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امام خمینی)ره(: هر چه انقالب اسالمی دارد، از بركت مجاهدت شهدا و ایثارگران است 

ــاد اسالمی آذربایجان شرقی رونــق فعالیت  مدیرکل فرهنگ و ارش
های فرهنگی را زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی عنوان کرد. 
سیدقاسم ناظمی در مراسم اختتامیه سی وسومین جشنواره تئاتر 
استانی گفت: نشاط اجتماعی و روانی جامعه با فعالیت های فرهنگی 
و هنری تضمین می شود و از ایــن رو اجــرای برنامه های فرهنگی و 
ــرار گرفته و این  هنری در بــرهــه ی کنونی کــه جامعه زیــر تیغ کــرونــا ق
مسئله به چالشی روحی و روانــی برای مردم تبدیل شده از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
وی اضافه کــرد: متاسفانه اهالی فرهنگ و هنر اصلی ترین قشری 
هستند که در دو سال اخیر از شیوا ویروس کرونا دچار آسیب جدی 
شده اند،  چراکه هیچ مجموعه ی دیگری به انــدازه ی حوزه ی فرهنگ 
و هنر نیاز به انس و همنشینی و هم سخنی با مخاطب ندارد و کرونا 

این امکان همراهی و همنشینی را محدود کرده است. 
وی در ادامه به برگزاری جشنواره تئاتر استانی اشاره کرد و گفت: این 
جشنواره علی رغم محدودیت های یاد شده امسال نیز سی وسومین 
دوره  خــود را طــی کـــرده و سعی شــد کــه کــرســی آذربــایــجــان شــرقــی در 
جشنواره تئاتر فجر خالی نماند. ناظمی، تقویت زیرساخت های هنر 
نمایش در استان را از رویکردهای اصلی این اداره کل برشمرد و ایجاد 
فضای مناسب برای فعالیت هنرمندان نمایش استان در مجموعه 
فرهنگی هــنــری تربیت و ایــحــاد زمینه بـــرای اســتــفــاده از مجموعه 
فرهنگی ۲۲ بهمن را از اقــدامــات انجام یافته در ایــن راستا عنوان 
کرد. وی،  تقویت زیرساخت های این هنر در شهرستان ها را از دیگر 
رویکردهای این اداره کل برشمرد و گفت: در این راستا نیز در طی 
ماه های گذشته چندین جشنواره با گستره ی ملی در شهرستان های 
استان برگزار شده و در ایام دهه فجر نیز شاهد برگزاری جشنواره های 
متعدد تئاتر در استان هستیم. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان در ادامــه خواستار همراهی اهالی تئاتر استان بــرای برگزاری 
جشنواره تئاتر ترکی آذربایجانی شد و گفت: این پتانسیل در حوزه 
هنر نمایش و فعاالن این عرصه در استان وجود دارد و امیدواریم 
شاهد برگزاری این جشنواره با قدرت و قوت در استان باشیم. ناظمی 
در پایان گفت: اهالی تئاتر استان تدبیری بیاندیشند تا ظرفیت باالی 

هنر تئاتر استان در سطح ملی نیز نمود یابد.

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیآذربایجانشرقی:

هیچ  به  سیزدهم  دولت  گفت:  آذربایجان شرقی  استاندار 
عنوان جدا از اوامر مقام معظم رهبری نیست و دولت خود 
را موظف به طی کردن و عمل به اوامر رهبری در بیانیه گام 

دوم انقالب می داند.
به گزارش جام جم، عابدین خّرم در همایش نخبگان، دولت 
سیزدهم و مردم در گام دوم انقالب اسالمی اظهار داشت: 
دوم  چله  منشور  اعالم  عنوان  به  انقالب  دوم  گام  مساله 
سرفصل  یک  رهبری،  معظم  مقام  سوی  از  اسالمی  انقالب 
انقالب  آینده  برای  ساز  سرنوشت  حال  عین  در  و  جدید 

اسالمی است.
وی ادامه داد: مسئوالن و کسانی که در حوزه های مختلف 
دارند،  مسئولیت  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی، 
باید مسئولیت خود را از کالم مقام معظم رهبری برداشت 
و آن را ترسیم و دنبال کنند.خّرم با اشاره به این که بیانه گام 
می باشد،  جوانان  و  نخبگان  ملت،  به  خطاب  انقالب  دوم 
گفت: در این بیانیه صراحتا بیان شده که ملت و مردم در 

انقالب اسالمی و نهضت اسالمی اصل الیتغیرند.
نخبگان  از  باید  جامعه  پذیری  جامعه  این که   بیان  با  وی 
اشاعه،  در  می توانند  نخبگان  داشت:  اظهار  بگیرد،  نشات 
طراحی، تبیین، تفسیر و ترجمه گام دوم نقش آفرینی کنند. 
استاندار آذربایجان شرقی افزود: جوانان امروز که نسل های 
، انگیزه و اعتقاد  سوم و چهارم انقالب هستید، باید با شور
جوانان چله اول انقالب که این انقالب را به پیروزی رسانده 

و تثبیت کردند، راه آنان را ادامه دهند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم گام دوم انقالب اسالمی را با نگاه 
به نقش مردم، نخبگان و جوانان بررسی و تعمل کنیم باید 
دوم  گام  کلیت  از  استنباط  با  جدا  سرفصلی  کدام  هر  برای 

داشته باشیم.
خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  خّرم 
این که انقالب اسالمی یک انحطاط تاریخی طوالنی در کشور 
گذشته  حکومت های  در  متاسفانه  گفت:  داد،  پایان  را 
داده ایم؛  دست  از  را  کشور  استراتژیک  مناطق  از  بسیاری 
و  امنیت  در  که  است  این  اسالمی  جمهوری  نظام  افتخار 

و  نداشته  سرسازش  احدی  هیچ  با  کشور  ارضی  تمامیت 
ثبات، امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور از برکات انقالب 
است. وی با اشاره به این که پیش از انقالب اسالمی در هیچ 
یک از باشگاه های علمی نامی از ایران وجود نداشت، ادامه 
علمی،  مختلف  عرصه های  در  کشور  پیشران  موتور  داد: 
کشور  عمرانی  و  اقتصادی   ، حیاتی  زیرساختای  و  فناوری 
۱۱ باشگاه  اکنون در  انقالب اسالمی فعال شده و  به برکت 
اول  کشور   ۱۰ یا   ۵ جزو  اسالمی  ایران  دنیا،  فناوری  و  علمی 
پیروزی  از  قبل  افزود:  شرقی  آذربایجان  استاندار  است. 

سیاسی  مشارکت  در  نقشی  هیچ  مردم  اسالمی  انقالب 
پرتو  در  ولی  می شد  تشکیل  فرمایشی  مجلس  و  نداشتند 
انقالب اسالمی مردم مشارکت باالیی در انتخاب مسئوالن 

و مسایل سیاسی دارند.
در  عدالت  کفه  اسالمی  انقالب  پرتو  در  کرد:  اضافه  وی 
تقسیم امکانات اساسی کشور برابر است و امروز در تمامی 
گاز  و  برق  آب،  زیرساخت های  خانوار   ۲۰ باالی  روستاهای 

فراهم شده است.
خّرم افزود: ایستادگی روزافزون در برابر قلدران، زورگویان و 
مستکبران جهان از دیگر برکات انقالب اسالمی می باشد و 
زیر  شرایطی  هیچ  تحت  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  امروز 

فشار استکبار قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم قله های بلند پیشرفت و توسعه 
علم،  مساله  به  باید  کنیم  فتح  را  مختلف  حوزه های  در 
جایگاه آن و پژوهش و تحقیق و جستجو کردن در مرزهای 

علم، توجه ویژه داشته و تالش کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به این که در حوزه اقتصاد 
مشکل داریم، گفت: برای رفع این مشکالت باید از کسانی 
تولید،  اقتصاد،  حوزه  در  اندیشه  صاحب  و  فکر  اهل  که 

صنعت، علم و فناوری هستند، بهره مند شد.
سازگار  فساد  با  اسالمی  جمهوری  نظام  قاموس  افزود:  وی 
در  بی عدالتی  نکنیم  مبارزه  فساد  مساله  با  اگر  نیست؛ 
در  است  ضروری  رو  این  از  و  شد  خواهد  جایگزین  کشور 

مبارزه با فساد همه دغدغه داشته باشیم.

استاندارآذربایجانشرقی:

دولت سیزدهم خود را موظف به اجرای اوامر رهبر می داند

خبر خبر

رئــیــس جــهــاد کـــشـــاورزی آذربــایــجــان شــرقــی با 
اشاره به وجود ۲۰ هزار تن سیب زمینی مازاد در 
استان گفت: کل سیب زمینی موجود استان ۶۰ 
هزار تن است و تا فصل برداشت سال آینده 
مشکلی در خصوص تامین سیب زمینی وجود 

ندارد.
ــه گـــــــزارش جــــام جــــم، اکــبــر  ــ ب

قـــــــرارگـــــــاه در  ــی  ــ ــح ــ ــت ــ  ف
ــواد غــذایــی بــا بیان  ــ  م
سودجویانی  با  این که 
کــــه ســـیـــب زمـــیـــنـــی را 

ــزایـــش قیمت  بـــه قــصــد افـ
ذخیره کرده اند، برخورد 
در  کرد:  اظهار  می شود، 
صــــورت تــــداوم افــزایــش 
ایجاد  باهدف  قیمت ها، 
داخــلــی  بــــــازار  در  ثـــبـــات 
صــــــــــــــــــادرات 

جهاد  شد.رئیس  خواهد  متوقف  سیب زمینی 
وزارت  ورود  از  شــرقــی  آذربــایــجــان  کـــشـــاورزی 
ــادرات سیب در سه  ــرای صـ ب کــشــاورزی  جهاد 
استان کشور خبر داد و افزود: در کنار صادرات 
تامین میوه شــب عید  اســتــان  سیب درخــتــی 
تولیدکنندگان  و  از تجار  اولویت است. وی  در 
از تعیین قیمت های حبابی و  سیب خواست 
غیرواقعی برای محصوالت کشاورزی خود پرهیز 
و  تولید  کنار  در  کــرد:  کنند.  فتحی خاطرنشان 
حمایت از آن نظارت دقیق هم به توزیع عادالنه 

کاالهای اساسی در بازار کمک اساسی می کند.

