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آذربایجانشرقی

شناسایی و دستگیری قاتل 
مسلح متواری در تبریز

از  اطالع  با  کرد:  اظهار  محمودی  ابراهیم 
گرم  سالح  با  شهروندان  از  احدی  قتل  وقوع 
تیم                                                                         با تشکیل  بالفاصله  آباد  بستان  در شهرستان 
ویژه ای از کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی 
صورت  به  موضوع  ابعاد  استان  آگاهی  پلیس 
میدانی بررسی و با اقدامات اطالعاتی انجام شده 
به همراه سالح کمری  و  متواری شناسایی  قاتل 
 ۴۸ از  کمتر  در  جرم  ارتکاب  در  استفاده  مورد 
ساعت با عملیات ضربتی پلیس دستگیر و تحت 
اختیار قرار گرفت. متهم در تحقیقات تکمیلی به 
قتل با استفاده از سالح کمری اعتراف و انگیزه قتل 
را اختالفات مالی با مقتول عنوان نمود که متهم به 

همراه پرونده متشکله به دادسرا معرفی شد.

کسب رتبه هفتم 
دانشگاه تبریز در بین 

دانشگاه های جامع کشور
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز گفت: 
این دانشگاه در رتبه بندی مؤسسه استنادی علوم 
را  هفتم  رتبه   ،)ISC( فناوری  و  علم  پایش  و 
یازدهم  رتبه  و  کشور  دانشگاه های جامع  دربین 
در میان کل دانشگاه های کشور را بدست آورد.

سال  رتبه بندی  در  افزود:  شیری،  جالل  دکتر 
1۴00-1399 که منتهی به آبان ماه سال 1۴00 می 
باشد، مجموعًا تعداد 110 دانشگاه از کشورمان 
و  علم  پایش  و  علوم  استنادی  مؤسسه  توسط 
قرار گرفته است  ارزیابی  )ISC( مورد  فناوری 
جمع  در  تبریز  دانشگاه  بندی  رتبه  این  در  که 

برترین این دانشگاه ها قرار گرفته است.
بندی،  رتبه  این  اینکه در  بیان  با  ادامه  وی در 
معیارهای کلی در ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی در ۶ حوزه آموزش )با 
)با وزن ۲۵ درصد(،  وزن 30 درصد(، پژوهش 
بین  درصد(،   ۲0 وزن  )با  نوآوری  و  فناوری 
اثرگذاری  درصد(،   10 وزن  )با  سازی  المللی 
خدمات  و  درصد(   10 وزن  )با  اقتصادی 
 ۵ وزن  )با  تسهیالت  و  ساخت  زیر  اجتماعی، 
این  اساس  بر  کرد:  تصریح  است،  بوده  درصد( 
دانشگاه های  بین  در  تبریز  دانشگاه  بندی  رتبه 
جامع کشور رتبه هفتم و در میان دانشگاه های 
را کسب  یازدهم  رتبه  و صنعتی(  جامع  کشور) 
 10 میان  در  تبریز  دانشگاه  جایگاه  است.  کرده 
ارزیابی  معیار   ۶ اساس  بر  برتر  جامع  دانشگاه 
رتبه  آموزش  رتبه ششم،  پژوهش  در بخش  نیز 
دهم، بین المللی سازی رتبه هشتم و دراثرگذاری 

اقتصادی جایگاه ششم را کسب کرده است.

