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شبکه های اجتماعی  در کمین جــوانان
نداشتن مهارت علت بیکاری 

جوانان است
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یاســت  ر عنــوان  بــه  را  شــما  شایســته  و  جــا  بــه  یاســت انتخــاب  ر عنــوان  بــه  را  شــما  شایســته  و  جــا  بــه  انتخــاب 
تعهــد،  بیانگــر  ،کــه  اســتان  اســکیت  هیــات  تعهــد، محتــرم  بیانگــر  ،کــه  اســتان  اســکیت  هیــات  محتــرم 
شــما  برجســته  هــای  و شایســتگی  لیاقــت  شــما کارآمــدی،  برجســته  هــای  و شایســتگی  لیاقــت  کارآمــدی، 
جمهــوری  نظــام  بــه  صادقانــه  خدمــت  صحنه هــای  جمهــوری در  نظــام  بــه  صادقانــه  خدمــت  صحنه هــای  در 
ــت و  ــوده، موفقی ــرض نم ــک ع ی ــت تبر ــران اس ــالمی ای ــت و اس ــوده، موفقی ــرض نم ــک ع ی ــت تبر ــران اس ــالمی ای اس
ــالت دارم. ــان مس ــد من ــما را از درگاه خداون ــربلندی ش ــالت دارم.س ــان مس ــد من ــما را از درگاه خداون ــربلندی ش س

ســرکارخانم دکتر شهــیرســرکارخانم دکتر شهــیر

حاج حسین افتخاری حاج حسین افتخاری 
  رئیس هیات کشتی پهلوانی   رئیس هیات کشتی پهلوانی 

یز وحومه یز وحومهو زور خانه ای تبر و زور خانه ای تبر

شرکت پاالیش ایمن راه - رزمی

خانواده محترم عالفی اسکویی 
بزرگ و گرامیحضرتعالی  پدر گذشت  در تاسفضایعه نهایت با
نموده، عرض تسلیت قلب صمیم از را اسکویی عالفی خاندان
جمیل وصبری کرده  سفر  عزیز آن برای الهی رحمت و بخشش

متعالخواهانیم. پروردگار برایجنابعالیوخانوادهمحترماز

)فتاح زاده(  شرکت آذربام عایق کار

عضو محترم هیات مدیره  و دبیر انجمن قیر آذربایجان شرقی 
جناب آقای مهندس محمود عالفی اسکویی 

بزرگوارتانوبزرگخاندان گذشتپدر ضایعهدر بانهایتتأسفوتأثر
عرض تسلیت محترم خانواده و شما خدمت را اسکویی عالفی
باعزتبرایشماوهمچنینرحمتواسعهبرای میکنیم.بقایعمر

خداوندمتعالخواستاریم. آنمرحومرااز

یک واحد انباری به متراژ 3000 متر با 
پوشیده  4 انباری سرباز و1 انباری سر

یز روبروی درب تراکتور  واقع در تبر
سازی ،آخمقیه ،انتهای خیابان 
ابوذر ،تقاطع آب بطرف خلجان 

انبار وفایی، بفروش میرسد 
یافت  خواهشمند است جهت در

یر تماس  اطالعات دقیق باشماره ز
گرفته شود

09143159115  وفایی

فـــــروش

رسانه اول 
گهی  جهت سفارش آ

تبلیغاتی خویش با ما  
در تماس باشید

041-35579285   -9

نوبتاول

مـزایده امالک غیر ضرور   
 بانک سپه)ادغامی(  واقع 

آذربایجان شـرقی در استان 
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خبر

اجتماعی 2

آذربایجانشرقیبرنظارت استاندار
نانواییها فعالیت بــر نظاممند

تاکیدکرد

افزایش  وجود  با  گفت:  شرقی  آذربایجان  استاندار 
برنامه ریزی  و  نان  و  آرد  بازار  بر  بازرسی  و  نظارت 
شاهد  هم  هنوز  خصوص،  این  در  فرمانداران 
می رسد  نظر  به  و  هستیم  حوزه  این  در  تخلفاتی 
بازتاب  و  شده  نظام مند  باید  برخوردها  و  نظارت ها 

اجتماعی هم داشته باشد.
کارگروه  گزارش جام جم، عابدین خّرم در جلسه  به 
موضوع  با  استان  بازار  تنظیم  ستاد  مشترک  اقدام 
بررسی آخرین وضعیت بازار آرد و نان، اظهار داشت: 
میدانی،  حضور  ضمن  باید  بازرسان  و  ناظران 
را رسانه ای و نتیجه  با متخلفان  برخوردهای قانونی 

را بدون مالحظه به مردم اعالم کنند.
از  حاکی  گزارش ها  گفت:  شرقی  آذربایجان  استاندار 
آرد و نان  بازار  افزایش نظارت و بازرسی بر وضعیت 
در استان است، اما نتیجه این نظارت ها برای مردم 
این  اثرگذاری  به  نسبت  مردم  و  نیست  ملموس 

نظارت ها اطمینان خاطر ندارند.
از  انجام شده  نتایج یک نظرسنجی  به  با اشاره  وی   
اعالم  نظرسنجی  این  در  گفت:  تبریزی،  شهروندان 
صف های  در  انتظار  زمان  مدت  که  است  شده 
افزایش  یارانه ها  مردمی سازی  اجرای  از  بعد  نان 
آرد  یافته است؛ این در حالی است که هم سهمیه 
نانوایی ها و هم تعداد نانوایی ها بیشتر شده است.
خّرم ادامه داد: در حال حاضر از نظر تعداد نانوایی   
با  نان  تهیه  در  مردم  اما  نداریم،  کمبود  تبریز  در 
از  آرد  خروج  نشان دهنده  که  مواجهند  مشکل 
نانوایی ها  فعالیت  قانونی  زمان  در  تخلف  و  شبکه 

است.
 وی با بیان این که بیش از ۹۰ درصد مردم نان مورد 
نیاز خود را از نانوایی ها تهیه می کنند و سامان دهی 
رضایت مندی  در  مهمی  نقش  نان،  و  آرد  وضعیت 
مردم دارد، افزود: صنوف و اتحادیه های مربوطه نیز 

در این زمینه باید با مسئوالن همراهی کنند.
 خّرم همچنین بر تقویت نظارت مردمی در حوزه آرد 
برای جلب همراهی مردم،  گفت:  کرد و  تأکید  نان  و 
 ، کار این  الزمه  که  کنیم  طلب  را  آنها  مشارکت  باید 

گفت وگو با مردم و بیان واقعیت ها به آنان است.
و  میانه  مرند،  مراغه،  فرمانداران  جلسه  این  در 
برای  انجام شده  اقدامات  از  گزارشی  هشترود 
شهرستان های  در  نان  و  آرد  وضعیت  سامان دهی 

خود ارائه کردند.
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان های  مسئوالن   
و  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیران  و  کشاورزی  جهاد 
غله و خدمات بازرگانی استان نیز درخصوص آخرین 
خود  برنامه های  و  اقدامات  و  حوزه  این  وضعیت 
و  نانوایی ها  و  آرد  توزیع  شبکه های  بر  نظارت  برای 

برخورد با تخلفات به ارائه گزارش پرداختند.