رئیسجهادکشارزیآذربایجانشرقی:

آذربایجانشرقیوجوددارد تنسیبزمینیمازاددر ۲۰هزار

توزیع  از  شرقی  آذربایجان  روستایی  تعاون  مدیر 
توسط  دامی  نهاده های  انواع  تن  هزار   ۸۰ از  بیش 

شبکه تعاون روستایی استان خبر داد.
به گزارش جام جم، علی اکبر نژاد رضا اظهار کرد: طی 
دامی  نهاده های  انواع  تن  هزار   ۸۰ گذشته،  ماه   ۱۰
شامل جو دامی، کنسانتره، سبوس، کنجاله سویا 
و ذرت دانه ای در سطح استان توسط شبکه تعاونی 
روستایی و کشاورزی تأمین و در راستای رفاه حال 

دامداران آذربایجان شرقی توزیع شده است.
از  درصد  حدود ۷۵  در  میزان  این  از  داد:  ادامه  وی 
کل نهاده های دامی توزیع شده مربوط به جو دامی، 

۱۶ درصد مربوط به سبوس، چهار درصد کنسانتره 
کنجاله سویا و ذرت دانه ای  به  آن مربوط  و مابقی 

بوده است.

تعاونروستاییاستان: مدیر
آذربایجانشرقیتوزیعمیشود تننهادهدامیدر ۸۰هزار بیشاز

كوتاه »تصادف«   فیلمبرداری فیلم 
كرمی، پایان یافت ساخته حسین 

رئیس کل دادگستری استان:

۳۵ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در 
آزاد شدند كمک خیران  44آذربایجان شرقی با 

داد: عضوهیاتمدیرهبانکملیایرانخبر

پرداخت۱۷۵ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت
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رئیسمجمعنمایندگانآذربایجانشرقی:

گهیمزایدهمرحلهچهارم آ 
)نوبتدوم(

 امالک تملیکی و مازاد بانک ملی 

ایران اداره امورشعب استان 

آذربایجان شرقی 

رونق فعالیت های فرهنگی موجب كاهش 
آسیب های اجتماعی می شود

بیانیه گام دوم انقالب دقیق، 
هوشمندانه و به هنگام طراحی 

شده است
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی گفت: بیانیه 
گام دوم انقالب بسیار دقیق، هوشمندانه و به هنگام 

طراحی شده است.
به گزارش جام جم، محمد حسین فرهنگی در نخستین همایش از 
سلسله همایش های »همیاری نخبگان مردم، نهادهای انقالبی و 
دولت سیزدهم در گام دوم انقالب« که در تبریز برگزار شد، اظهار کرد: 
با نگاهی به تاریخ انقالب های دنیا می توان دید که انقالب ها همواره 
با گذشت زمان دچار گسست های بین نسلی شده و گاه به ارتجاع و 

گاه به تهدید اهداف اصلی انقالب منتهی شده است.
وی با بیان این که انقالب اسالمی، جزو انسانی ترین و کم هزینه ترین 
انقالب ها محسوب می شود، افزود: این رویداد نه تنها در غرب آسیا 
بلکه در سطح جهان گسترش یافت و جغرافیای سیاسی دنیا را تحت 

تاثیر قرار داد اما...
4
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  استان آذربایجان شرقی دوشنبه    18 بهمن    1400   شماره 26150
دوشنبه    18 بهمن    1400   شماره 36150ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  استان آذربایجان شرقی

گهــی مزایــده مرحله چهارم )نوبت دوم( گهــی مزایــده مرحله چهارم )نوبت دوم( آ  آ

 امالک تملیکی و مازاد بانک ملی ایران اداره امورشــعب استان آذربایجان شرقی  امالک تملیکی و مازاد بانک ملی ایران اداره امورشــعب استان آذربایجان شرقی 
بانک ملی ایران در نظر دارد تعدادی از امالک تملیکی مازاد خود را از طریق مزایده 
فروش  واقساط  نقد  صورت  به  ایران(  )ستاد  دولت  تدارکات  سامانه  الکترونیکی 

برساند.

 

 تاریخ برگزاری و انتشار مزایده  از ساعت 8  صبح مورخ 1400/11/09 لغایت ساعت 13 
مورخ 1400/11/19 می باشد.

 مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 10 مورخ 1400/11/10 می باشد.
 مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 8 مورخ 1400/11/09 تا ساعت 19 

مورخ 1400/11/20 می باشد.
مورخ  شنبه  روز  صبح   10:00 ساعت  الکترونیکی  پاکت های  بازگشایی  تاریخ   

1400/11/23 خواهد بود.
 توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمیباشد لذا 
 میبایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام 

ً
متقاضیان شرکت در مزایده حتما

خ 10 /1400/11( نسبت به دریافت  تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده )ساعت 10 مور
اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( اقدام نمایند.

متقاضیان خرید برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.
تماس تلفنی با شماره تلفن: 35231362

 مراجعه به سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده 
⇦مزایده سراسری )نوبت چهارم اموال غیرمنقول ( اموال تملیکی و مازاد بانک ملی 

ایران 
 www.setadiran.ir )مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران 
مزایده ⇦ مزایده دستگاه اجرایی ⇦ مزایده گر⇦ ) مزایده شماره 200001325000004 

اموال غیرمنقول( 
مراجعه حضوری اداره امور و شعب استان آذربایجان شرقی

بسمه تعالی
تعهدنامه شرکت در مزایده

شرایط و نحوه شرکت در مزایده اموال :
استان  ملی  بانک  امورشعب  اداره  شهدا  میدان  تبریز  نشانی  به  ایران  ملی  بانک 
آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و اجرای 
مصوب  کشور  مالی  نظام  ارتقاء  و  رقابتپذیر  تولید  موانع  رفع  قانون  و 17  مواد 16 
مورخ  175043/ت436هـ  شماره  به  وزیران  محترم  هیئت  مصوبه  و   1394/02/01
1386/10/30  بر اساس قوانین و مقررات جاری حاکم از طریق مزایده، اموال متعلق 

به خود را به باالترین قیمت پیشنهادی با شرایط و ضوابط ذیل به فروش رساند :
آدرس  به  مراجعه  از  پس  میبایست  مزایده  در  شرکت  جهت  متقاضیان   1
الکترونیکی www.setadiran.ir و انتخاب اموال مورد نظر ؛ جهت شرکت در مزایده 
نسبت به تهیه توکن از دفاتر منتخب خدمات پیشخوان دولت اقدام و پس از ثبت 
نام در سامانه جهت امضای الکترونیکی، نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند. 
کارشناسان  با  زمینه  این  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  برای  میتوانند  متقاضیان 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره تلفن 41934 -021 تماس حاصل نمایند.
که  است  مزایده  پایه  قیمت   %  5 معادل  مزایده  در  شرکت  )ودیعه(  سپرده  2

 " نام  به   0110317323009 را به حساب شماره  متقاضیان میبایست وجه مورد نظر 
کارپردازی بانک ملی اداره امورشعب استان آذربایجان شرقی "  واریز و تصویر رسید 

پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند . 
وزرا، نمایندگان  به قانون منع مداخله  با توجه  اقرار می نماید  و  اظهار  3متقاضی 

مجلس و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب 1337/10/02 هیچگونه 
محدودیت قانونی جهت شرکت در مزایده ندارد.

متقاضی شرکت در مزایده نباید ممنوع المعامله باشد.  4

با  مبارزه  قانون  و   1386/11/02 مصوب  پولشوئی  با  مبارزه  قانون  به  توجه  با  5
نامه  آئین  و  اسالمی  شورای  مجلس   1394/11/13 مصوب  تروریسم  مالی  تامین 
آن، بدینوسیله متقاضی خرید  از  آن و اصالحات بعد  و دستورالعمل های اجرایی 

متعهد می شود، ضمن رعایت مواد قوانین یادشده و مقررات مربوطه: 
5-1- از هرگونه اقدامی که منجر به  پولشویی و تامین مالی تروریسم گردد، خودداری 
نماید.5-2- به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابرازهای 
الکترونیکی خود را ندهد و در صورت اطالع از بهره برداری سایر اشخاص، بالفاصله 
موضوع را به بانک اطالع دهد.5-3- اعالم می نماید، اطالعات ارائه شده براساس 
آخرین تغییرات می باشد.5-4- متعهد و ملزم می شود، هرگونه تغییر در نشانی و 
کدپستی/ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط 
مستندات  و  داده  اطالع  شرکت ها(  ثبت  و  امالک  و  اسناد  ثبت  یا  و  احوال  )ثبت 
تغییرات را به بانک ارائه نمایند. 5-5- در صورت فعالیت برای مالک واقعی )اقدام 
به فعالیت مالی با استفاده از حساب خود به طرفیت از افراد ثالث( تعهد می نماید 