سامانه گرمایشی ۹5 درصد 
مدارس آذربایجان شرقی 

استاندارد است
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  مدیرکل 
گرمایش  سامانه  گفت:  آذربایجان شرقی  مدارس 
گازی  زیرساخت  که  استان  مدارس  درصد   9۵

دارند، استاندارد است.
فرهاد فرهودی در خصوص استفاده از بخاری 
مناطقی  در  کرد:  اظهار  استان  مدارس  در  نفتی 
که زیرساخت وجود دارد، بخاری گازی وجود 
بعد  مانده  باقی  مدارس  درصد  پنج  در  و  ندارد 
استاندارد  گازی  بخاری  اعتبار  تخصیص  از 

جایگزین می شود.
سامانه  از  بهره  بی  مدارس  درصد  پنج  وی 
کرد  اعالم  مناطقی  شامل  را  استاندارد  گرمایش 
که هنوز لوله کشی گاز ندارند و گفت: به محض 
اینکه زیرساخت گازی در آن مناطق تکمیل شود 
ما مدارس آن ها را به سامانه گرمایشی استاندارد 

مجهز می کنیم.
آذربایجان  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  مدیرکل 
استفاده شده در مدارس را  شرقی بخاری گازی 
باکیفیت تر و متفاوت تر از بخاری گازی منازل 
توصیف کرد و افزود: بخاری های گازی مدارس 
و  هوشمند  سامانه  به  مجهز  و  هرُمتیک  نوع  از 
دمای  روی  بر  ترموستات  تنظیم  با  اتوماتیک 
محیطی است که بدنه این نوع بخاری ها داغ نبوده 
بلکه حرارت را از پایین به محیط انتقال می دهند.
نوع  و  کانکسی  مدارس  به  اشاره  با  فرهودی 
مدارس  تعداد  گفت:  نیز  آنها  گرمایشی  سیستم 
سیستم  که  است  مدرسه   319 استان  کانکسی 
گرمایشی آنها هیتر برقی استاندارد می باشد. ۶۶ 
مدرسه کانکسی باالی 10 دانش آموز در استان 
مدارس  به  آنها  همه  زودی  به  که  دارد  وجود 

ساختمانی استاندارد تبدیل می شود.

گرِه کور ترافیک در خیابان ها مردم از صف می نالند و نانوا از قیمت
* اسرا درویشی:

کرکره پایین برخی نانوایی ها و صف های شلوغ 
حال این روز نانوایی های شهرهای شلوغی چون 
علل  و  درآورده  را  مردم  صدای  که  است  تبریز 

متفاوتی هم از چرایی آن به گوش می رسد.
پخت  و  نانوایان  آرد  سهمیه  افزایش  باوجود 
شبانه روزی همچنان شاهد افزایش حجم تقاضا 
برای خرید نان به ویژه لواش هستیم که در برخی 
مناطق شهر تبریز این صف های طوالنی منجر به 

گله مندی مردم و اعتراض آنها شده است.
البته مسئوالن از افزایش نظارت ها و بازرسی ها 
نانوایان  سوی  از  گالیه هایی  اما  می دهند  خبر 
هزینه های  افزایش  دلیل  به  که  می شود  مطرح 
آب، برق و گاز و دیگر موارد دیگر توانایی تأمین 

حقوق کارگران را ندارند.
صف نانوایی ها بسیار شلوغ شده است

یکی از شهروندان تبریزی می گوید: این روزها 
صف نانوایی ها بسیار شلوغ شده است و اخیراً نیز 
خیلی  نانوایی ها  از  تعدادی  است.  شده  شلوغ تر 
دیر کار مشتری را راه می اندازند و همین امر نیز 
موجب می شود تا نوبت به مشتری ها دیر برسد و 

یا اینکه کاًل نان به آنها نرسد.
تعدادی  می گوید:  نیز  تبریزی  دیگر  شهروند 
را  ایستادن  در صف  کافی  فرصت  که  افرادی  از 
دارند، تعداد بیشتری نان تهیه می کنند و این سبب 
می شود تا به ما دیرتر برسد. مصرف مردم بیشتر 
شده است البته تعدادی هم اسراف می کنند و بیش 
مدت  می کنند.  خریداری  خود  مصرف  حد  از 
بسیاری در صف می مانم، یا نانوا آرام می پزد یا 
مردم بیشتر نام می خرند که این اجحاف در حق 