شـهردار تبریـز بـر لـزوم تعییـن تکلیـف و مختومـه شـدن پرونده هـای راکـد و جـاری 
کمیسـیون های مـاده ۱۰۰ بـدوی و تجدیدنظـر در راسـتای کاهـش ایـن پرونده هـا 

تأکید کـرد.
پرونده هـای  تکلیـف  تعییـن  گفـت:  هوشـیار  یعقـوب  جـم،  جـام  گـزارش  بـه 
ایـن  حجـم  کاهـش  بـر  عـالوه  شـهرداری،  مناطـق  در   ۱۰۰ مـاده  کمیسـیون های 

می شـود. شـهرداری  درآمدهـای  تحقـق  و  تأمیـن  زمینه سـاز  پرونده هـا، 

عالیـه  نظارت هـای  میـزان  و  سـطح  افزایـش  لـزوم  بـر  تأکیـد  بـا  همچنیـن  وی 
شـهرداری های مناطـق بـر رونـد سـاخت و سـازهای شـهر گفـت: نظـارت مسـتمر، 
پی گیرانـه و جـدی بـر رونـد سـاخت و سـازها و نیـز موفقیـت شـهرداری های مناطـق 
در امـر تخلف یابـی و جلوگیـری از تخلفات سـاختمانی، تأثیر بسـزایی در جلوگیری از 
تشـکیل پرونده هـا در کمیسـیون های مـاده صـد می توانـد داشـته باشـد. شـهردار 
تبریز، تعیین تکلیف سـریع و به موقع این دسـته از پرونده ها را زمینه سـاز چابکی 

مجموعـه شـهرداری و تمرکـز حداکثـری در حوزه هـای عمرانـی و خدماتـی دانسـت.
از جملـه مسـایل و مشـکالت مبتالبـه  انبـوه پرونده هـای مـاده ۱۰۰  بـه  رسـیدگی 
شـهرداری تبریز می باشـد که تسـریع در ان می تواند به کاهش معطلی شـهروندان 
از  برخـی  البتـه  شـود.؛  منجـر  شـهرداری  درآمد هـای  افزایـش  و  اداری  فرآینـد  در 
کارشناسـان و اعضای شـورای شـهر تبریز، نظام ارجاع پرونده به ماده ۱۰۰ را معیوب 

و متـرادف بـا فـروش شـهر بـرای تامیـن هزینه هـای مدیریـت شـهری می داننـد.

تاکید شهردار تبریز 
بر ضرورت تعیین 

تکلیف پرونده های 
ماده ۱۰۰ آذربایجانشــرقی  ضمیمــهرایگانروزنامهدر
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رئیسکلدادگستریآذربایجانشرقی:
به قضایی پروندههای درصــد 25

کارشناسارجاعمیشود

گفت:  شرقی  آذربــایــجــان  دادگــســتــری  کــل  رئیس 
پــرونــده هــای قضایی  یــک چــهــارم ورودی  حــداقــل 
دهنده  نشان  کــه  مــی شــود  ارجـــاع  کارشناسی  بــه 
تــأثــیــرگــذاری کــارشــنــاس در امــر قــضــاوت و اجــرای 

عدالت و احقاق حقوق مردم است.
جمع  در  اللهی  خلیل  موسی  جم،  جام  گــزارش  به 
مرکز  و  کارشناسان  کانون  مدیره  هیات  اعضای 
امـــور کــارشــنــاســان قـــوه قــضــائــیــه در آذربــایــجــان 
شرقی، از کارشناسان این کانون و مرکز خواست 
ج از  از دریافت مبلغ اضافی از اصحاب پرونده خار
تعرفه کارشناسی به شدت خودداری کنند، چرا که 

این دریافتی ها غیرقانونی است.
به  ارجــاعــی  کارشناسی  الزحمه  حــق  تعدیل  وی 
قوه  کارشناسان  امور  مرکز  و  کارشناسان  کانون 

قضائیه را منطقی دانست.
لزوم  بر  شرقی  آذربایجان  دادگستری  کل  رئیس 
عــدالــت در ارجـــاع پــرونــده بــه کــارشــنــاس، ارجــاع 
تخصصی و اتقان نظریه کارشناسی تاکید و اضافه 
کرد: عدالت در ارجاع پرونده به کارشناس و ارجاع 
در  ارجـــاع  هوشمند  ســامــانــه  طــریــق  از  تخصصی 

آینده نزدیک محقق خواهد شد.
۱۲۰ هزار فقره  ارجاع حدود  با اشاره به  خلیل اللهی 
ــه کــارشــنــاســی،  ــه مــوضــوعــات مــربــوط ب پــرونــده ب
جایگاه  اهمیت  گویای  تنهایی  به  امر  این  افــزود: 

کارشناس در پرونده های قضایی است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر 
تعامل کانون کارشناسان و مرکز امور کارشناسان 
نقاط  راستای تقویت  در  کل استان  با دادگستری 
قـــوت و شــنــاســایــی و رفـــع نــقــاط ضــعــف، عــدالــت 
تخصصی  ارجــاع  کارشناس،  به  پــرونــده  ارجــاع  در 
جمله  از  را  کارشناسی  نظریه  اتقان  نهایت  در  و 
اولــویــت  و  قضاییه  ــوه  ق تــحــول  سند  مــحــورهــای 

دادگستری استان عنوان کرد.
آذربایجان  دادگــســتــری  کــل  رئیس  اللهی   خلیل 
شــرقــی جــلــب اعــتــمــاد عــمــومــی و اقــنــاع اصــحــاب 
ــتـــای قــبــول نــظــریــه کــارشــنــاســی  ــرونـــده در راسـ پـ
دادگـــاه  تــوســط  شـــده  صـــادر  رأی  آن  مــتــعــاقــب  و 
آمــــوزش  داد:  ادامـــــه  و  خـــوانـــد  مــهــم  بــســیــار  را 
تاکید  ــورد  مــ کــارشــنــاســان  هــدفــمــنــد  و  مستمر 
ــرای  مــاســت و  دادگــســتــری آذربــایــجــان شــرقــی ب
 بـــرگـــزاری دوره هـــــای آمــوزشــی بـــرای کــارشــنــاســان 

آمادگی دارد.
آذربایجان  دادگستری  رسمی  کارشناسان  کانون 
کارشناسی  رشــتــه   ۵۸ در  حــاضــر  حــال  در  شــرقــی 
امـــور  ــز  ــرکـ مـ و  ــاس  ــنـ ــارشـ کـ نــفــر   ۱۸۲ و  یـــکـــهـــزار 
کــارشــنــاس  ۸۵۰ نــیــز  قضائیه  قـــوه   کــارشــنــاســان 

 دارد.