اطالعات مالک واقعی را در اختیار بانک قرار دهد...
کلیه  معامله،  انجام  مدت  طول  در  است  مکلف  خرید  متقاضیان   / متقاضی   6
اقدامات و همکاری های الزم )به تشخیص بانک( واعالمی از طرف بانک در جهت 
رعایت واجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعمال 
نماید در صورت عدم اقدام و همکاری الزم )به تشخیص بانک( در این زمینه در هر 

مرحله از معامله، کلیه وجوه واریزی به نفع بانک ضبط ومعامله فسخ می گردد.
7 متقاضی شرکت در مزایده اقرار نمود مال / ملک مورد مزایده را با وضع موجود 
خریداری نموده و کلیه اطالعات و مشخصات مال / ملک  مورد مزایده منجمله سند 
/ اسناد مالکیت، پایانکار، صورتمجلس تفکیکی، پروانه ساخت، پروانه بهره برداری،  
شناسنامه مال / اموال و نوع کاربری،  همچنین اطالعات راجع به پیشینه مال/ 
ملک ) ریشه مال / ملک (، سال ساخت، سازنده، میزان کارکرد و استهالک، شرایط 
نگهداری  وضعیت ظاهری، کارائی متراژ اصالحی در عرصه واعیان، میزان نواقص، 
فرسودگی یا خرابی احتمالی مال /ملک و مورد مزایده و هر گونه مغایرت اسناد با هم 
مانند مغایرت سند با پایانکار یا صورت مجلس تفکیکی یا مغایرت در نوع کاربری 
مندرج در اسناد و... را تحصیل کرده و هیچ گونه ادعایی در خصوص موارد فوق از 
سوی متقاضی علیه بانک مسموع نمی باشد. و همه گونه مسئولیت حقوقی، اجرائی 

و مالی رفع هرگونه مغایرت به عهده خریدار می باشد.
8 واگذاری اموال مازاد بانک به سایر موسسات اعتباری، شرکت های تابعه بانک یا 

شرکت های تابعه سایر موسسات اعتباری صرفا" با اجازه بانک مرکزی مجاز است.
          تبصره - شرکت تابعه: شخص حقوقی که موسسه اعتباری به صورت مستقیم 
اکثریت  یا  بوده  آن  سهام  درصد  از 50  بیش  مالک  سطح(  دو  )تا  مستقیم  غیر  یا 

اعضای هیات مدیره آن را تعیین می کند.
9 متقاضی خرید اقرار  و تأیید می نماید که از اموال موضوع مزایده بازدید به عمل 
آورده و از جمیع اسناد، مشخصات، سوابق موجود، وضعیت فعلی، خصوصیات و 
کیفیات آن، وضعیت سنددار یا غیرسنددار بودن اموال و همچنین متصرفدار یا 
غیرمتصرفدار بودن اموال مورد مزایده به طور کامل اطالع حاصل نموده و با علم 
به این که بانک قصد فروش اموال را با وضع موجود دارد،  توانایی الزم برای خرید، 
سند  و  تفکیکی  مجلس  صورت  پایانکار،  اخذ  و  مقرر  مهلت  در  اقساط  پرداخت 

مالکیت را خواهد داشت.
10 هرگونه اجرت المثل ایام تصرف تا زمان واگذاری متعلق به بانک می باشد.

11در فروش اموال با شرایط نقد و اقساط )قرارداد واگذاری به روش اجاره به شرط 
تملیک( از آنجا که متقاضیان خرید تا زمان پرداخت کلیه اقساط / مال االجاره مستاجر 
بانک تلقی می شوند لذا حق پایش و بازدید مستمر از مورد واگذاری در تمام طول مدت 
قرارداد برای بانک محفوظ است. هرگونه اقدام جهت تخریب اموال و تضییع حقوق 
بانک موجب فسخ یک طرفه قرارداد به نفع بانک خواهد شد و کلیه پرداختی ها نیز 

تحت عنوان اجرت المثل ایام تصرف تلقی و به نفع بانک ضبط خواهد شد.
12 بانک ملی ایران در رد یا قبول پیشنهاد خرید، همچنین تجدید جلسه یا انصراف 
از مزایده، بدون ذکر دلیل مختار است  در صورت رد پیشنهاد خرید از سوی بانک یا 
انصراف بانک از مزایده، سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب متقاضی مسترد 

میگردد.
13 شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه مقررات و ضوابط و مفاد  
قراردادها و اختیارات بانک ملی ایران در رفع اختالفات احتمالی به استناد ضوابط 
داخلی خود میباشد  و بانک در رد یاقبول کلیه پیشنهادها و درخواست ها مختار 

می باشد. 
14 پیشامدهای غیر متعارف نظیر زلزله، سیل، جنگ و مانند آنها، همچنین تبانی 

بین مزایده گران یا احراز اشتباه توسط کاربر بانک موجب لغو مزایده خواهد شد.
15 اموال مورد مزایده با وضعیت و شرایط موجود به فروش میرسد اخذ هرگونه 
مجوز مربوط به تغییر کاربری بر عهده خریدار بوده و بانک تکلیفی در خصوص ارائه 

و اخذ مجوزها نخواهد داشت. 
16 درخصوص اموال منقول کلیه هزینههای مربوط به باز و بسته نمودن منصوبات 

اموال مورد مزایده، بارگیری و حمل آن از محل نگهداری به عهده خریدار است.
17 پس از اعالم برنده مزایده، خریدار بایستی در مهلت مقرر نسبت به اخذ و دریافت  
اموال از بانک  اقدام نمایند. در صورت تأخیر در دریافت اموال  پس از مهلت تعیین 
شده، مسئولیت پرداخت کلیه هزینه های ناشی از عدم تحویل از قبیل انبارداری و... 
به صرف اعالم بانک به عهده خریدار می باشد. درصورت استهالک اموال در اثر تاخیر 
در دریافت از بانک، مسئولیتی متوجه بانک نمی باشد و خریدار/خریداران حق طرح 

هر گونه ادعایی را در این باره علیه بانک از خود سلب و ساقط می نماید.
18سپرده نفر دوم تا انعقاد قرارداد نفر اول نزد بانک باقی خواهد ماند. سپرده سایر 

شرکت کنندگان در مزایده که جزء نفرات اول و دوم نباشند پس از مراسم بازگشایی 
پاکت های الکترونیکی مزایده به حساب شبا بانکی که متقاضی اعالم نموده است 

مسترد خواهد شد.
از انجام معامله  یا اشخاص حقیقی/حقوقی برنده ردیف اول  19 چنانچه شخص 
انصراف / امتناع نمایند، سپرده تودیعی شرکت در مزایده به نفع بانک ضبط خواهد 

به عمل  دعوت  وجه،  واریز  جهت  دوم  ردیف  حقیقی/حقوقی  اشخاص  از  و  شد 
خواهد آمد و در صورت انصراف اشخاص حقیقی/حقوقی ردیف دوم سپرده شرکت 
در مزایده ایشان نیز ضبط خواهد شد و بانک مخیر خواهد بود نسبت به تجدید 

مزایده عمومی اقدام نماید.
کمتر،  پایه  قیمت  از  نباید  متقاضیان  متقاضی/  سوی  از  پیشنهادی  قیمت   20

مخدوش، مشروط و یا مبهم باشد.
21 در صورتی که پیشنهاد متقاضی مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده به ایشان 
واگذار گردد سپرده تودیعی ) 5 % قیمت پایه مزایده ( بابت قسمتی از بهای مورد 

معامله محسوب خواهد گردید.
22 ابالغ به برنده مزایده به هر طریقی اعم از این که از طریق سامانه ستاد، دورنگار، 
پست الکترونیکی، پیامک به تلفن همراه، اپلیکیشن های تلفن همراه یا ... صورت 
پذیرد،  به منزله ابالغ رسمی می باشد و تاریخ ابالغ مزبور مبدا مهلت زمانی تلقی 
خواهد شد . متقاضی می بایست هرگونه تغییر در نشانی ها / شماره تلفن همراه 
/ اطالعات ثبت شده / اعالمی را به بانک اطالع دهد، درغیر اینصورت هرگونه ادعا 

درخصوص عدم اطالع از نتیجه مزایده مسموع نمی باشد. 
23 برنده/ برندگان مزایده متعهد می گردند حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ، 
به بانک مراجعه و ضمن واریز ثمن معامله، هزینه های اجرایی، آگهی و کارشناسی 
با ارائه فیش های واریزی و سایر مدارک مورد نیاز، مقدمات انعقاد قرارداد واگذاری / 
مبایعه نامه/ صلح نامه/ وکالت نامه / قرارداد اجاره به شرط تملیک/ قرارداد فروش 
ع وقت اقدامات الزم در این خصوص صورت  اقساطی و... را فراهم نماید، تا در اسر
پذیرد . عدم واریز ثمن معامله و هزینه های فوق الذکر در مدت معین شده به منزله 
انصراف از ادامه تشریفات مزایده بوده و بانک حق ضبط سپرده تودیعی را به نفع 
از خود سلب و ساقط   را  خود خواهد داشت و برنده مزایده حق هرگونه اعتراض 

می نماید.
24پس از تعیین برنده مزایده، امکان تغییر در شرایط مزایده وجود نخواهد داشت. 
در صورتی که برنده مزایده تمایل به تغییر در شرایط مزایده )شرایط پرداخت  نقدی 
یا شرایط پرداخت به صورت نقد و اقساط( داشته باشد می بایست تقاضای خود را 
ارائه، تا بانک پس از بررسی های الزم پاسخ مقتضی را اعالم نماید. توضیح این که ارائه 
درخواست از طرف متقاضی مبنی بر هرگونه تغییر در شرایط خرید، هیچ گونه تعهد و 