افرادی است که دو نان می خرند.
در حال  نفر  دو  با  که  تبریزی  نانوایان  از  یکی 
کار کردن است و در بیرون از مغازه صف بلندی 
دیده می شود نیز می گوید: هزینه کارگر باال است 
و با این هزینه های باال نمی توان حقوق او را تأمین 

کرد؛ بنابراین به همین دو کارگر بسنده می کنم.
او ادامه می دهد: مگر قیمت نان چه قدر است 
که حقوق آنها را هم تأمین کند؟ دو کارگر دیگر 
هم داشتم که به دلیل حقوق باال و عدم توانایی در 

تأمین آن اخراج کردم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 
می گوید: از لحاظ تأمین و توزیع آرد هیچ مشکلی 
در استان و کشور نداریم و تدابیر خوبی در کشور 
اندیشیده شد و جزو معدود کشورهایی هستیم که 
یک سال کامل در سیلوها ذخایر گندم دارند. به 
لحاظ ذخیره گندم بی سابقه ترین سالی است که 
ذخایر در کشور و استان موجود بوده و وضعیت 
خرید  نیز  داخلی  تولید  لحاظ  به  و  است  خوبی 
شده  خرید  تن   ۷.۵ نزدیک  و  است  بوده  خوب 
است و از لحاظ تولید آرد نیز علیرغم مصرف باال، 

۲۶00 تن ظرفیت تولیدی کارخانه های ما است.
اتفاق  سازی  مردمی  طرح  در  می کند:  تاکید  او 
خاصی نیافتاده و ارز را با همان ارز ۴۲00 هزار 
تومانی محاسبه می کنند و با همان قیمت سابق آرد 
نوع یک و دو به فروش می رسد که صرفًا فاصله 
است.  شده  تعریف  صنعت  و  صنف  در  قیمت 
را  نشتی ها  تا  می کنند  کمک  ما  به  کارتخوان ها 
شناسایی کنیم برای مثال اگر 10 کیسه آرد داده اند 
باید به نان تبدیل شود و همکاران پایش، هر نانوا 
کشیده  تکراری  کارت  هر  و  می کنند  کنترل  را 
همین که  می دهد.  نشان  را  آن  کارتخوان  شود، 
بتوانیم میزان استحصاله را استخراج و رصد کنیم، 
کافی است اگر کارت تکراری کشیده شود، پیامک 
به نانوا فرستاده می شود اما قیمتی که باید تکمیل 
شود از طریق پایش میدانی انجام می شود و حدود 
دو هفته است از طریق دستگاه های دیگر پایش را 

روزانه انجام می دهیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 
خاطرنشان می کند: آردی که شرکت غله تحویل 
نانوایی می دهد نیز )اعم از نوع یک و نوع ۲( با 
همان قیمت سابق صورت گرفته و فاصله قیمتی 

تنها در بخش صنف و صنعت قابل مشاهده بوده و 
گندم 1۲ هزار تومانی برای آن تعریف شده است، 
حتی در برخی نقاط براساس صالحدید فرمانداران 
شهرستان ها که به عنوان رئیس کارگروه آرد و نان 
شهرستان می باشند، تالش شده است آردی بیشتر 
از مصرف سرانه تأمین شود و در مقاطع زمانی و 

بسته به میزان نیاز در کارگروه شهرستان ها مطرح 
تناسب  به  و  استانی مصوب شده  کارگروه  در  و 
میزان نیاز آرد در اختیار شهرستان ها قرار می گیرد. 
می شد  پیش بینی  که  کارتخوان ها  نصب  در طرح 
با  نان  و  شده  خبازی ها  تحویل  آزاد  نرخ  با  آرد 
قیمت دولتی به مشتری ها داده شده و مابه التفاوت 
آن به نانوایی ها پرداخت شود هنوز مرحله پایانی 
موجبات  امر  همین  شاید  و  نرسیده  اجرا  به 