حـــــرفـــــه ای  و  فــــنــــی  آمـــــــــــوزش  ــل  ــ ــرکـ ــ ــدیـ ــ مـ
اجرای  نامه  تفاهم  امضای  از  آذربایجان شرقی 
با  دانشجویان  مهارتی  توانمندسازی  ح  طــر

همکاری دانشگاه پیام نور استان خبر داد.
مراسم  در  مشایخی  علی  جام جم،  گــزارش  به 
افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره 
شغلی دانشگاه پیام نور هدف از انعقاد این 
دانشجویان  توانمندسازی  را،  نامه  تفاهم 
واحدها  در  دانشگاهی  آموختگان  دانــش  و 
در  زیرمجموعه  دانشگاهی  پــردیــس هــای  و 
انسانی  منابع  به  کشور  نیاز  بــرآوردن  راستای 
کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه ای، 
فراهم سازی بسترهای اشتغال مولد دانش 
دانشگاهی،  مختلف  رشته های  آموختگان 
پژوهشی  و  آموزشی  ظرفیت های  از  استفاده 
ــتـــای انـــجـــام مــامــوریــت هــا و  طــرفــیــن در راسـ

تکالیف سازمانی برشمرد.
و  علمی  عملکرد  و  ظرفیت  بــه  ــاره  اشـ بــا  وی 
امــیــدواری  ــراز  اب نــور  پیام  دانشگاه  پژوهشی 
کرد: با توجه به رسالت اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای مبنی بر تالش در ورود آسان دانش 
ــزودن پیوست  ــ ، افـ ــازار کـــار ــ ــه ب آمــوخــتــگــان ب

باعث  دانشجویان  علمی  اندوخته  به  مهارتی 
و  اشتغال  به  علم  تبدیل  در  آنان  بهره مندی 

مهارت شود.
آذربایجان  حــرفــه ای  و  فنی  آمــوزش  مدیرکل   
شرقی در راستای تعامل و گسترش همکاری 
دانشجویان  حضور  از   ، نــور پیام  دانشگاه  با 
و  استقبال  پیشرفت  راهــیــان  اردوهــــای  در 
دانشگاه  اساتید  علمی  تــوان  از  استفاده  بر 

آمـــوزشـــی و مــهــارتــی   پــیــام نـــور در دوره هـــــای 
تاکید کرد.

اجرای  راستای  در  کــرد:  خاطرنشان  مشایخی 
دانشجویان  مهارتی  توانمندسازی  ملی  ح  طر
رویــکــرد  ــا  ب دانــشــگــاهــی  التحصیالن  غ  ــار فـ و 
اشتغال و نیز تکالیف مقرر برای وزارت علوم، 
نامه  تصویب   ۹ مــاده  در  فناوری  و  تحقیقات 
اقتصاد  فــرمــانــدهــی  ســتــاد  منتخب  ــروه  ــارگ ک

 ، فراگیر اشتغال  برنامه  خصوص  در  مقاومتی 
آموزش فنی و  کل  اداره  نامه بین  این تفاهم 
حرفه ای آذربایجان شرقی و دانشگاه پیام نور 

منعقد شد.
سرپرست دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی 
اخــذ مجوز  و  مــهــارتــی  اردوهــــای  بــرگــزاری  نیز 
را در  نرم، هویت ساز و خالق  پردیس صنایع 
استان  نور  پیام  دانشگاه  برنامه های  اولویت 

ذکر کرد.
ماموریت  بــه  ــاره  اشـ بــا  پــور  جــمــال  میکاییل 
بنیان  دانــــش  ــوزه  حــ در  دانــشــگــاه  اســاســی 
انــقــالب،  معظم  رهــبــر  مطالبات  بــه  لبیک  و 
ــع نــیــازهــای  ــات عــمــلــی در راســـتـــای رفـ ــدامـ اقـ
ــا رشــتــه  ــه، مـــهـــارت آمـــــوزی هــمــســو بـ ــع ــام ج
و  اشــتــغــال  جهت  را  دانــشــجــویــان  تحصیلی 
حرفه یابی از اهم موارد مشترک مورد همکاری 
استان  حــرفــه ای  و  فنی  آمـــوزش  کــل  اداره  بــا 

عنوان کرد.
با تاکید بر حرکت نسل جدید  وی همچنین   
ــی، تلفیق  ــن ــری ــارآف ک بــه ســمــت  دانــشــگــاه هــا 
آموزش و پژوهش را موجب تسریع در تحقق 

اقتصاد دانش بنیان دانست.

مدیرکلآموزشفنیوحرفهایآذربایجانشرقی:

آذربایجانشرقی دانشگاهپیامنور حتوانمندسازیمهارتیدانشجویاندر اجرایطر

آذربایجانشرقی15درصدافزایشیافت تسهیالتپرداختیبانککشاورزیدر
مدیر بانک کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در هفت ماهه امسال 
حدود ۲۸هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تسهیالت توسط شعب این 
بانک در استان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش  نظر مبلغ ۵۱ درصد  از  و  تعداد تسهیالت ۳۳ درصد  نظر  از 

داشته است.
جواد محمودی اظهار کرد: این میزان تسهیالت به تعداد ۲۹هزار و 
شده  پرداخت  کشاورزی  مختلف  بخش های  در  متقاضی  نفر   ۹۸۹
است.وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین تسهیالت پرداختی در 
و  مرغداری  فعال  واحدهای  گــردش  در  سرمایه  تامین  جــاری،  سال 
دامداری تحت عنوان مردمی سازی یارانه ها ناشی از حذف ارز ترجیحی 
با  کشاورزی  بانک  گفت:  بــوده اســت،  نهاده های دامــی  تامین  بــرای 
پرداخت بیش از ۶هزار و ۵۸۹ فقره به مبلغ هفت هزار میلیارد ریال 
غذایی  امنیت  تحکیم  در  دولــت  سیاست های  با  همراه  توانسته 

کشور در مسیر ثبات و آرامش بازار گوشت سفید و قرمز در استان 
در  بانک  این  تسهیالت  بیشترین  گفت:  همچنین  وی  ــردارد.  ب گام 
استان پس از دام و طیور در بخش زراعت بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال 

به ۹ هزار و ۱۱۲ نفر پرداخت شده است.
بخش  دار  اولویت  بخش های  دیگر  از  اینکه  به  اشــاره  با  محمودی 
کشاورزی، مکانیزاسیون، صنایع و ادوات کشاورزی و صنایع دستی 
است، گفت: بانک کشاورزی در سال جاری در این بخش، بالغ بر پنج 
هزار ۲۳۴ میلیارد ریال به تعداد ۲هزار و ۷۴۹ نفر تسهیالت پرداخت 
کرده است. محمودی گفت: این بانک در بخش خدمات کشاورزی 
بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال به تعداد ۲هزار و ۷۴۹ نفر و مبلغ ۲هزارو 
ح های باغداری به تعداد سه هزار و ۴۴۹ فقره  ۳۰۰ میلیارد ریال برای طر

در استان آذربایجان شرقی تسهیالت پرداخت کرده است.
وی همچنین گفت: امسال شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان 
شرقی بالغ بر یکهزار و ۹۴۱ میلیارد ریال به تعداد یکهزار و ۳۸۳ زوج 
نفر   ۵۰۷ و  یکهزار  بــه  ریــال  میلیارد   ۶۳۹ مبلغ  و  ازدواج  تسهیالت 

تسهیالت فرزندآوری پرداخت کردند.