مسئولیتی برای بانک ایجاد نخواهد کرد . 
اسناد  دفترخانه  در   

ً
منحصرا معامله  مورد  رسمی  انتقال  به  مربوط  تشریفات   25

رسمی که از طرف بانک تعیین می شود انجام خواهد شد .در خصوص امالک  واقع در 
شهرک های صنعتی)فاقد سند ثبتی ( جانشینی از طریق شرکت شهرک های صنعتی 

صورت می پذیرد.
 می تواند 48 ساعت قبل از آخرین مهلت تعیین 

ً
26 متقاضی شرکت در مزایده صرفا

شده به منظور " ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
" در مزایده، به صورت کتبی از پیشنهاد خود انصراف و درخواست استرداد سپرده 
کانلمیکن تلقی گردیده و  را بنماید. در این صورت شرکت وی در مزایده  تودیعی 

سپرده شرکت در مزایده به وی مسترد و رسید اخذ می شود .
27 پس از اعالم برنده شدن و تا قبل از تنظیم سند رسمی، اگر متقاضی فوت شده 
و یا محجور شود بانک حق دارد طبق مقررات مورد مزایده را به برنده دوم و ... واگذار 
و یا در صورت عدم امکان نسبت به ابطال مزایده اقدام نماید که در این صورت 
سپرده متقاضی متوفی و مبالغ واریزی مسترد می گردد. با توجه به مقررات و به دلیل 
لزوم تعیین تکلیف وضعیت اموال موضوع مزایده، ورثه / موصی له متقاضی حقی 
آن که اسناد  آن نخواهد داشت مگر  جهت الزام بانک به انجام معامله و یا ادامه 
مثبته نظیر حکم/دستور / قرار از مراجع قضایی در خصوص حجر و یا گواهی انحصار 
وراثت )در صورت فوت متقاضی( حداکثر ظرف یک ماه به بانک تسلیم نموده و  
ورثه متقاضی یا وکیل ایشان نسبت به ادامه فرایند مزایده تا تنظیم سند رسمی ابراز 
تمایل نمایند. در صورت فوت یا حجر مستاجر/ مستاجرین یا ورثه )حسب مورد( 
قیم، ولی و امین ایشان قائم مقام و یا نماینده قانونی، شرعی و قضایی مستاجر / 
مستاجرین بوده و باید کلیه تعهدات و تکالیف قانونی و قراردادی را از طرف مستاجر 
یا مستاجرین متوفی یا محجور معمول نمایند . در غیر اینصورت بانک حق و اختیار 

دارد وفق مقررات استیفاء حقوق خود را بنماید .
28 هزینه نشر آگهی و حق الزحمه کارشناس /کارشناسان رسمی دادگستری جهت 
از اشخاص حقیقی / حقوقی ( است و ایشان   ارزیابی بر عهده برنده مزایده )اعم 
 در وجه بانک 

ً
بایستی این هزینه را براساس اعالم بانک و قبل از انعقاد قرارداد نقدا

واریز نمایند.
29 هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی بر عهده برنده مزایده می باشد.

30  برنده مزایده می تواند با پرداخت )90 %( از ثمن معامله به طور نقد و تسلیم چک 
معادل دو برابر الباقی ثمن معامله به بانک ملی، اموال مورد مزایده را قبل از انجام 
مراحل قانونی و تنظیم سند رسمی در دفترخانه تحویل بگیرد. بدیهی است پس 
انتقال قطعی، چک مزبور عودت  از وصول تمامی ثمن و هزینه ها و تنظیم سند 

میگردد.
31 متقاضیان خرید امالک با شرایط  اجاره به شرط تملیک، می بایست در برگه های 
 اشاره 

ً
شرایط شرکت در مزایده  )که از طریق سامانه ستاد خریداری می گردد( صراحتا

به مدت و سود نرخ مورد نظر براساس جدول ذیل نمایند.
32 بانک هیچگونه تعهدی نسبت به تخلیه و رفع تصرف از ملک نخواهد داشت و 
انجام کلیه اقدامات الزم به منظور تخلیه و رفع تصرف از امالک متصرفدار از جمله 
طرح دعاوی در محاکم قضایی و هزینه های مرتبط با آن به عهده خریدار خواهد بود 
 درخصوص اعطای نمایندگی یا وکالت به خریدار 

ً
و بانک در صورت صالحدید  صرفا

یا وکالی رسمی دادگستری با هزینه خریدار برای انجام موارد مذکور اقدام می نماید. 
جهت  آن  هزینه های  و  الزم  حساب های  مفاصا  کلیه  اخذ  نقدی  فروش  در   33
 تنظیم سند انتقال به عهده بانک و کلیه هزینه های دفتر خانه اعم از حق الثبت و 

حق التحریر به عهده خریدار است . 
34 در فروش به صورت اقساطی )نقد و اقساط( خریدار موظف می باشد راسا نسبت 
به اخذ مفاصا حساب های الزم و مالیات عملکرد، به هزینه خود اقدام و به دفترخانه 
تامین  و  شهرداری  حساب های  مفاصا  شامل  ملک  هزینه های  لکن   . نماید  ارائه 
از تاریخ  اجتماعی و... تا تاریخ انعقاد قراداد اجاره به شرط تملیک، بر ذمه بانک و 
مزبور به بعد بر عهده خریدار خواهد بود . همچنین با توجه به این که مالیات نقل و 

انتقال در زمان انتقال رسمی ملک محاسبه و اخذ می گردد، هزینه آن بر عهده خریدار 
خواهد بود . 

35 در فروش به روش اجاره به شرط تملیک، در صورتی که برنده مزایده کلیه تعهدات 
خود را به موجب قرارداد منعقده ایفاء نماید بانک نسبت به انتقال مورد مزایده در 
دفتر اسناد رسمی اقدام خواهد نمود. در غیر اینصورت بانک می تواند کلیه مبالغ 
واریزی برنده مزایده )مستاجر/ مستاجرین( را به نفع خود  برداشت نماید و در این 

خصوص برنده مزایده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب  وساقط می نماید.
36 در صورت عدم پرداخت اقساط اجاره به شرط تملیک، مستاجر/ مستاجرین 
( می باشند.  مکلف به پرداخت وجه التزام )سه ریال به ازای هر سه هزار ریال درهر روز
وجه التزام فوقالذکر مقطوع بوده و بدل از انجام تعهدات اصلی نمی باشد. در صورت 
عدم پرداخت دو قسط از اقساط اجاره در مهلت معین، بانک اختیار خواهد داشت 

ضمن فسخ قرارداد، وجوه دریافتی را به نفع خود محاسبه وبرداشت نماید.
توجه: بانک در اعمال / اجرای هریک از مواد 32 یا 33 مختار است و به صالحدید و 

صرفه وصالح خود عمل خواهد نمود.
37 در صورت عدم پرداخت اقساط در فروش اقساطی، متقاضی / متقاضیان خرید 
( می باشند  مکلف به پرداخت وجه التزام )سه ریال به ازای هر سه هزار ریال در هرروز
در صورت عدم پرداخت دو قسط از اقساط در مهلت معین بانک مجاز خواهد بود 
به هرترتیب ممکن )من جمله صدور اجرائیه( نسبت به استیفای طلب خود اقدام 

نماید.
 در  واگذاری شامل حق سرقفلی و حق کسب و پیشه، اخذ رضایت مالک جهت 
تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری برعهده خریدار می باشد. با برنده مزایده 
سرقفلی یا حق کسب و پیشه به صورت نقد عقد "صلح حقوق" و چنانچه شرایط 
38 واگذاری به صورت اقساط باشد، عقد "صلح حقوق اقساطی" منعقد خواهد شد. 
در صورتی که برنده مزایده، نسبت به ایفای تعهدات اقدام ننماید، بانک به موجب 
قبوض اقساطی صادره در دفتر اسناد رسمی و مطابق حق فسخ مندرج در سند 
صلح تنظیمی عمل خواهد کرد. همچنین درخصوص عقد )صلح حقوق اقساطی( 
به صورت رسمی، بانک نسبت به اخذ وثیقه  ملک شهری، سهل البیع، مفروز و 

ششدانگ اقدام خواهد نمود.
مفاصا  تهیه  به  مربوط  هزینه های  پیشه  و  کسب  حق  و  سرقفلی  مزایده  در   39
حساب ها و مالیات نقل و انتقال به عهده بانک و هزینه تنظیم سند، حق التحریر 
 چنانچه تاخیر در انتقال رسمی مورد 

ً
و حق الثبت به عهده خریدار می باشد. ضمنا

معامله متوجه برنده مزایده باشد خریدار متعهد و مکلف به پرداخت هزینه های 
مازاد احتمالی از زمان مقرر در اسناد جهت تنظیم سند رسمی تا زمان تنظیم سند 

بطور رسمی خواهد بود .
40 واگذاری اموال غیر منقول به صورت اقساط با انعقاد قرارداد به روش اجاره به 
شرط تملیک خواهد بود. تبصره: در صورت در خواست متقاضی / متقاضیان خرید 
با  خود  صالحدید  به  تقاضا  بررسی  از  پس  بانک  صنعتی  کاربری  با  امالک   / اموال 
فروش اقساطی مشتمل بر رهن مشروط به ترهین اموال فروش رفته با اخذ وثیقه 
/ وثایق غیر منقول، ششدانگ ارزنده شهری، مفروز و بال معارض )یا ترکیبی( معادل 

