورت بهینهسازی تجهیزات
فنی در پایانه مرزی جلفا گفت :نبود دستگاه
ایکس ری یکی از مشکالت این پایانه است که
مسئوالن استانی هر چه سریعتر این مساله را
حل کنند .وی همچنین در گفتگویی با اشاره به
در پیش بودن سفرهای نوروزی از مردم خواست
رعایت شیوه نامههای بهداشتی را به صورت جدی
در دستور کار داشته باشند و ابراز امیدواری کرد با
رعایت مسائل ایمنی جادهای سفری خوب و بدون
آسیب را در کشور شاهد باشیم.
وی افزود :پیشبینی بر افزایش حجم تردد
مسافران نوروزی است و در این خصوص
آمادگیهای خوبی در نیروی انتظامی ،سازمان
راهداری و سایر دستگاههای مسئول برای
مدیریت بهینه سفر وجود دارد .حضور و سخنرانی
در یادواره شهید مهدی باکری ،شرکت در جلسه
شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دیدار با
نماینده ولی فقیه در استان دیگر برنامههای سفر
امروز وزیر کشور به آذربایجان شرقی است.

وضعیت ملکی
قیمت پایه

عرصه

اعیان

تخلیه

عدم
تخلیه

مشاع

شش
دانگ

نحوه
فروش

توضیحات

ملکی تملیکی

200

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

27,800,000,000

نقدی

172.09

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

26,320,000,000

نقدی

195.46

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

29,893,000,000

نقدی

194.25

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

31,508,000,000

نقدی

196

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

30,884,000,000

نقدی

368.36

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

37,557,000,000

نقدی

180.43

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*

تملیکی

29,940,000,000

نقدی

253

*

تخلیه

*

*

شش دانگ

*
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رغبت صنعتگران برای سرمایه گذاری در استان

شوراهای استانداری آذربایجان شرقی:

سرپرست ادار ه کل امور روستایی و شوراهای
استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه
امروزه روستاها خط مقدم تولید و اشتغال
هستند ،گفت :زمانی که مردم روستاها توانمند
میشوند تمامی مشکالت حوزه های عمرانی و
زیرساختی روستاها هم همراه آن حل میشود.
به گزارش جامجم ،محمد اسکندری  ۲۲ ،اسفند
در نشست مشترک فرمانداران و شهرداران
آذربایجان شرقی ،با اشاره به مسایل روستایی،
اظهار کرد :راههای روستایی و آب شرب وضعیت
خوبی ندارند و باید شبانه روزی از طریق قرارگاه،
مشکالت روستایی را در حوزهی فعالیتهای
عمرانی نیز رفع کنیم.
وی ادامه داد :بعد گذشت این همه سال،
اکنون باید نگاهی کارشناسی به روستاها داشته
باشیم .اسکندری بیان کرد :موضوع اصلی
ما باید توانمندسازی روستاییان در حوزهی
معیشت و اقتصاد باشد.
وی افزود :متاسفانه اکنون طرح نیمه
تمامهادی ،بالی جان روستاها شده است،
انتظار داریم در این مورد از روحی ه جهادی
استفاده کنیم.
سرپرست ادارهی کل امور روستایی و شوراهای
استانداری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد :در
حوزه ی توانمندسازی روستاها ،بحث پسماند
و ماشین آالت روستایی نیز باید کار اساسی
شود.

www.jamejamdaily.ir

امام خمینی

(ره)

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی:

سرپرست ادار ه کل امور روستایی و

روستاها خط مقدم تولید و
اشتغال هستند

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی041-35579285 -9:
صفحه آرا :فر حناز بنده خدایزدی

از درد دلم ،به جز تو كى با خبر است؟
يا با من ديوانه كه در بام و در است؟
طغيان درون را به كه بتوان ــم گفت؟
فرياد نهان را به دل كى اثر است؟

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی گفت :در  ۲ماه گذشته
 ۱۲۳مورد سرمایه گذاری حقیقی در این استان اتفاق افتاده
است.
به گزارش جامجم ،مرکز آذربایجان شرقی ،صابر پرنیان در
نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود:
این موضوع نشانگر رغبت صنعتگران برای سرمایه گذاری در
استان است و دولت از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان در
استان حمایت میکند.
وی گفت :در حال حاضر  ۱۹محور برای سرمایه گذاری در حوزه
معدن آماده شده است و پنج هزار میلیارد ریال نیز در صنعت
شیشه استان به زودی سرمایهگذاری میشود.
پرنیان اضافه کرد :آذربایجان شرقی در بخش فوالد مقام
نخست کشور را در اختیار دارد و در مجموع این استان رتبه
چهارم صنعتی است که برنامه ریزی کردهایم تا سال آینده خود
را به رتبه سوم برسانیم.