آذربایجانشرقی: نمایندهولیفقیهدر

داشتهباشند مسئوالنفرهنگیبرنامههایاثرگذار
فرهنگی  مسئوالن  گفت:  شرقی  آذربایجان  در  فقیه  ولی  نماینده 

برنامه های اثرگذارداشته باشند و تنها گزارش و آمار ندهند.
به گزارش جام جم، حجت االسالم سیدمحمدعلی آل هاشم، در جلسه 
علیه  دشمن  ترکیبی  جنگ  این که  بیان  با  عمومی  فرهنگ  شورای 
ملت ایران با تمام قوا در حال انجام است، اظهار کرد: همه ما در این 
شرایط مسئول هستیم چرا که اتفاقات اخیر جنگ ترکیبی است نه 

اغتشاشات خیابانی.
وی با تاکید بر این که در رابطه با کار فرهنگی مشکالتی هست و برنامه 
ریزی متناسب با کار فرهنگی اثرگذار نداریم، گفت: مسئوالن فرهنگی 

بجای گزارش و آمار برای برون رفت از شرایط راهکار ارائه دهند.

وی افزود: امروز مهندسی فرهنگی در کشور یک ضرورت انکارناپذیر 
است و این امر مثال همان باغبانی است که به هنگام نهال کاشته 
و در زمانش آبیاری و هرز و سم پاشی و میوه  چینی می کند؛ بر همین 
اساس باید فضای فرهنگی کشور را باغبانی کرد و دست اندرکاران به 

فکر باغبانی و برنامه های اثرگذار باشند.
امام جمعه تبریز، ناآرامی و اغتشاش را قتلگاه حرکت رو به جلوی نظام 
اسالمی خواند و اظهار کرد: البته اتفاقات مبارکی در برخی دانشگاه های 
وگو  گفت  ضرورت  به  دانشجویان  و  است  گرفته  شکل  استان 
توجه  رهبری  تذکرات  به  وقت  سر  ما  اگر  متاسفانه  که  رسیده اند 

می کردیم امروز این مشکالت را نداشتیم.

دادســتان عمومــی و انقــالب اســالمی شهرســتان 
تبریــز بــا اشــاره بــه توطئه هــای اخیــر رســانه های 
در  اغتشاشــات  توســعه  و  ایجــاد  بــرای  معانــد 
، گفــت: جوانــان و نوجوانــان نبایــد بــه هیــچ  کشــور
را  معانــد  اجتماعــی  شــبکه های  فریــب  عنــوان 

بخورنــد.
علیلــو  محبــوب  بابــک  جام جــم،  گــزارش  بــه 
افــزود: جریــان نفــاق هــم اکنــون بــا ســوء اســتفاده 
و  نوجوانــان  جوانــان،  هیجانــی  روحیــات  از 
و  امنیــت  زدن  هــم  بــر  در  ســعی  دانشــجویان  
آرامــش کشــور را دارنــد کــه بــرای مقابلــه بــا ایــن 
و  مــردم  آحــاد  بایــد  شــده،  نمــا  نــخ  توطئه هــای 
گاهــی و بینــش عمیــق سیاســی و  خانواده هــا بــا آ

کننــد. برخــورد  اجتماعــی 
وی دامــن زدن بــه برخــی اختالفــات و مســائل را 
یکــی از ســناریوهای اغتشاشــات اخیــر از ســوس 
نظــام ســلطه بیــان و اضافــه کــرد: نبایــد از نظــر دور 

داشــت کــه جریــان نفــاق در قالــب شــبکه های 
ســال های  طــی  معانــد  رســانه های  و  اجتماعــی 
اخیــر تالش هــای بی وقفــه بــا صــرف هزینه هــای 
ایــران  عمومــی  زدن  هــم  بــر  بــرای  هنگفــت، 
داشــته انــد کــه بــی توجهــی بــه ایــن دسیســه ها، 
اهــداف شــوم  بــه  رســیدن  در  را  آنهــا  بــار دیگــر 

خــود نــاکام خواهــد گذاشــت.
فرزنــدان  کــه  خانواده هایــی  از  علیلــو  محبــوب 
کــرد  درخواســت  دارنــد،  جــوان  و  نوجــوان 

حساســیت و جدیــت بیشــتر نســبت بــه رفتــار  
فرزنــدان خــود داشــته باشــند تــا مبــادا در 

معاندیــن  و  اجتماعــی  شــبکه های  دام 
افتــاده و زندگــی خــود و خانواد هــای 

خــود را تبــاه کننــد.
وی شــرایط کنونــی کشــور را بســیار 

حســاس و مهــم خوانــد و ادامــه 
وضعیتــی  چنیــن  در  داد: 

از  بیــش  بایــد  نوجوانــان  و  جوانــان  از  مراقبــت 
هــر زمــان دیگــری باشــد تــا خــدای ناکــرده ایــن 
کثیــف و  افــکار  ، فریــب  آینــده کشــور امیدهــای 
ضددینــی دشــمنان اســالم و انقــالب را نخورنــد.

داد: دادستانتبریزهشدار

کمینجــوانان شبکههایاجتماعیدر

رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی و کاربــردی آذربایجان شــرقی بــا تاکیــد بــر این کــه 
بیــکاری  علــت  گفــت:  اســت،  بیــکاری  از  جوانــان  و  جامعــه  آســیب  عمــده 

جوانــان نداشــتن مهــارت اســت.
ــز  ــردی تبری ــی و کارب ــع علم ــگاه جام ــان دانش ــا مدرس ــت ب ــا در نشس محمدرض
ــر ایــن اســاس  ــد بــه ســمت مهــارت ســوق دهیــم؛ ب ــان را بای اظهــار کــرد: جوان

آذربایجــان شــرقی ایــن موضــوع را  مــا در دانشــگاه جامــع علمــی و کاربــردی 
هدف گــذاری کردیــم چــون می دانیــم جنــس مــدارک دانشــگاهی مهــارت محــور 

ــه نوعــی اشــتغال آفریــن می باشــد. ــه دیگــر اســت و ب ــه گون ب
آمــوزی،  بــه رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری دربــاره مهــارت  بــا اشــاره  وی 
افــزود: بــرای تحقــق ایــن هــدف، اســتادان دانشــگاه در ســوق دادن و تشــویق 
دانشــجویان و جوانــان بــه طــرف مهــارت آمــوزی نقــش عمــده ای دارنــد و در 

واقــع نقشــه راه ایجــاد اشــتغال همیــن اســت.
ــر این کــه نیــاز امــروز دانشــجویان در کنــار علــم آمــوزی، مهــارت  ــا تاکیــد ب وی ب
ج مهــارت آمــوزی تــوان و بازدهــی  آمــوزی اســت، خاطرنشــان کــرد: داشــتن مــدار
نیــروی انســانی ســازمان ها، نهادهــا و کارخانه هــا را ارتقــا می دهــد و کیفیــت 
مشــکالت  از  بســیاری  رفــع  در  آن  کنــار  در  و  کــرد  بهینــه خواهــد  را  خدمــات 

ــت. ــذار اس ــز تاثیرگ ــی نی اجتماع
بــر  همچنیــن  شــرقی  آذربایجــان  کاربــردی  و  علمــی  جامــع  دانشــگاه  رئیــس 
ضــرورت مهــارت افزایــی رفتــاری و اخالقــی قشــر جــوان نیــز اشــاره کــرد و گفــت:  
بــا  آشــنایی  اخــالق حرفــه ای، حقــوق شــهروندی، دانــش افزایــی مدیریتــی، 
قوانیــن شــوراها و شــهرداری ها جــزو مهــارت افزایــی رفتــاری و اخالقــی اســت 

کــه در کنــار مهارت هــای فنــی موجــب بهبــود رونــد کار می شــود. 