با اصل وسررسید باقیمانده با نظر و ارزیابی بانک موافقت خواهد نمود.
41 درخصوص اموال منقول، به منظور تضمین بازپرداخت بخش اقساطی، خریدار 
حداکثر ده روز بعد  از ابالغ به عنوان برنده مزایده و همزمان با واریز بخش نقدی 
ثمن معامله مکلف به ارائه وثایق غیر منقول ارزنده، شهری، مفروز بال معارض )با 

نظر و ارزیابی بانک( می باشد.
42 در مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه، جلب رضایت مالک برای هرنوع تغییر 
کاربری و کسب و کار، همچنین کلیه هزینههای مربوطه بر عهده خریدار می باشد و 

بانک از این حیث هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.
ابطال  قضایی،   یا  قانونی  مراجع  حکم  با  مزایده  مورد  اموال  آینده  در  چنانچه   43
اجرائیه های صادره و سند انتقال اجرائی  مستحق للغیر تشخیص داده شود، بانک 
 نسبت به استرداد وجوه واریزی به برنده مزایده اقدام خواهد نمود و برنده 

ً
صرفا

مزایده نیز حق هرگونه ادعا یا اعتراض را در خصوص مطالبه خسارت وغرامات از هر 
حیث و بابت من جمله ناشی از کاهش ارزش یا افزایش قیمت اموال مشابه مال 

موضوع معامله )مزایده( از خود سلب و ساقط می نماید .
صنعتی،  شهرک های  در  واقع  اراضی  در  بانک  انتفاع  حق  مزایده  خصوص  در   44  
متقاضی ضمن بازدید و با علم به تمامی جهات از جمله نوع کاربری و زون محل 
هیچگونه  بانک  و  می نماید  خرید  به  اقدام  مزایده  موضوع  واحدصنعتی  استقرار 

مسئولیتی در قبال اخذ مجوز یا تغییر کاربری نخواهد داشت .
 45 درصورتیکه مبالغ پیشنهادی متقاضیان خرید، یکسان باشد، اولویت فروش با 

پیشنهاد خرید نقدی یا  پیشنهاد با پیش پرداخت بیشتر است.
 46مدارک الزم برای شرکت در مزایده:

 تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی )برای اشخاص حقیقی( .
شرکت  تغییرات  آگهی  آخرین  و  اساسنامه  تصویر  شرکت،  معرفی نامه  تصویر   
اشخاص  )برای  تعهدآور  اسناد  امضاء  صاحبان  و  مدیران  هویت  مثبت  مدارک  و 

حقوقی( .
 اصل فیش نقدی 5 %  شرکت در مزایده .

تبصره: در صورتی که اشخاص  به صورت مشاعی )قدر السهم( در مزایده شرکت 
نمایند درج نام کلیه شرکا الزامی است و بایستی اوراق مزایده به امضا تمامی افراد 

برسد.
47 کلیه امالک و اموال ارائه شده در مزایده فاقد تخفیف نقدی خرید می باشند به 

استثناء موارد ذکر شده در ستون" توضیحات مال ".
بدینوسیله به بانک ملی ایران حق و اختیار و همچنین وکالت بالعزل می دهم/

شرح  به  اینجانب/اینجانبان  توسط  تعهدات  انجام  عدم  صورت  در  که  می دهیم 
مندرج در برگ شرایط مزایده، سپرده تودیعی شرکت در مزایده را که معادل 5 درصد 
قیمت پایه مزایده به 0110317323009 به نام " کارپردازی بانک ملی اداره امورشعب 
استان آذربایجان شرقی واریز نموده ام/ نموده ایم را بدون تشریفات و به نفع خود 
ضبط و برداشت نماید و چنانچه از جهت عدم انجام تعهد خسارتی به بانک وارد 
 از عهده جبران خسارت وارده برآیم/ برآییم وتشخیص و اعالم بانک در این 

ً
آید راسا

خصوص معتبر خواهد بود و اینجانب/اینجانبان حق هرگونه ایراد و اعتراض را از 
خود سلب و اسقاط می نمایم/ می نماییم.

*شرایـــط ویـــژه فـــروش/واگـــذاری قســـطی *
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توضیحات
ع تصرف )فروش با وضعیت موجود( نو پالک ثبتی قیمت پایه 

مزایده

متراژ )مترمربع(
ع کاربری نو نشانی شماره 

پرونده
کد 

شعبه ف
دی

ر

اعیان عرصه

جانشنی متصرف دارد قطعه 1-6/2 131,000,000,000 1484 5000 صنعتی)تولیدی( ،شهرك سرمایه گذاری خارجی قطعه 1-2/6 آذربایجان شرقی،تبریز 9444000001 4501 1

قطعات 16و 17 از پالک 15/33 طی قراردا  شماره 
خ 1386/07/1386 89882/11 مور متصرف دارد 211 فرعی از 28 فرعی از 523 اصلی و غیره 52,220,000,000 1108 3100 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،سراب،شهرك سراب خیابان صنعت میدان صنعت خ سبالن 5 9044000016 4501 2

جانشینی متصرف دارد 388فرعی تفکیکی ازپالك376فرعی از 2 
اصلی 18,274,000,000 871 1230 صنعتی)تولیدی( ،تبریز جاده صوفیان شهرك سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی،تبریز 9544000059 4501 3

پانزده سهم مشاع از نود و شش سهم عرصه 
و اعیان متصرف دارد 5534/1 3,543,750,000 115 168 مسکونی ،تبریز - خیابان طالقانی - کوچه نقافی - روبروی سلمان بقال - پالك 96 آذربایجان شرقی،تبریز 9944000125 4564 4

جانشینی متصرف دارد قطعات 80012و80013 شهرک صنعتی 
بیلوردی  96,610,760,000 2232 5240 صنعتی)تولیدی( - شهرك صتعتی بیلوردی-بلوار اصلی -خیابان صنعت 8- تقاطع صنعت  آذربایجان شرقی،هریس،هریس- جاده تبریز به اهر

16 -قطعات 80012 و 80013 -  شرکت نگین صفا 9844000110 4574 5

جانشینی متصرف دارد
خ 89/08/22 و  قرارداد شماره 11/17031 مور

خ  ثبت در دفتر شهرک صنعتی 11/26976 مور
94/10/20

23,164,500,000 504 2625 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،هریس،آذربایجان شرقی شهرك صنعتی بیلبوردی خ 24 متری پایین تر از بازیافت الیاف قطعه 200013 9644000075 4574 6

جانشینی متصرف دارد 11/25820 29,000,000,000 500 2076 صنعتی)تولیدی( -شهرك صتعتی بیلبوردی-قطعه 30003  آذربایجان شرقی،هریس،کیلومتر 60 جاده تبریز - اهر 9644000076 4574 7

جانشینی متصرف دارد 5/861 44,545,160,000 1202 3125 صنعتی)تولیدی( ، تبریز - جاده اهر -  شهرك صتعتی بیلبوردی - انتهای خیابان صنعت 2 - قطعه 210011 آذربایجان شرقی،تبریز 9944000123 4579 8

- متصرف دارد 161/2188 2,563,000,000 102 115 مسکونی آذربایجان شرقی،هشترود،هشترود خیابان شهید قدوسی کوچه بهار کوچه شرقی پارك - اول فرعی غربی 9044000046 4621 9

- متصرف دارد 161/1726 8,532,000,000 230 264 مسکونی آذربایجان شرقی،هشترود،هشترود خیابان شهید رجائی روبروی مسجد ولیعصر 9044000045 4621 10

- متصرف دارد 161/3094 1,150,000,000 52 91 مسکونی آذربایجان شرقی،هشترود،هشترود - محله سید دره سی-خیابان پارك- گذر 4 متری  44000133 4621 11

- خالی 137/27 6,283,500,000 504 2080 صنعتی)تولیدی(  - آذربایجان شرقی،هشترود،هشترود شهرك چپينی قطعه 12 از پالك 3 فرعی از سنگ 137 اصلی واقع در بخش 48 تبریز
شرکت سبز پز 9244000042 4621 12

جانشینی متصرف دارد 135/425 20,000,000,000 1212 3893 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،هشترود،شهرك صتعتی پروفسور هشترودی خیابان اصلی ضلع شرقی سیلو. 9744000093 4621 13

- خالی 2/1749 76,151,950,000 1138 5940 سایر ،جاده گوگان آذرشهر روبروی روستای فیروز ساالر پایانه مسافربری گوگان آذربایجان شرقی،آذرشهر 9144000039 4638 14

شصت ممیز چهارده صدم سهم مشاع از نودو 
شش سهم از اعیان متصرف دارد 174/59 657/781/250 80 0 مسکونی آذربایجان شرقی،سراب،سراب -روستای انگیز -منزل مسکونی آقای عمران بلوری - پالك 59/174 44000134 4671 15

بیست و چهار ممیز دوازده صدم مشاع از نودو 
شش سهم عرصه و اعیان متصرف دارد 27/179 523,956,750 38 189 مسکونی آذربایجان شرقی،سراب،سراب -روستای اغمیون منزل مسکونی آقای مختار صمد خانی پالك 179/27 44000135 4671 16

هجده ممیز بیست و یک سهم مشاع از نودو 
شش سهم   متصرف دارد 3451/383 27,296,031,250 2887 2626 سایر آذربایجان شرقی،سراب،سراب چهارصد دستگاه خیابان امام جنب سینما - مدرسه غیر انتفاعی  کاوش 44000137 4671 17