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی افزود :آذربایجان شرقی
در حوزه فرش نیز رتبه نخست کشور را دارد طوری که  ۳۵درصد

صادرات فرش ایران از طریق این استان انجام میشود و به
عنوان قطب کفش چرم ایران نیز  ۶۰درصد تولیدات کفشهای

چرمی از این خطه انجام میشود.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان شرقی ادامه
داد :بزرگترین کارخانه چرم سازی در تبریز واقع شده و پایگاه
چرم کشور به حساب میآید طوری که زنجیره تولید چرم در
آذربایجان شرقی کامل است.
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی یادآوری کرد :در بخش
لواز م خانگی و صادرات آن هم مقام نخست کشور را داریم و ۵۰
درصد تولیدات شیرینی و شکالت کشور به عنوان قطب این
صنعت در این استان تهیه میشود ،در بخش تولید قطعات
خودرو نیز مقام نخست را کسب کردهایم.
رئیس سازمان صمت استان افزایش اختیارات استانداران،
تفویض اختیارات وزاتخانهها ،تامین مواد اولیه واحدهای
صنعتی ،افزایش اختیارات بانکها ،نگرش ویژه به شعاع ۳۰
کیلومتری تبریز و رفع کمبود برق در تبریز و آذربایجان شرقی را
خواستار شد.

 ۶۵درصد ظرفیت هتلهای آذربایجانشرقی پر شد
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
آذربایجان شرقی گفت :طبق آخرین آمار تاکنون  ۶۵درصد
ظرفیت هتلها و اماکن اقامتی این استان برای تعطیالت
نوروزی  ۱۴۰۱پر شده است.
به گزارش جامجم ،احمد حمزهزاده مجموع هتل و هتل
آپارتمانهای ستارهدار آذربایجان شرقی را  ۷۳باب با
تعداد  ۱۴هزار تخت استاندارد اعالم کرد که به گفته وی
از این تعداد پنج هتل پنج ستاره آماده ارایه خدمات به
گردشگران خارجی و داخلی است.
وی از برنامهریزی و اتخاذ تمهیدات ویژه ستاد خدمات
سفر آذربایجان شرقی برای تعطیالت نوروزی خبر داد و
اظهار داشت :طبق تصمیمات این ستاد و ستاد مقابله
با کرونا هیچ ممنوعیتی برای سفر به این استان در نوروز
 ۱۴۰۱وحود ندارد و فقط محدودیتهایی اعمال میشود.
حمزه زاده ادامه داد :بر همین اساس از ابتدای بهمن

ماه تمامی کمیتههای  ۱۱گانه تخصصی ستاد خدمات سفر
آذربایجان شرقی فعال شده و برنامههای مختلف و متنوع
برای استقبال از میهمانان نوروزی در  ۲۱شهرستان استان
تدارک دیده شده است و استان آمادگی کامل برای پذیرایی
از میهمانان و گردشگران نوروزی را پس از سه سال وقفه
کرونایی دارد.
وی تعداد گردشگران خارجی ورودی به آذربایجان شرقی تا
پیش از شیوع ویروس کرونا را  ۴۵۰هزار نفر اعالم و اضافه
کرد :با توجه به احتمال افزایش حجم گردشگران داخلی
و خارجی در دوران پساکرونا ،هدف میان مدت آذربایجان
شرقی در جذب گردشگر  ،یک میلیون نفر تعیین و تعریف
شده است.
حمزهزاده آسیب کرونا به صنعت گردشگری آذربایجان
شرقی بسیار وسیع خواند و با بیان اینکه طبق بررسیها و
برآوردهای علمی و میدانی صنعت گردشگری استان طی دو