رئیسدانشگاهعلمیکاربردیآذربایجانشرقی

نداشتنمهارتعلتبیکاریجواناناست



3اجتماعی
آذربایجان شــرقی  انتظامــی  فرمانــده  جانشــین 
قاچاقچــی  دســتگیری  و  شناســایی  بــه  اشــاره  بــا 
، از کشــف ۱۲ قبضــه کلــت  اســلحه جنگــی در تبریــز
کمــری و یــک قبضــه اســحله وینچســتر بــه همــراه 
مهمــات جنگــی مربوطــه از مخفیــگاه ایــن فــرد خبــر 

داد.
ســردار علــی محمــدی در گفــت وگویــی اظهــار کــرد: 

از مخفیــگاه ایــن متهــم یــک دســتگاه کارت خــوان 
هــم کشــف شــد.

بــا  آذربایجــان شــرقی  انتظامــی  جانشــین فرمانــده 
ح  ،گفــت: طــر اشــاره بــه حــوادث و اغتشاشــات اخیر
مقابلــه بــا ســالح و مهمــات بــه طــور جــد در دســتور 
کار پلیــس اســتان قــرار دارد و از ابتــدای آبــان مــاه تــا 
کنــون ۴۳ قبضــه ســالح غیرمجــاز در اســتان کشــف 

شــده اســت که شــامل ۳۰ قبضه ســالح ســاچمه زن 
و ۱۳ قبضــه اســلحه جنگــی اســت.

وی بــا اشــاره بــه این کــه وجــود ســالح یکــی از عوامــل 
قتــل  تیرانــدازی،  نظیــر  خشــن  جرائــم  بسترســاز 
شــهروندان  از  اســت،  مســلحانه  ســرقت های  و 
خواســت اخبــار و اطالعــات خــود را در ایــن زمینــه در 
ــد. ــالم کنن ــس اع ــه پلی ــماره ۱۱۰ ب ــا ش ــت ب ع وق ــر اس

آذربایجانشــرقی  ضمیمــهرایگانروزنامهدر

چهار شنبه        18 آبان     1401   شماره 6351

 جانشین 
فرمانده انتظامی استان :

قاچاقچی سالح 
جنگی در تبریز 

دستگیر شد

خبر

آذربایجان شرقی  برنامه ریزی  و  مدیریت  ســازمــان  رئیس 
ــای ســرمــایــه ای اســتــان  ــی هـ گــفــت: اعــتــبــارات تملک دارایـ
امسال در مقایسه با سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته که 

این رقم ۲ درصد از میانگین کشوری باالتر است.
خبرنگاران  جمع  در  فرشکاران،  محمد  جام جم،  گزارش  به 
و  هزینه ای  بخش  دو  در  استانی  اعتبارات  این که  بیان  با 
افزود:  می شود،  بندی  رتبه  سرمایه ای  دارایی های  تملک 
اعــتــبــارات هــزیــنــه ای مــربــوط بــه حــقــوق و مــزایــای کارکنان 
دستگاه های اجرایی استان و تملک دارایی های سرمایه ای 
استان  در  که  است  استانی  پروژه های  اعتبارت  به  مربوط 

حالت عملیاتی و اجرایی دارند.
آذربایجان  جــاری  هزینه ای  اعتبارات  قبل  سال  گفت:  وی 
شرقی حدود ۹۶۰ میلیارد تومان بود که امسال با رشدهای 
افزایش حقوق و اعتبارات به یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان 

رسید.
از  اســتــان هــا  رتبه بندی  بحث  در  کـــرد:  اضــافــه  فــرشــکــاران 
قــرار  غفلت  مــورد  هــمــواره  آنچه  اعــتــبــارات،  تخصیص  نظر 

می گیرد، این است که استان هایی که در مناطق جنگی، 
مناطق  العاده های  فــوق  از  دارنـــد،  قــرار  مــرزی  و  محروم 
و  برخوردار هستند  و هوا  آب  و بدی  مرزی، محرومیت 
جاری  هزینه ای  اعتبارات  بحث  در  اینها  رتبه  نتیجه  در 
آذربایجان شرقی و  از استان هایی مثل  استانی بیشتر 

تهران است.
برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 

ریــــــزی آذربــــایــــجــــان شــرقــی 
بحث  در  کـــرد:  یـــــادآوری 

پـــــرداخـــــت رفــــاهــــی و 
استان ها   ، کار اضافه 
 هــمــســطــح 

ً
ــا تـــقـــریـــبـ

تــغــیــیــر  و  هــســتــنــد 
مربوط  بیشتر  رتبه 
ــای  ــ ــث هـ ــ ــحـ ــ بــــــــه بـ
و  دستمزد  حقوق، 

احکام کارکنان است.
ــبــه هــشــتــم کــشــور در  فـــرشـــکـــاران گــفــت: در مــجــمــوع رت
به  توجه  با  می کنیم  تالش  و  داریــم  را  اعتبارات  تخصیص 
شاخص هایی که در تدوین، تهیه و توزیع اعتبارات استانی 
در کشور وجود دارد، بتوانیم سهم حقه استان را از منایع 

عمومی کشور به دست آوریم.
وی تاکید کرد: مهم تر از رتبه بندی، جذب و هزینه اعتبارات 
شده  تعیین  پیش  از  اهـــداف  بــه  دستیابی  نهایت  در  و 

استان است.
اعتباری رتــبــه ارتــقــای  در مجلس نمایندگان و مــدیــران

استاننقشویژهایدارند
با  آذربایجان شرقی  برنامه ریزی  و  رئیس سازمان مدیریت 
از یک روند ثابت در  بیان این که در دوره های قبل استان 
تخصیص و جذب اعتبارات پیروی می کرد که با افزایش های 
سالیانه این اعتبارات نیز افزایش 
 
ً
قطعا ــزود:  ــ اف اســـت،  یافته 

پــیــگــیــری هــای  و  تــــالش 
بـــــه مــــوقــــع مــــدیــــران 
جـــذب  در  ــی  ــ ــان ــ ــت ــ اس
ستادها،  از  اعتبارات 
وزارتـــــــخـــــــانـــــــه هـــــــای 
مربوطه و سازمان های 
مـــرکـــزی بــســتــه بـــه نــوع 
به  نگرش  و  ریــزی  برنامه 
ــای داخــلــی  ــروژه هـ پـ
اســـــــتـــــــان و 
ــریـــف  ــعـ تـ

پروژه هایی که وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی را ترغیب 
می تواند  کند،  استان  به  اعتبار  آوردن  و  گذاری  سرمایه  به 

این سهم را باال برد.
فرشکاران یادآوری کرد: اگر نمایندگان استان بتوانند روی 
داشته  مساعی  تشریک  استان  مهم  مسائل  و  پــروژه هــا 
ظرفیت های  از  استفاده  و  خــود  پیگیری های  با  و  باشند 
خواستار  را  پــروژه هــا  تحرک  و  پویایی   ، اخــتــیــار در  قانونی 
شوند، باز هم سهم اعتباری استان قابل ارتقا خواهد بود.