با ماشین آالت در محل خالی  261.24 131,838,503,000 1933 57000 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،سراب،مهربان  قریه شاه بالغی کارخانه گچ 9744000091 4673 18

جانشینی متصرف دارد 36/1/2 43,600,000,000 1151 3010 صنعتی)تولیدی( -  بلوك 1/36 - قطعه 2 ،کیلومتر 2 جاده اهر به تبریز - شهرك صنعتی اهر آذربایجان شرقی،اهر 9744000097 4691 19

پنجاه و نه سهم مشاع از صد و نودو دو سهم 
عرصه و اعیان متصرف دارد 779/1 12,390,000,000 1013 475 مسکونی ،اهر -راسته مسجد سفید - انتهای کوچه اعرجی  آذربایجان شرقی،اهر 9944000130 4692 20

سه دانگ مشاع از شش دانگ متصرف دارد 24/314 2,200,000,000 112 148 مسکونی ،کلیبر خیابان امام راسته بازار  آذربایجان شرقی،کلیبر 44000136 4715 21

- متصرف دارد 160/36 4,110,000,000 107 541 مسکونی -خداآفرین-روستای محمودآباد قلی بیگلو ) بگلو (  ،کلیبر آذربایجان شرقی،کلیبر 9944000127 4715 22

- متصرف دارد 160/102 2,502,000,000 51 429 مسکونی - خداآفرین - روستای محمود آباد قلی بیگلو ) بگلو (  ،کلیبر آذربایجان شرقی،کلیبر 9944000128 4715 23

جانشینی متصرف دارد 11-75618/200 38,760,000,000 820 1500 صنعتی)تولیدی( - بلوار صنعت4- بلوار والیت- خ صنعت  -ابتدای جاده شند آباد- شهرك صتعتی شبستر ،شبستر آذربایجان شرقی،شبستر
یك - قطعه 59  9744000107 4731 24

جانشینی متصرف دارد 11/11332 150,636,260,000 3854 14087 صنعتی)تولیدی( ،شبستر - شهرك صتعتی شبستر -قطعات 189 الی 193 آذربایجان شرقی،شبستر 9744000092 4731 25

جانشینی متصرف دارد 11-64334/200 71,630,000,000 1316 4500 صنعتی)تولیدی( ،شبستر -شهرك صتعتی شند اباد- قطعات 56 و 55 ، 54  آذربایجان شرقی،شبستر 9544000053 4731 26

- متصرف دارد 2333/7 8,400,000,000 180 287 مسکونی آذربایجان شرقی،میانه،میانه- خیابان شهید بهشتی -جنب مسجد امام حسن -کوچه شهید کاظم خانی-اولین بن بست 
سمت چپ  9744000102 4817 27

جانشینی متصرف دارد 1/1913 14,300,000,000 365 700 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،مرند،مرند- شهرك صتعتی مرند - خیابان سوم-سمت چپ-قطعه62  9344000027 5011 28

- متصرف دارد 1468/11/18 25,420,000,000 376 116 تجاری,مسکونی آذربایجان شرقی،مرند،مرند محله میدان مادر کوچه شهید میر نجف حسینی خیابان تختي پالك طبقه همکف 44000132 5011 29

- متصرف دارد 28/673 1,100,000,000 72 832 مسکونی آذربایجان شرقی،مرند،مرند روستای گله بان - منزل مسکونی آقای جواد قوجا زاده پالك 673/28 9644000079 5022 30

آپارتمان متصرف دارد 8/3787 2,600,000,000 85 0.00 مسکونی آذربایجان شرقی،بناب،بناب - شهرك ولیعصر ) ساری داغ ( - ساختمان های مهرآباد - بلوك سه - طبقه دوم غربی -  واحد 29 9944000129 5041 31

- متصرف دارد 32/602 2,575,000,000 70 195 مسکونی لقو لقو-  خیابان شهید رجایی کوچه نویدی -منزل مسکونی آقای قربان رضازاده آ آذربایجان شرقی،بناب،بناب- روستای آ 9844000121 5046 32

- متصرف دارد 203/53 65,552,085,000 1870 2887 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،ملکان،ملکان- ناحیه صتعتی تپه اسماعیل قطعه 44 9644000078 5285 33

159 متر مربع همکف و 80متر مربع زیر زمین-
سند  مبایعه نامه خالی مغازه های شماره104و103و102و101و26

و27و28و29 و واحد تجاری 56 42,750,000,000 239 0 تجاری تبریز چایکنار بازار بزرگ صاحب االمر بازار مسگران 34

ششدانگ متصرفدار 24.3227 13,854,000,000 210 246 مسکونی کلیبر محله یعثوبی  35

ششدنگ خالی  2/2294 126,622,800,000 414 446 تجاری تبریز خیابان فلسطین روبروی سایپا درخشی پالک 286 36

سه و نیم دانگ مشاع متصرفدار 3245/162 14,875,000,000 246 200 مسکونی مرند خیابان جلفا بلوار شهید باکرب روبروی اداره دارایی ده متری ازادگان کوچه باکری 37
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

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

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

آن روز كــه عاشِق جـــمالت گشتم
دیــوانــه روى بـی مثالــت گشتم

دیدم، نبود در دو جهان جز تو كسی   
بیخود شدم و غرق كمالت گشتم

دوشنبه    18 بهمن    1400   شماره 6150

امام خمینی )ره(

پرتاژ ر
 

عضو  هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: از ابتدای  
امسال تا اول بهمن بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت در بخش های مختلف از جمله صنعت و 

حمایت از تسهیالت خردپرداخت شد.
آذربایجان شرقی   به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ملی  بانک  مدیره  هیات  عضو   موسوی،  فرید  سید 
ایران در حاشیه بازدید  یک روزه از صنایع و واحدهای 
با بیان این که  در سفر به  آذربایجان شرقی  تولیدی 
استان  صنعتی  و  توسعه ای  طرح های  از  استان  این 
روند  بر  سفر  این  در  گفت:  شد،  حمایت  و  بازدید 
نظارت  قبلی  مالی  منابع  تامین  مصوبات  پرداخت 

داشتیم و برخی تسهیالت جدید هم مصوب شد.
این  به  تسهیالت  پرداخت  میزان  داد:  ادامه  وی 
واحدها متغییر بود و از حدود۶۰ میلیارد تومان تا۶۰۰ 

میلیارد تومان بوده است.
اول  تا  امسال  ایران  ملی  بانک  شد:  یادآور  موسوی 
پرداخت  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۱۷۵ بهمن 
کرده که ۳۵ درصد این تسهیالت در حوزه صنعت و 
۲۰ درصد در حوزه خرد و حمایت از اقشار محروم بوده 
است. وی با اشاره به رسالت های اجتماعی بانک ملی 
و تامین منابع مالی پروژه های زیر ساختی در استان 
عنوان کردند: در چهار محور مراغه -هشترود، میانه-
سرچم، سراب - نیر و محور شبستر  و کنارگذر بناب 
حمایت مالی انجام داده ایم که برخی از این پروژه ها 

آرزوی دیرینه مردم  منطقه بوده است.
نیز  ایران  ملی  بانک  شعب  مونسان،معاون  حسن 
تولیدی  واحدهای  از  بانک  این  حمایت  به  اشاره  با 
حمایت  در  بانک  این  سوی  از  خوبی  گفت:همراهی 
گرفته   صورت  شرقی  آذربایجان  تولیدی  واحدهای  از 
که  صنعتی  و  تولیدی  واحد های  از   راستا  ودرهمین 
در سفر امروز بازدید شد حمایت تسهیالتی  ویژه ای 

صورت می گیرد.
وی ادامه داد: در مقابل حمایت از این واحد تولیدی 
انتظار افزایش سپرده و باال بردن همکاری را داریم تا 

بانک  ملی هم بتواند به رسالت خود عمل کند.
وی تصریح کرد: این  بانک در تامین منابع مورد نیاز 
واحد های صنعتی ، نهایت همکاری ممکن را خواهد 
داشت. محمد نجف زاده، مدیر امور شعب منطقه 
روند  به  اشاره  با  خبرنگاران   جمع  در  کشور  یک 
در  ویژه  به  ملی  بانک  شعب  در  تسهیالت  پرداخت 
مناطق محروم گفت: پرداخت تسهیالت خرد تا ۳۵ 

درصد به اقشار محروم صورت می گیرد.
وی ادامه داد: در زمینه پرداخت تسهیالت به صنعت 

و تولید نیز توجه ویژه ای صورت می گیرد.

وی با اشاره به پرداخت تسهیالت بدون ضامن یادآور 
شد: در این حوزه شعبات به صورت صدرصد عمل 
برنامه ریزی  بر اساس  کرد:  بیان  می کنند.  نجف زاده 
صورت گرفته در سال آینده نیز تا۲۵درصد تسهیالت 

خرد به اقشار محروم پرداخت می شود.
 عادل غالمی، رئیس بانک ملی آذربایجان شرقی نیز 
در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی استان گفت: 
به  ملی  بانک  ارشد  مدیران  سوی  از  مساعدی  نظر 
همراهی  و  دارد  وجود  تولیدی  واحدهای  و  استان 

ارزشمندی را شاهد هستیم.

از  بازدید  برنامه های  نیز  سفر  این  در  داد:  ادامه  وی 
واحدهای برتر استانی صورت گرفت و با توجه مدیران 
کشور  در زمینه رفع موانع تولید و  بانک ملی  ارشد 

اشتغال  استان گام های بزرگی برداشته شد.
وی خاطر نشان کرد: بانک ملی به عنوان بانک حامی 
تولید همه تالش خود را برای تحقق منویات رهبری 

برای تولید به  کار بسته است.
در  تولیدی  واحد  چند  از  سفر  این  در  است  گفتنی 
استان از جمله کارخانه های درب شیشه رشید،سهند 

فلوت ،داروسازی دانا و ایلکین بازدید شد. 