سال اخیر افزون بر پنج هزار میلیارد تومان ضرر دیده است،
یادآور شد :این رقم خسارت مستقیم به صنعت گردشگری
استان بوده است که اگر خسارتهای غیرمستقیم را در نظر
بگیریم ،ارقام سنگینی را شامل میشود.
وی توجه به سرمایه گذاری و جلب مشارکت بخش خصوصی
را یکی از اولویتها و برنامههای اصلی و مهم میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی بیان کرد و با
بیان اینکه در این راستا گامهای مثبت و بسیار مهمی
برداشته شده است ،گفت :امسال در حوزه صدور مجوزهای
سرمایه گذاری نسبت به سال گذشته  ۳۰درصد رشد داشته
ایم که با توجه به شرایط سخت کرونایی ،آماری بسیار قابل
توجه به شمار میرود.
حمزه زاده حجم سرمایه گذاری در بخش زیرساختی صنعت
گردشگری آذربایجان شرقی را  ۱۳هزار میلیارد تومان اعالم کرد
که تعداد  ۹۲عنوان پروژه را شامل میشود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

ظرفیت جوجهریزی در استان
به پنج میلیون قطعه افزایش یافت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی گفت :میزان ظرفیت جوجهریزی در این
استان از سه میلیون و  ۲۰۰هزار قطعه به پنج میلیون قطعه رسید.
به گزارش جامجم ،اکبر فتحی در یک گفت و گوی خبری با بیان اینکه با این میزان
افزایش ،ضریب اطمینان استان برای تامین نیاز گوشت مر غ فراهم میشود ،افزود:
آذربایجان شرقی در چهار ماه اخیر از جمله استانهایی بود که در زمینه تولید گوشت
مر غ با مشکل مواجه بود و تولید ،کفاف مصرف را نمی داد.
وی اظهار داشت :در زمان کنونی در زمینه تخم مر غ و گوشت قرمز ،مازاد بر نیاز مصرف در
استان تولید میشود و مشکلی در این حوزهها وجود ندارد؛ عمده مشکل استان کاالهای
وارداتی بود که آن هم از سوی وزارت جهاد کشاورزی حل شده و تالش میشود این کاالها
در مناطق محروم جامعه توزیع شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی گفت :مصوبه ای از ستاد تنظیم بازار
وجود دارد که این اقالم برای توزیع در بین مردم بیشتر در اختیار فروشگاههای زنجیره ای
و تعاونی قرار میگیرد و در صورت صدور مجوز این اقالم در اختیار کاسبان امین نیز قرار
گیرد تا در مناطق محروم توزیع شود.
فتحی ،ادامه داد :گشت و نظارت بر نانوایان استان نیز از دی شروع شده و تاکنون یک
هزار و  ۶۴۵مورد گشت و بازرسی از آنها انجام شده و  ۲۵۸مورد برای نانوایان متخلف
پرونده به ارزش چهار میلیارد و  ۹۶۰میلیون ریال تشکیل شده است.
وی یادآوری کرد :در این مدت هفت هزار و  ۷۴مورد گشت و بازرسی نیز از سایر اقالم
کشاورزی انجام شده که  ۹۶۵مورد گشت مشترک با سایر نهادها بوده و  ۴۶۵فقره پرونده
تخلف به ارزش  ۴۶میلیارد ریال تشکیل شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی گفت :عمده تالش جهاد کشاورزی برای
کاهش قیمت کاال در بازار ،عرضه بیشتر کاال بوده و هم اکنون کاالهای اساسی مانند برنج،
روغن و شکر وارداتی برای ایام نوروز به حد کافی تامین شده است ،ضمن اینکه از ظرفیت
اصناف برای توزیع این اقالم استفاده میشود.
فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی ،افزود ۸۰ :نفر از نیروهای سازمان
جهاد کشاورزی و بسیج مستضعفان با دریافت آموزشهای الزم در حوزه نظارت بر بازار،
در این زمینه در سطح بازار فعالیت میکنند.

رعایت دستورالعملهای بهداشتی در مدارس با جدیت پیگیری شود
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان
شرقی گفت :ریاست جمهوری بر اولویت آموزش
حضوری در مدارس تاکید دارند و با توجه به کاهش
روند بیماری ،حضور دانش آموزان در محیطهای
آموزشی افزایش مییابد که ضروری است ،رعایت
دستورالعملهای بهداشتی در مدارس با جدیت
پیگیری شود.
به گزارش جام جم ،بدر شکوهی در جلسه کمیته
مشارکتهای مردمی و ستاد پشتیبانی مقابله با
ویروس کرونا با تشکر از فعالیت سازمانهای مردم
نهاد در دو سال گذشته گفت :عملکرد سمنها در
عرصههای مختلف اعم از اطالع رسانی ،آگاهی بخشی،