نارضایتی مردم را فراهم آورده است.
او در ارتباط با کنترل کارتخوان های نصب شده 
نانوایی ها یادآور می شود: باالی 9۵ درصد از  در 
با  که  هستند  متعهدی  و  زحمتکش  قشر  نانوایان 
تالش  مردم  به  خدمت  جهت  در  سود  کمترین 
می کنند اما همانند هر صنف دیگر در این صنف 

نیز افرادی درصدد سودجویی هستند.
و  یارانه ها  مردمی سازی  طرح  اینکه  بیان  با  او 
هنوز  )اگرچه  نانوایی ها  در  کارتخوان ها  نصب 
را  احتمالی  نشتی های  ردیابی  نشده(  تکمیل 
استحصال  میزان  می دهد:  ادامه  می کند،  سهل تر 
میزان  نانوایی  به  شده  داده  تحویل  آرد  از  نان 
نصب  کارتخوان های  روی  از  و  است  مشخصی 
رصد  مورد  گرفته  شکل  پایش  اتاق  در  که  شده 
قرار می گیرند، بررسی هر نانوایی به طور جداگانه 
نان  میزان  چه  آرد  میزان  آن  از  می کند  مشخص 

تولید شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان می گوید: 
خط قرمز دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت نان 
بوده و ترجیح بر این است یارانه مدنظر به نانوایان 
افزایش قیمتی  بنابراین هیچ گونه  پرداخت شود؛ 

در مورد نان وجود نخواهد داشت.
آذربایجان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
ما  تولیدات  ظرفیت  میزان  می گوید:  نیز  شرقی 
کارخانه ها  درحالیکه  است  سال  در  تن   ۲۶00
می کنند.  کار  خود  ظرفیت  درصد   ۵0 الی   ۴0 با 
آرد یارانه ای نوع یک و دو از طریق کارخانجات 
آردسازی ماهانه 3۵ هزار و ۵00 تن تولید می شود 
و سرانه تعیین شده برای هر شخص هشت کیلو 
است  شده  ایجاد  مسائلی  اما  است  گرم   ۲00 و 
که مربوط به آزاد سازی یارانه ها است؛ وقتی به 
نیاز  از  بیشتر  افراد  می بینید  کنید  مراجعه  نانواها 
خود نان تهیه می کنند و باید بررسی شود. سهمیه 
در  گذشته  سال های  و  نکرده ایم  کم  را  توزیع 
از  برخی  سهمیه ی  یارانه ها  هدفمندسازی  طرح 
مراکز را آزاد کرده بودند اما تفاوت آن را اکنون 
ظرفیت  و  نیست  نگرانی  جای  و  می کنیم  تأمین 

کارخانه های گندم استان به حد کافی است.
او خاطرنشان می کند: ۵۸00 دستگاه پز نانوایی 

نیست،  کار  خاتمه  این  که  داریم  استان  کل  در 
گروه های پایش، رصد سیستمی کرده و تذکر هم 
می دهند و مرحله اصلی زمانی است که به عنوان 
تفاوت  و  نباشیم  قیمت  افزایش  شاهد  خریدار 
کند  پرداخت  نانوا  پز  به سیستم  را دولت  قیمت 

تا نانوا تعیین کند از کدام کارخانه خرید می کند.
او تاکید می کند: به دلیل اینکه همه آزادانه خرید 
اعمال  محدودیتی  صرفه جویی  بابت  از  می کنیم 
نمی شود، گاهًا آردبرها کد نانوا را گرفته و خود 
ثبت می کنند اما در سامانه هر نانوا کد رمز دارد 
برای  و  می کند  خرید  و  وارد  خود  پسورد  با  و 
و  است  شده  باز  بانک  در  سفیدی  حساب  نانوا 
به  را  کد  و  کنند  رعایت  باید  که  نانوایان هستند 