شرقی  آذربایجان  ریــزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
نمایندگان  کنار  در  باید  هم  استانی  مدیران  کــرد:  اضافه 
و  اجــرایــی  دقیق  اطــالعــات  و  موضوعات  از  را  آنها  و  ــوده  ب
به  بتوانند  آنها  تا  سازند  مطلع  استان  پروژه های  عملیاتی 
طور دقیق تر پیگیری کنند؛ این فعالیت ها باعث می شود 
ورود اعتبارات به استان افزایش پیدا کند و در نهایت رتبه 

اعتباری استان باال رود.
با  مقایسه  در  شــرقــی  ــان  ــج ــای آذرب اعــتــبــارات  ــدک  انـ رشـــد 
انتقاد  استان های همتراز در سال های قبل همواره محل 
مردم و مسووالن این خطه بود و آنان از این که استان هایی 
با جمعیت به مراتب کمتر از این خطه، اعتبارات بیشتری 

دریافت می کنند، گله مند بودند.
مسووالن  کــاری  کم  که  بددند  معتقد  محلی  کارشناسان 
سازمان های  و  وزارتخانه ها  با  بیشتر  تعامل  در  استانی 
مرکزی و کم توجهی نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس 
ح های در دست اجرا یا تعریف شده به دلیل  برای پیگیری طر
بوده  امر  این  اصلی  دلیل  آنها،  از  کافی  اطالعات   نداشتن 

است.
دولــت  عــمــر  از  شـــده  ســپــری  ســـال  یــک  در  خوشبختانه 
آذربــایــجــان شــرقــی شــاهــد تــکــاپــوی چشمگیر  ســیــزدهــم، 
مدیریت ارشد استان در این خصوص و همراهی چشمگیر 
این  در  خطه  این  ریــزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
اعــتــبــارات  هزنیه  و  ــذب  ج تخصیص،  بـــرای  مـــورد 

استانی متناسب با جایگاه آن بوده است.

است متوسطکشوریباالتر رشداعتباراتسرمایهایآذربایجانشرقیاز
خدماتپرستاریدانشگاهعلومپزشکیتبریز: مدیر

 وعدهحلمشکالتبخشسالمت
استانباجذبپرستارانجدید

مدیر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به 
گفت: بخش  آذربایجان شرقی،  برای  صدور مجوز جذب پرستار 
مهمی از مشکالت بخش سالمت استان با این اقدام حل و فصل 

می شود.
یوسف اشرفی در جمع پرستاران بیمارستان امام رضا )ع(، با بیان 
قرار  پزشکی  علوم  دانشگاه  کار  دستور  در  موضوع  این  این که 
گرفته است، افزود: با جذب پرستاران جدید تا حدودی مشکالت 
رضای  امام  خصوص  به  استان  بیمارستان های  پرستاری  حوزه 
تبریز رفع می شود. وی با قدردانی از زحمات همه پرسنل شاغل 
در واحدهای مختلف مراکز درمانی به سواالت آنان در مورد قانون 
ترین  مهم  گفت:  و  داد  پاسخ  پرستاری  خدمات  گذاری  تعرفه 
مشکل جامعه پرستاری در مرکز  کمبود کادر پرستاری و حجم 

کاری باال است.
اشرفی با اشاره به دستورالعمل تعرفه گذاری پرستاری که حدود 
اما  داشت:  اظهار  است،  گذشته  آن  قانون  تصویب  از  سال   ۱۵

امسال برای اولین بار این قانون قابلیت اجرایی پیدا کرده است.
سازمان  نمایندگان  حضور  با  متعددی  جلسات  داد:  ادامه  وی 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  با  پرستاری  نظام 
تشکیل شده تا همکاران گروه پرستاری بتوانند به صورت عادالنه 
از حق کارانه خود برخوردار شوند و انتظار می رود در سال های آتی 
دستورالعمل موجود ارتقاء یابد. اشرفی از برگزاری پودمان آموزشی 

مدیران خدمات پرستاری قطب کشور به میزبانی دانشگاه علوم 
مدیران  داریم  انتظار  افزود:  و  داد  خبر  تبریز  در  تبریز  پزشکی 
خدمات پرستاری آموخته های خود را از پودمان آموزشی عملیاتی 
در  عملی  و  علمی  ارتقای  میزان  در  آموزش ها  بخشی  اثر  تا  کنند 
مراکز بهبود یابد.وی مجموع پرستاران آذربایجان شرقی را حدود 
۹ هزار نفر اعالم و اضافه کرد: ۴۰ درصد کل نیروهای بدنه  وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را پرستاران تشکیل می دهند.
پرستار  هزار  چهار  کمبود  با  حاضر  زمان  در  شرقی  آذربایجان 
مواجه است و در شرایط عادی نصف مقدار مورد نیاز برای تخت 
بیمارستانی پرستار در این استان وجود دارد.مجموع تخت های 
بیمارستانی مراکز درمانی آذربایجان شرقی در زمان حاضر به حدود 
هفت هزار نفر می رسد که به گفته سازمان نظام پرستاری تبریز، 
جدید  پرستاران  جذب  نیازمند  آنها  در  استاندارد  خدمات  ارایه 
آنان است.در ایران براساس  و بهبود فضا و شرایط کسب و کار 
استاندارد به ازای هر یک هزار نفر باید ۱.۸ پرستار وجود داشته 
باشد در حالی که در برخی کشورهای دنیا این تعداد ۱۲ پرستار و 
پرستاری)  نرم  است.متوسط  پرستار  فارس ۱۰.۸  خلیج  حوزه  در 
شاخص های ۸ گانه پرستاری( کشور حدود هفت دهم بوده، در 
حالی که این میزان در آذربایجان شرقی حدود ۹ دهم تا یک است 
که این آمار نشانگر وضعیت خوب استان نسبت به سطح کشور 

می باشد، اما این خطه با این وجود از کمبود پرستار رنج می برد.