یادداشت

ــابـــقـــه  فــــرودگــــاهــــی تــبــریــز   سـ
ــای  ــ ــ ــاه ه ــ ــ ــرودگ ــ ــ ف از  ــر  ــ ــ ــاالت ــ ــ ب

استانبول و پکن
تپنده  قلب  فــرودگــاه هــا 
در  بین المللی  تــبــادالت 
امــــروزه  و  هستند  ــا  ــی دن
ــاه  ــرودگ مــثــل گــذشــتــه، ف
ــــه  مــســافــر  ــان ــ ــای ــ ــر پ ــگــ ــ دی
هــــوایــــی نــیــســت بــلــکــه 
اقتصادی  مرکز  فــرودگــاه 
کشوری  هر  گردشگری  و 
ــود. انــتــشــار  ــی شـ تــلــقــی مـ
ــر کــســب مـــقـــام اول  خــب
پرترددترین فرودگاه اروپا بنام فرودگاه استانبول 
ماه  هشت  در  مسافر  میلیون   ۲۱ جابه جایی  بــا 
گذشته بار دیگر نقش این فرودگاه را در توسعه  

همه جانبه ترکیه نمایان کرد.
این فرودگاه ۳سال بعد از فرودگاه تبریز، در سال 

۱۹۵۳ میالدی ساخته شده است.
ــال گــذشــتــه با  ــاه پــکــن نــیــز در چــنــد ســ ــ ــرودگ فــ
هزار   ۶۰۰ با  مسافر  میلیون  ساالنه ۸۵  جابه جایی 
پرواز ۸سال پس از فرودگاه تبریز تأسیس شده 

است.
مــزیــد اطـــالع خــوانــنــدگــان ایــن ســطــور بــایــد گفت 
فرودگاه بین المللی دبی ۱۵ سال پس از فرودگاه 
امـــروزه  و  ــده  ش ساخته  ــارات  ــ ام کــشــور  در  تبریز 
یــکــی از پــر رفـــت و آمــدتــریــن فـــرودگـــاه جــهــان بر 
می شود.  محسوب  بار  و  مسافر  جابه جایی  پایه 
مسیر  در  تبریز  فــرودگــاه  می گویند؛  کارشناسان 
غرب  و  شــرق  دنیای  هوایی  کــریــدور  المللی  بین 
واقع شده و از نظر موقعیت جزو ۱۰ فرودگاه ممتاز 
جهان می تواند قرار گیرد و همچنین با تبدیل آن 
برخاست  و  نشست  به  کشور  فــرودگــاه هــاب  به 
هزاران پرواز هوایی درآید و درآمدهای آن به ویژه 
در حوزه ی گردشگری و جابه جایی کاال و مسافر و 
صادرات چمدانی و ترانزیتی و… در توسعه تبریز به 
اروپــا نقش  بزرگترین شهر کشور در جوار  عنوان 
بسزایی می تواند داشته باشد. واقعیت این است 
که به دالیل عمدی و غیر عمدی به توسعه  همه 
و  داخلی  مشکالت  و  نشده  اندیشیده  آن  جانبه  
خارجی کشور مجال توجه به این امور زیر بنایی را 
از ما سلب کرده است امروز حمل و نقل هوایی در 
روابط ملت ها عالوه بر تبادل فرهنگی و ارتباطات 
انــســانــی و مــــراودات اقــتــصــادی و گــردشــگــری به 
نمایش قــدرت همه جانبه ی درآمــده و ۴۰ درصد 
نقل  و  حمل  طریق  از  گردشگری  مسافرت های 
و  اقتصادی  تأثیرات  کــه  می گیرد  صــورت  هــوایــی 
شکوفایی  بــه  مــی تــوانــد  آن  فرهنگی  و  ارتــبــاطــی 
آبادانی جان تازه ای  اقتصاد و زیربناهای توسعه و 

بخشد.

خبر

ضوابط حفاظتی حریم دانشگاه 
هنر اسالمی تبریز تصویب شد

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
آذربایجان شرقی از تصویب ضوابط حفاظتی عرصه و 

حریم پردیس دانشگاه هنر اسالمی تبریز خبر داد.
جمع  در  زاده  حمزه  احمد  جام جم،  گزارش  به 
خبرنگاران، افزود: به دنبال برگزاری جلسه شورای 
صنایع  قرهنگی،  میراث  وزارت  در  کشور  حریم 
دستی و گردشگری، ضوابط حفاظتی عرصه و حریم 
پردیس دانشگاه هنر اسالمی تبریز تصویب و  به 

استان ابالغ شد.
اسالمی  هنر  دانشگاه  پردیس  داشت:  اظهار  وی 
خسروی  چرم سازی  کارخانه  کاربری  تغییر  با  تبریز 
تبریز نمونه ای موفق از احیای آثار تاریخی در ایران 
سابق  کارخانه  محل  داد:  ادامه  زاده  حمزه  است. 
چرم سازی خسروی، مجموعه ای ارزشمند از میراث 
صنعتی و معماری معاصر ایران است که دو منار یا 
دودکش این مجموعه امروزه به  عنوان یک نشانه 
به  را  زیبایی  چشم انداز  تبریز  در  شهری  شاخص 

سیمای کل مجموعه بخشیده است.
به گفته وی این اثر شاخص تاریخی - فرهنگی به 
ملی  آثار  فهرست  در   ۱۳۷۹ سال  در   ۲۷۹۱ شماره 

ایران به ثبت رسیده است.
کارخانه قدیمی چرم سازی خسروی؛ نمونه زیبای 
سبک  از  برگرفته  که  است  تبریز  سنتی  معماری 
چرم  کارخانه  است؛  شده  ساخته  آلمانی  معماری 
از  خسروی سومین کارخانه چرم سازی تبریز بعد 

چرم میهن و چرم ایران بود.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران خبر داد:

پرداخت175 هزار میلیارد تومان تسهیالت

فیلمبرداری فیلم کوتاه »تصادف« سومین 
مجتبی  و  کرمی  حسین  مشترک  همکاری 
یاراحمدی و تهیه کنندگی مشترک حسین 
ایران  جوانان  سینمای  انجمن  و  کرمی 
( پایان یافت و این فیلم کوتاه  )دفتر تبریز
در مراحل پایانی تدوین خود به سر می برد.

با  مصاحبه  در  کوتاه  فیلم  این  کارگردان 
جام جم، با اشاره به تاکید وی در استفاده 
از تجهیزات و عوامل سینمایی در ساخت 
واقع  در  تصادف  گفت:  کوتاه،  فیلم  این 
است.  اجتماعی  ژانر  در  آوانگارد  فیلمی 
و  همسر  رانندگی  تصادف  یک  در  امیر 
را از دست می دهد  بچه شش ساله خود 
شدن  تداعی  با  منزلش  به  او  بازگشت  و 

خاطراتی که با خانواده خود داشته است، 
همراه می شود. در ساخت این فیلم کوتاه 
تالش کردیم همه صحنه های نیمه اکشن 
به  بیشتر  چه  هر  دقت  با  را  ملودرام  و 
نمایش بگذاریم که امیدواریم در این امر 

موفق شده باشیم.
حسین کرمی در ادامه عنوان کرد: ساخت 
تالش  یک  حاصل  تصادف  کوتاه  فیلم 
جمعی و حمایت بسیاری از عزیزان است 
از دکتر قلی  از این رو بر خود الزم می دانم 
زاده، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسکو، 
مهندس فیروزی فرماندار اسکو، مجموعه 
شریفی  رضا  مدیریت  به  اولدوز  موبایل 
ایمانی  پروژه،  اصلی  مالی  حامی  عنوان  به 

تجهیزات  تامین  زمینه  در  مظلومی  و 
پشت  عوامل  بازیگران،  تمام  سینمایی، 
صحنه و تمام کسانی که در مسیر ساخت 
این فیلم از ما حمایت های مادی و معنوی 

نمودند، تقدیر و تشکر بنمایم.
خارجی  جشنواره های  در  »تصادف«   *

شرکت خواهد کرد
مجتبی یاراحمدی نویسنده تصادف نیز در 

این گفتگو عنوان کرد: فیلنامه تصادف در 
برگزیده  ارومیه  کوتاه  فیلمنامه  جشنواره 
این  کرمی  که  بود  همانجا  و  بود  شده 
آن  را خواند و تصمیم به ساخت  فیلنامه 
با  نیز  کرمی  آشنایی من و حسین  گرفت. 
خ داد. بعد از این آشنایی  فیلنامه تصادف ر
را  او  یاد  به  و  رویا  کوتاه  فیلم های  که  بود 
در  نیز  دو  هر  و  ساختیم  هم  همکاری  با 
جشنواره های مختلف برنده جایزه شدند. 
امروز  تا  تصادف  فیلم  این که  دلیل  شاید 
بر  کرمی  آقای  تاکید  است،  نشده  ساخته 
رعایت  و  مناسب  تجهیزات  از  استفاده 
استانداردهای باال در ساخت این اثر بود. 
پخش  کمپانی های  طریق  از  داریم  نظر  در 

فیلم، این اثر را برای جشنواره های خارجی 
ارسال کنیم و یقین داریم به سبب کیفیت 
جشنوارهای  در  حتما  دارد،  که  باالیی 

خارجی برگزیده خواهد شد.
مهدیس  و  نوروزی  افسانه  جعفری،  پویا 
تصادف  کوتاه  فیلم  اصلی  بازیگران  کرمی 
هستند و تدوین این اثر نیز توسط مجتبی 
یاراحمدی انجام شده است. جعفر نادری 
میالد  فیلمبرداری،  مدیر  باشی  عکاس 
اسدی صدابردار، مهناز سیفی طراح گریم، 
رشتبر  مهدی  گریمور،  پاسبان  سپیده 
فیلمبردار پشت صحنه، علی رشیدی مدیر 
برنامه ریزی  مدیر  پاداش  راضیه  و  تولید 

فیلم کوتاه تصادف هستند.