توزیع بستههای معیشتی و بهداشتی و راهاندازی
پویشها و کمپینهای مختلف بینظیر بوده است و
برگ زرین دیگری به کارنامهی جهاد مردم آذربایجان در
این عرصه افزوده است.
وی اضافه کرد :کمیته مشارکتهای مردمی ستاد
استانی مقابله با کرونا با هدف ساماندهی مشارکتهای
مردمی در پیشگیری ،کنترل و مقابله با بیماری
کرونا تشکیل شده است و در این زمینه با همکاری
سازمانهای مردم نهاد و نهادهای مختلف ،اقدامات
موثر و تاثیرگذاری انجام شده است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان
شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت

مدارس اشاره کرده و گفت :حدود  ۱۰۰مدرسه روستایی
استان که تعداد سرانه دانش آموزان آن کمتر از  ۱۰نفر
است ،فاقد سرویس بهداشتی هستند که امیدواریم
با همکاری اداره کل امور روستایی و دهیاریها ،بسیج
سازندگی ،آموزش و پرورش ،نوسازی و تجهیز مدارس و
بنیاد برکت به صورت جهادی این معضل برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد :سازمانهای مردم نهاد در آستانه
عید نوروز و ماه مبارک رمضان ،توزیع بستههای
معیشتی و بهداشتی خود را به شکل هدفمند اجرا
خواهند کرد و انتظار داریم در تامین ماسک و مواد
ضدعفونی کننده برای دانش آموزان ،مدیران مدارس
را یاری کنند.

معرفی فناوران برتر آذربایجان شرقی
برترین فناوران و شرکتهای دانش بنیان آذربایجان
شرقی در سال  ۱۴۰۰معرفی شدند.
به گزارش جامجم ،مرکز آذربایجان شرقی ،در دومین
مراسم تجلیل از فناوران برتر آذربایجان شرقی ،از ۲
شرکت دانش بنیان برگزیده استان و  ۲۳شرکت
فناور مستقر در مراکز رشد استان قدردانی شد.
در این مراسم همچنین از  ۱۰نفر شرکت حامی و
خیر حوزه فناوری استان و  ۳شرکت که بیشترین
عقد قرارداد انتقال فناوری را در سال جاری داشتند
قدردانی شد.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در این

مراسم به روند رو به رشد تاسیس شرکتهای
دانش بنیان اشاره کرد و افزود :هم اکنون ۲۰۸
شرکت دانش بنیان در استان فعال است که
آذربایجان شرقی در این زمینه رتبه پنجم کشوری را
دارد.
عبدالرضا واعظی گفت :تعداد شرکتهای فناور و
دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان
به  ۴۱۶شرکت رسیده که برای  ۳۹۲۶نفر شغل ایجاد
کرده است .وی با اشاره به رشد گردش مالی ،فروش
مستقیم و صادرات این شرکتها در شرایط کرونایی
افزود :با وجود مضیقههای بودجه ای ،میزان حمایت

مستقیم مالی از واحدهای فناور امسال با افزایش
 ۲۶درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بود.
وی توسعه مراکز رشد و نوآوری وابسته به پارک در
مناطق مختلف استان به  ۲۰واحد را از موفقیتهای
امسال پارک علم و فناوری استان بیان و خاطرنشان
کرد :تالش میکنیم همه مردم استان به خدمات
پارک دسترسی داشته باشند.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با اشاره
به برنامههای سال آینده پارک ،ایجاد دفتر تعامالت
علم و فناوری در شانگهای چین ،واگذاری اراضی
به شرکتهای فناور و دانش بنیان برای تولید

محصول ،اجرای طر حهای ملی فرصت فناورانه و مهر
فناوری ،ایجاد خانه خالق و نوآوری تبریز ،گسترش
همکاریهای بین المللی با کشورهای همسایه،
ایجاد دو ناحیه نوآوری در تبریز ،طراحی و ساخت
اولین خودروی دانش بنیان کشور و راه اندازی مرکز
نوآوری هوش مصنوعی را از مهمترین این برنامهها
برشمرد.
در این مراسم همچنین تفاهم نامه راه اندازی مراکز
رشد دانشگاههای آزاد اسالمی آذرشهر و شبستر به
امضای رئیس پارک علم و فناوری استان و روسای
این  ۲واحد دانشگاهی رسید.