 مـزایده 3 رقبه امالک غیر ضرور  بانک سپه)ادغامی( 
واقع در استان آذربایجان شـرقی

به شماره  493/1401/4 
نوبت اول

ف
دی

ر

هماهنگی جهت بازدیدآدرس
 شماره

ع ملک  پالک ثبتی ع نو نو
قیمت پایه  ارشناسیاعیانعرصهکاربری

یال(  )ر
سهم 
بانک

نحوه 
فروش

وضعیت 
توضیحاتملک

بستانآباد-خیابانامام-جنببانک1
مارکتمیرزائی صادرات-سوپر

مدیریتامورشعباستان
آذربایجانشرقی

1625فرعیاز
 3.42دانگمشاعازششدانگمتعلقبهبانکموجودنقد3.42دانگ30/3544/513.000.000.000تجاریمغازه13اصلی

میباشد عهدهخریدار میباشدوتخلیهبر

ابریشم،2 اهر-جادهسربازخانه-تاالر
طبقهیک

مدیریتامورشعباستان
آذربایجانشرقی

190فرعیاز
 ششدانگمتعلقبهبانکبودهوتخلیهموجودنقد6دانگ236/7116.600.000.000قدرالسهممسکونیساختمان5172اصلی

میباشد عهدهخریدار بر

 سرابروستایاوغان،خیابان3
شهیدرستمی

مدیریتامورشعباستان
آذربایجانشرقی

744فرعیاز
 ششدانگمتعلقبهبانکبودهوتخلیهموجودنقد6دانگ10053105.815.000.000مسکونیساختمان130اصلی

میباشد عهدهخریدار بر

ــک ســپــه در نــظــر دارد امــــاک و مــســتــغــات تحت  ــان ب
ح  اختیار خــود واقــع در استان آذربایجان شرقی به شر
جـــدول ذیــل را از طــریــق مــزایــده ســراســری، بــا جزئیات 
ج در اسناد مزایده و بهره گیری از سامانه تدارکات  مندر
الکترونیکی  نشانی  بــه  ــاد(  ــت )س دولـــت  الکترونیکی 
ــزایـــده  مـ شـــمـــاره  بـــا  و   www.setadiran.ir
فــروش  بــه  الکترونیکی  صــورت  بــه   2۰۰۱۰9۰422۰۰۰۰۰3

برساند.
یخ انتشار مزایده در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح  تار
روز چهارشنبه به  تاریخ 1401/08/18 تا تاریخ 1401/09/19 

ساعت 19  روز شنبه
18 روز  ساعت  تا  یافت اسناد مزایده:  ین مهلت در آخر

شنبه به تاریخ 1401/09/05
روز   19:00 تاساعت  پیشنهاد:   ارســـال  مهلت  یــن  آخــر

شنبه به تاریخ 1401/09/19
یخ بازگشایی پاکات پیشنهادی: ساعت 12 روز سه  تار

شنبه به تاریخ 1401/09/22
یخ اعالم برنده 1401/09/26 ساعت 12 روز شنبه تار

یخ بازدید: از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه به تاریخ  تار
پنج شنبه به تاریخ  13 روز  لغایت ساعت   1401/08/18
1401/09/17  )بازدید همه روزه به جز پنجشنبه ها و ایام 

تعطیل مقدور می باشد(
نحوه فروش: نقد 

ــده که  ــ ــزای ــی مــ ــال ــم ــت ــات اح ــاحــ  بـــه اصــ
ً
ــا ــف ــط تـــوجـــه : ل

ــه نـــشـــانـــی الــکــتــرونــیــکــی ــ  در ســـایـــت بـــانـــک ســـپـــه ب
ج می گردد توجه   www.banksepah.ir/ta مندر
تاریخ  در  گهی  آ دوم  نوبت  و  ستاد  وســامــانــه  فرمائید 
1401/08/25 در روزنامه جام جم سراسری اطاع رسانی 

خواهد شد
توضیحات و شرایط:

متقاضیان جهت کسب اطــاع از جزئیات امــاک و با 
ج در شرایط مزایده می توانند  توجه به توضیحات مندر
هماهنگی های الزم را به عمل آورند.شرکت در مزایده 
ــدارکــات الکترونیکی دولــت   از طــریــق ســامــانــه ت

ً
صــرفــا

»ستاد« می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت 

در مزایده )ودیعه(، ارســال پیشنهاد قیمت و اطــاع از 
وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکانپذیر می باشد.
  عاقمندان بــه شــرکــت در مــزایــده می بایست جهت 
ــام و دریـــافـــت گـــواهـــی امـــضـــای الــکــتــرونــیــکــی  ــ ثــبــت ن
ــه شــمــاره  ــام ســامــانــه ســتــاد ب ــا دفــتــر ثــبــت نـ )تـــوکـــن( ب
ایــنــتــرنــتــی  آدرس  بــــه  یــــا  و  ــاس  ــ ــم ــ ت  1456  تـــلـــفـــن 
کلیه  نــمــایــنــد.  مــراجــعــه   www.setadiran.ir
اطاعات اماک و مستغات شامل مشخصات، شرایط 
و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده قابل 

مشاهده، بررسی و انتخاب  می باشد.
یت امور شعب استان آذربایجان شرقی مدیر

»لیست امالک مورد مزایده«



 مزایده 12 رقبه امالک مازاد بر نیاز  بانک سپه
 واقع  در استان آذربایجان شرقی

به شماره  493/1401/3  
نوبت اول

ــک ســپــه در نــظــر دارد امــــاک و مــســتــغــات تحت  ــان ب
ح  آذربایجان شرقی به شر اختیار خــود واقــع در استان 
جـــدول ذیــل را از طــریــق مــزایــده ســراســری، بــا جزئیات 
ج در اسناد مزایده و بهره گیری از سامانه تدارکات  مندر
الکترونیکی  نشانی  بــه  ــاد(  ــت )س دولـــت  الکترونیکی 
ــزایـــده  مـ شـــمـــاره  بـــا  و   www.setadiran.ir
فــروش  بــه  الکترونیکی  صـــورت  بــه   2۰۰۱۰9۰422۰۰۰۰۰2

برساند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح 
روز چهارشنبه به تاریخ ۱4۰۱/۰8/۱8  تا  تاریخ  ۱4۰۱/۰9/۱9 

ساعت ۱9 روز شنبه
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده:  تا ساعت ۱8 روز 

شنبه به تاریخ ۱4۰۱/۰9/۰5
روز   ۱9:۰۰ ساعت  تــا  پیشنهاد:   ارســـال  مهلت  آخــریــن 

شنبه بهتاریخ ۱4۰۱/۰9/۱9
 تــاریــخ بــازگــشــایــی پــاکــات پیشنهادی: ســاعــت 12 روز 

سه شنبه به تاریخ ۱4۰۱/۰9/22
تاریخ اعالم برنده ۱4۰۱/۰9/26 ساعت ۱3 روز شنبه

تاریخ بازدید: از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه به تاریخ 
به تاریخ  شنبه  پنج  روز   ۱3 ساعت  لغایت   ۱4۰۱/۰8/۱8
۱4۰۱/۰9/۱7  )بازدید همه روزه به جز پنجشنبه ها و ایام 

تعطیل مقدور می باشد(.
نحوه فروش: نقد  و یا نقد اقساط

ــده که  ــ ــزای ــات احــتــمــالــی مــ ــاحــ  بـــه اصــ
ً
تـــوجـــه : لــطــفــا

ــیــکــی  ــه نـــشـــانـــی الــکــتــرون ــ  در ســـایـــت بـــانـــک ســـپـــه ب
ج می گردد توجه  www.banksepah.ir/ta مندر
تاریخ  در  گهی  آ دوم  نوبت  و  ستاد  وســامــانــه  فرمائید 
۱4۰۱/۰8/25 در روزنامه جام جم سراسری اطاع رسانی 

خواهد شد.
توضیحات و شرایط:

متقاضیان جهت کسب اطــاع از جزئیات امــاک و با 
ج در شرایط مزایده می توانند  توجه به توضیحات مندر