کسی ندهند البته نظارت می شود.
سخنانی  طی  نیز  تبریز  شهرستان  فرماندار 
می گوید: از اردیبهشت ماه سال جاری با شروع 
طرح جدید قیمت ها تغییر کرد که ده سال گذشته 
بود  نشده  انجام  اما  شده  تصویب  طرح  این  هم 
هم  جدید  خوان  کارت  دستگاه های  نصب  با  و 
با  بوده است و  ثابت  در سه سال گذشته قیمت 
به  صرفه ای  اما  می کنند  خریداری  قیمت  همان 

نانوا ندارد.
علی جعفری آذر ادامه می دهد: این آرد خبازی 
است اما قیمت آن به نانوا صرف نمی کند و هدف 
نانوا  به  مردم  سمت  از  حمایت  این  تا  بود  این 
پرداخته شود که جبران بخشی از هزینه های آنها 
باشد که انجام شد اما بحث اینجاست که جبران 
به عنوان  که  نظارت  بحث  و  نمی کند  را  هزینه 
و  نمی شود  انجام  کند،  عمل  مانیتورینگ  اتاق 
تا  و  می دهند  انجام  را  محدودی  خدمات  فعاًل 
حدودی هم گزارش شده است اما به دلیل اینکه 
کافی نیست، این دستگاه ها، فرآیند سو استفاده را 

جبران نمی کند.
وزن  و  نرخی  تک  باید  قیمت  می افزاید:  او 
و  آزاد شود  قیمت ها هم  و  باشد  یکسان  چانه ها 
دولت مابه التفاوت را به مردم پرداخت کند، تبریز 
یا شهرستان ها کمبود نان نداریم اما مسئله اصلی 
این است مقدار آرد نانوایان مشخص است اما نان 
از  دیگر  جاهای  و  رستوران ها  و  سوپرمارکت ها 

نانواهای محلی تأمین می شود.
او خاطرنشان می کند: قیمت نان باید آزاد شود 
و مابه التفاوت به سرپرست خانوار پرداخت شود 
چراکه هزینه یارانه نانوا پنهان است و این موضوع 
بیافتد که باعث  اتفاق  باید در بحث کالن کشور 
و  نباشد  نان  حوزه ی  در  رانت  و  فساد  می شود 

کاری باارزش انجام شود.
تبریز  کالنشهر  نانوایان  صنف  اتحادیه  رئیس 
می گوید: اجرای مرحله اول طرح مردمی سازی 
مرحله   اما  رفت  پیش  نان خوب  و  آرد  یارانه ها 
داریم  انتظار  و  است  مانده  همچنان  آن  دوم 
سریع تر اجرا شود. به هیچ عنوان در تهیه آرد و 
گندم مشکلی نداریم و درخواست می کنیم مردم 
مشکلی  هیچ  تا  کنند  مدیریت  را  خود  مصرف 

پیش نیاید.
هماهنگی  با  را  نان  برخی سهمیه  می افزاید:  او 
باال  قیمت  با  و  نکرده  تبدیل  نان  به  آردبرها 
اما  نیست  آنها چندان زیاد  امثال  البته  می فروشند 
و  است  باال  آزاد  و  یارانه ای  آرد  قیمت  تفاوت 
درخواست می شود دولت سریع تر اصالح قیمت 
کند چراکه قیمت مواد اولیه بسیار باال رفته است.

او خاطرنشان می کند: مشکالت بسیاری در این 
اجرا  سریع تر  باید  قیمت  اصالح  و  داریم  زمینه 
شود که با افزایش هزینه، نانوا و کارگر تمایلی به 
کار ندارند و مابه التفاوت افزایش آن را هم دولت 

تأمین نمی کند و مقرون به صرفه نیست.
عباسوند یادآور می شود: اصالح قیمت سریع تر 
نان  تولید  و  رود  باال  نان  کیفیت  تا  شود  انجام 
مشکالت  تا  باشد  صرفه  به  مقرون  نانوا  برای 
نانوایان  از  همچنین  نشود  ایجاد  دیگری 
را  خود  تعطیل  روزهای  تا  کرده ایم  درخواست 

روز به جمعه نیندازند.