فیلمبرداری فیلم كوتاه »تصادف« ساخته حسین كرمی، پایان یافت

انقالب  دوم  گام  بیانیه  گفت:  شرقی  آذربایجان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
بسیار دقیق، هوشمندانه و به هنگام طراحی شده است.

به گزارش جام جم، محمد حسین فرهنگی در نخستین همایش از سلسله 
سیزدهم  دولت  و  انقالبی  نهادهای  مردم،  نخبگان  »همیاری  همایش های 
تاریخ  به  نگاهی  با  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  تبریز  در  که  انقالب«  دوم  گام  در 
دچار  زمان  گذشت  با  همواره  انقالب ها  که  دید  می توان  دنیا  انقالب های 
گسست های بین نسلی شده و گاه به ارتجاع و گاه به تهدید اهداف اصلی 

انقالب منتهی شده است.
هزینه ترین  کم  و  انسانی ترین  جزو  اسالمی،  انقالب  این که  بیان  با  وی 
بلکه  آسیا  تنها در غرب  نه  رویداد  این  افزود:  انقالب ها محسوب می شود، 
تاثیر قرار  را تحت  در سطح جهان گسترش یافت و جغرافیای سیاسی دنیا 
امان در  نسلی  بین  گسست  خطر  از  نیز  انقالب  این  حال  این  با  اما   داد 

 نیست.
وی ادامه داد: نقش دشمنان در تسریع و تشدید این خطر نیز قابل توجه 
است و اقداماتی چون تحمیل جنگ، ترورهای گسترده، ناامنی و فشارهای 
در  را  کشور  که  است  ناجوانمردانه ای  فشارهای  هرکدام  تحریم  و  اقتصادی 

حوزه های مختلف قابل توجه قرار داده است.
فرهنگی گفت: یکی از خطرهایی که منجر به گسست های بین نسلی انقالب 
فشارهای  به  توجه  عدم  و  انقالب  جریان  از  جدید  نسل  گاهی  ناآ می شود، 

دوران استبداد شاهنشاهی بر روی مردم است.
گسست ها  و  تهدیدات  این  اگر  افزود:  همچنین  نمایندگان  مجمع  رئیس 
بدنه  به  آسیب ها و خدشه  برای تشدید  رفع نکنیم، بستری  و  را شناسایی 

انقالب اسالمی ایجاد خواهد شد.
همایش   برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  خاتمه  در  نمایندگان   مجمع  رئیس 
گاه سازی جوانان مفید است  گفت: برگزاری چنین نشست هایی در راستای آ
اما باید به فلسفه اصلی موضوعات توجه شود و از نگاه سطحی به عمیق و 

واقع بینانه برسیم.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی:

بیانیه گام دوم انقالب دقیق، هوشمندانه 
و به هنگام طراحی شده است

رئیس دانشگاه:

 دانشگاه تبریز در حوزه های نفت
 و گاز  از دانشگاه های معتبر است

رئیس دانشگاه تبریز گفت: دانشگاه تبریز در رتبه بندی های ملی و بین المللی، در حوزه های 
ح بزرگ تحقیقاتی  مرتبط با نفت و گاز جزو دانشگاه های معتبر بوده و عالوه بر انجام چندین طر

در کشور با چند دانشگاه از کشورهای چین،ترکیه و استرالیا در این زمینه همکاری می کند.
رئیس  الخرسان،  حسن  عماد  با  مجازی  جلسه ای  در  زاده  نصراله  صفر  جام جم،  گزارش  به 
دانشگاه تخصصی نفت و گاز بصره که در زمینه ی همکاری و تبادالت علمی و فناورانه بین دو 
دانشگاه برگزار شد، ضمن ابراز خشنودی از شروع همکاری با دانشگاه نفت و گاز بصره، افزود: 
دانشگاه تبریز از توانمندی و پتانسیل غنی اساتید در زمینه های مختلف مرتبط با صنایع نفت 

و گاز برخوردار است.
اندازی  راه  زمینه  در  بتوانیم  الزم  هماهنگی های  با  کرد  امیدواری  ابراز  تبریز  دانشگاه  رئیس 
ح های مشترک تحقیقاتی و تبادل استاد و تربیت نیروی  دوره های مشترک آموزشی، اجرای طر
متخصص همکاری کرده و زمینه گسترش مبادالت علمی و فناورانه بین دو کشور را فراهم کنیم. 
در این جلسه عماد حسن الخرسان رئیس دانشگاه تخصصی نفت و گاز بصره نیز ضمن معرفی 
توانمندی های دانشگاه متبوع، نیازها و زمینه های همکاری مشترک و نیاز های علمی و پژوهشی 
دانشگاه بصره را در خصوص صنایع مرتبط با نفت و گاز اعالم کرد و از همکاری با دانشگاه تبریز 
زیاد استقبال با توانمندی های  از قدیمی ترین دانشگاه های جمهوری اسالمی   به عنوان یکی 

 کرد.
همچنین در ادامه این جلسه، سعید شجاعی مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه 
معاون  کدخدائی  علی  دکتر  و  نفت  و  شیمی  مهندسی  دانشکده  رئیس  زینالی  سعید   ، تبریز
پژوهشی دانشکده علوم طبیعی گزارشی از توانمندی ها و ظرفیت ها و فرصت های موجود برای 

همکاری با دانشگاه نفت و گاز بصره ارائه کردند.
راهکارهای  بررسی  برای  گاز بصره  تبریز و دانشگاه نفت و  نشست)مجازی( رؤسای دانشگاه 

برقراری و گسترش تبادالت علمی و پژوهشی بین دو دانشگاه برگزار شد.
این جلسه با حضور معاون پژوهش و فناوری، مدیر همکاری های علمی و بین المللی و مدیر 
امور فناوری به همراه رؤسای دانشکده های مهندسی شیمی و نفت،دانشکده علوم طبیعی، 

معاون پژوهشی دانشکده علوم طبیعی برگزار شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: به مناسبت ایام اهلل دهه فجر ۳۵ نفر از 
زندانیان استان با کمک ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریالی خیران استان از زندان آزاد و به 

آغوش گرم خانواده بازگشتند.
موسی خلیل الهی ضمن اعالم این خبر با بیان این که مردم استان در امور خیر سوابق 
و  مزیت  یک  موضوع  این  کرد:  اظهار  بودند،  پیشقدم  همیشه  و  داشته  درخشانی 
ظرفیت بزرگی برای استان محسوب می شود و باید از این ظرفیت عظیم در راستای 

آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد بهره مند شویم.
وی با تاکید بر فرهنگ صلح و سازش و ایجاد مصالحه مابین طرفین دعاوی در تعالیم 
اسالمی و تکالیف قانونی به ویژه در پرونده های سنگین یادآور شد: توسعه  فرهنگ 
صلح و سازش در جامعه یکی از اولویت های دستگاه قضایی است بنابراین در این 

خصوص اقدامات بسیار خوبی در استان انجام شده است. 
وی در پایان تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۲ نفر از زندانیان محکوم به قصاص با 
گذشت بلند منشانه اولیای دم در سایه  تالش و مساعدت سفیران صلح، مددکاران 

زندان و همیاران شورای حل اختالف نجات یافته و به زندگی مجدد بازگشتند.

رئیس كل دادگستری استان:

53 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در 
آذربایجان شرقی با كمک خیران آزاد شدند

ج پور  محمد فر
باسمنجی

 
فعال فرهنگی 

اجتماعی

اداره  راه های  مدیریت  مرکز  مسئول 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل 
سپری  مدت  در  گفت:  آذربایجان شرقی 
در  خودرو  تردد  میزان  جاری،  سال  از  شده 
مشابه  مدت  به  نسبت  استان  جاده های 
سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است.
به گزارش جام جم، حسین بلوکی در گفت 

و گو با خبرنگاران افزود: بر اساس اطالعات 
ترددشمار  دستگاه   ۸۸ از  آمده  دست  به 
 ۴۲۹ و  میلیون   ۲۲۱ مدت  این  در  آنالین 
استان  مختلف  جاده های  در  خودرو  هزار 
کل  از  داشت:  اظهار  وی  اند.  کرده  تردد 
آذربایجان  جاده های  در  شده  ثبت  تردد 
نقلیه  وسایل  به  مربوط  درصد   ۱۴ شرقی، 

وسایل  به  مربوط  درصد   ۸۶ و  سنگین 
مرکز  مسئول  است.  بوده  سبک  نقلیه 
مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: در این 
ایلخچی  برگشت  و  رفت  مسیر  زمانی  بازه 
- تبریز با ثبت ۲۹ میلیون و ۴۶۱ هزار تردد، 

پرترددترین مسیر استان است.

مسئول مركز مدیریت راه های اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

تردد خودرو در جاده های آذربایجان شرقی 14 درصد افزایش یافت 