هماهنگی های الزم را به عمل آورند.
 از طــریــق ســامــانــه تــدارکــات 

ً
شــرکــت در مــزایــده صــرفــا

الکترونیکی دولــت »ســتــاد« مــی باشد و کلیه مراحل 
فرآیند مــزایــده شامل خرید و دریــافــت اسناد مزایده، 

پــرداخــت تضمین شرکت در مــزایــده )ودیــعــه(، ارســال 
پیشنهاد قیمت و اطاع از وضعیت برنده بودن مزایده 

گران محترم از این طریق امکانپذیر می باشد. 
عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت 
نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با دفتر 
ثبت نام سامانه ستاد به شماره تلفن 1456 تماس و یا 
مراجعه   www. setadiran.ir اینترنتی  آدرس  به 
امـــاک و مستغات شامل  اطــاعــات  کلیه  نــمــایــنــد. 
مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی 
ــی و انتخاب  ــررس  ســامــانــه مـــزایـــده قــابــل مــشــاهــده، ب

می باشد.
یت امور شعب استان آذربایجان شرقی مدیر

ف
دی

یت ر مدیر
شعب 
منطقه

آدرس دقیق ملک

ع مالکیتوضعیت تصرفمساحت )مترمربع(مشخصات ملک وضعیت ملکینو

مبلغ  پایه

پیشنهاد 
 فروش منطقه

)نقدی/ شرایط 
اقساطی(

 سایر توضیحات
)مطابق با فرم 5 امضاء(

ع ملک عدم تخلیهاعیانعرصهپالک ثبتیکاربرینو
شش مشاعتخلیه

تملیکیملکیدانگ

1
آذربایجان

شرقی
تبریز-خیابانرسالت

مجتمعفلزکارانطبقهاول
ساختمان

تعمیرگاهی
وصنایع
کارگاهی

295فرعیاز
 8770اصلی

65.000.000.000√*√**√538قدرالسهم
نقدویانقدو

اقساط

گواهیمعامله طبقهفوقانیمجتمعفلزکارانوبرابر
شهرداریباکاربریتعمیرگاهیوصنایعکاگاهیودارای
سندتکبرگمیباشدیکسومنقدومابقیحداکثر

اقساط36ماهه

2
آذربایجان

شرقی
مسکونیساختمانملکان-قریهشیرینکند

فرعی388
69اصلی از

نقد588.785.000√**√√*276/61120
27661سهم6دانگ 5400سهممشاعاز

متعلقبهبانکمیباشدودارایسندتکبرگ

3
آذربایجان

شرقی
 هشترودروستایچپینی

شهرکصنعتی
زمینو
سوله

صنعتی
 فرعی14از
137اصلی

متعلقبه
اوقافبه
1365 متراژ

نقد4.776.000.000√*√**√215
6دانگاعیانی)سوله(متعلقبهبانکمیباشدوهزینهو
اقداماتمربوطبهشرکتشهرکهایصنعتیوجانشینی

آنورضایتاوقافبرعهدهخریدارخواهدبود

4
آذربایجان

شرقی
تبریز-خیابانخیابان
آذربایجان14یاراحمدی

مسکونیآپارتمان
 فرعی3از
4896اصلی

نقد3.446.700.000√**√√*107376
نیمدانگمشاعازششدانگکلساختمانمتعلقبه

میباشد. عهدهخریدار بانکبودهوتخلیهبر

5
آذربایجان

شرقی
مسکونیساختمانبستانآبادروستایآالنق

 فرعی684
88اصلی از

127/4786/90*√*√*√1.900.000.000
نقدویانقدو

اقساط

 6دانگمسکونیمتعلقبهبانکمیباشد
میباشد.یکسومنقد عهدهخریدار  وتخلیهبر

اقساط36ماهه ومابقیحداکثر

6
آذربایجان

شرقی
مسکونیآپارتمانملکانروستایلکلر

 فرعی1252از
 44اصلیاز
یکتفکیکی

نقد7.597.840.000√*√*√*104/08قدرالسهم
 6دانگطبقههمکفمسکونیمتعلقبه

عهدهخریدار  بانکمیباشدوتخلیهبر
میباشد.

7
آذربایجان

شرقی
مسکونیساختمانملکانروستایلکلر

فرعی1253
44اصلی از

تفکیکی ازچهار
نقد6.209.280.000√*√*√*80/64قدرالسهم

 6دانگطبقههمکفمسکونیمتعلقبهبانک
میباشد. عهدهخریدار میباشدوتخلیهبر

8
آذربایجان

شرقی
مسکونیساختمانملکانروستایلکلر

فرعی1255
44اصلی از

تفکیکی ازچهار
نقد7.362.780.000√*√*√*100/86قدرالسهم

 6دانگطبقهاولمسکونیمتعلقبهبانک
میباشد. عهدهخریدار میباشدوتخلیهبر

9
آذربایجان

شرقی
خیابانداراییسوم تبریز

کویصباغانپالک4
نقدی40.600.000.000√**√√*253.761264.22اصلی2611مسکونیساختمان

ساختمان7طبقهبا5طبقهدوواحدیدارایآسانسور
15سهممتعلقبهبانکمیباشدو سهنفرهکه5سهماز

میباشد عهدهخریدار تخلیهبر

10
آذربایجان

شرقی

خیاباندامپزشکی تبریز
تقاطعنظامپزشکیجنب

شیرینیتاتلیپالک6
مسکونیساختمان

فرعی14از
 5825اصلی

نقدی18.552.286.667√**√√*243.21258.9
ملکتجاریمسکونیدارایزیرزمینوهمکفونیم

طبقهتجاریوپنجطبقهمسکونیکهنیمدانگمتعلق
میباشد عهدهخریدار بهبانکبودهوتخلیهبر

11
آذربایجان

شرقی

خیابانحافظکوچه تبریز
تدینروبرویبیمارستاننور
نجاتکویشهیدمسافری

پالک7طبقه2

مسکونیآپارتمان
 فرعی13از
1268اصلی

نقدی4.886.583.333√**√√*122/40قدرالسهم
6دانگمتعلقبه هفتادوپنجدانگمشاعاز یکممیز

میباشد عهدهخریدار بانکبودهوتخلیهبر

12
آذربایجان

شرقی

خیابانحافظشمالی تبریز
کوچهتدینساختمان
گلدیسپالک8طیقهاول

مسکونیآپارتمان
 فرعی524از
 1728اصلی

نقدی3.586.885.416√**√√*125/83قدرالسهم
96سهم6دانگمتعلقبهبانکبوده 20سهممشاعاز

میباشد. عهدهخریدار وتخلیهبر

»لیست امالک مورد مزایده«

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

: صاحبامتیاز
سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران

سرپرستاستانآذربایجانشرقی:وحیدهحاجیمحمدیاری

تحریریهشهرستانها:021-44233511
دفترسرپرستیاستانآذربایجانشرقی:9-   041-35579285

بندهخدایزدی صفحهآرایی:فرحناز

استانآذربایجانشرقی ضمیمهرایگانروزنامهدر

است؟ توکیباخبر درددلم،بهجز از
است؟ بامودر یابامندیوانهکهدر

طغیاندرونرابهکهبتوانـــمگفت؟
است؟ فریادنهانرابهدلکیاثر

شماره6351 شنبه     18آبان1401   چهار

امامخمینی)ره(