آغاز کاشت و تولید یک میلیارد اصله نهال
روزه  دو  سفر  جریان  در  نوبخت  عباسعلی 
نهالستان های  از  بازدید  و  شرقی  آذربایجان  به 
در  شرقی  آذربایجان  طبیعی  منابع  کل  اداره 
تبریز  و  مرند  آباد،  بستان  جلفا،  شهرستان های 
خوبی  بالقوه  ظرفیت های  ما  کشور  کرد:  اظهار 
مرتعی  و  جنگلی  نهال های  تأمین  و  تولید  برای 
دارد و این ظرفیت ها با با همت، تالش مضاعف 

و حرکت جهادی، بالفعل خواهند شد.
منطقه  یک  در  ما  کشور  داشت:  اظهار  وی 
خشک و نیمه خشک واقع شده و پوشش مرتعی 
کشور ما چندان سطح قابل مالحظه ای در قیاس 
با مساحت کل کشور ندارد و با توجه به تغییرات 
است  مصمم  دولت  آن،  تهدیدهای  و  اقلیمی 
پوشش گیاهی موجود مراتع و جنگل های کشور 
را ابتدا حفظ و سپس برای احیا، توسعه و تقویت 

آن برنامه ریزی کند.
مهم  برنامه های  از  یکی  داد:  ادامه  نوبخت 
با  کشور  در  آبخیزداری  فعالیت های  انجام  ما 
منظور  همین  به  و  است  بزرگ  مقیاس های 
طبیعی  منابع  سازمان  است  شده  برنامه ریزی 
عملیات  اجرای  و  مطالعه  کشور  آبخیزداری  و 
از  هکتار  میلیون   10 حدود  ساالنه  آبخیزداری 

عرصه های منابع طبیعی را به انجام برساند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
پوشش  کیفی  و  کمی  ارتقای  هدف  با  گفت: 
دستور  با  کشور  طبیعی  منابع  عرصه های  گیاهی 
نهضت  کشاورزی،  وزیر جهاد  و  رئیس جمهور 
در  نهال  اصله  میلیارد  یک  تولید  جهادی  بزرگ 
شرقی  آذربایجان  و  می کنیم  آغاز  را  سال  چهار 
پتانسیل های بسیار بزرگی برای اجرای این طرح 

بزرگ جهادی را دارد.
شرقی  آذربایجان  نهالستان های  افزود:  نوبخت 
این  اجرای  برای  کافی  منابع  و  زیرساخت ها 
با معاونان و مسئوالن  طرح عظیم را دارند و ما 
طبیعی  منابع  کل  اداره  نهالستان های  از  مربوطه 
و  کردیم  بازدید  شرقی  آذربایجان  آبخیزداری  و 
آذربایجان  ظرفیت های  که  کنم  اعالم  خوشحالم 
طرح  این  اجرای  در  دولت  سیاست های  شرقی 

عظیم را تحقق خواهد بخشید.
وی تاکید کرد: به مردم عزیز اعالم می کنم ما هر 
چقدر نهال تولید کردیم، برای توسعه عرصه های 
آینده  در  طبیعت  حیات  تضمین  و  طبیعی  منابع 
کاشت خواهیم کرد و گزارش دقیق اجرای این 

طرح بزرگ را به مردم اعالم خواهیم کرد.

اوضاع  تبریز  خیابان های  که  است  ماهی  چند 
ترافیکی عجیبی دارند که شاید در سالهای گذشته 
خبری از آن نبود. تقریبا از ابتدای تابستان امسال 
گره کورِ ترافیکی در خیابان ها و معابر تبریز افتاد 
که مردم پیش از این به آن عادت نداشته اند و تنها 
در روزهای منتهی به عید و نزدیک بازار تبریز آن 

را دیده بودند.
یا  و  ریزی  آسفالت  مانند  موضوعاتی  از  فارغ 
تصادف که از عوامل ایجاد ترافیک های موقت در 
است گویی شهر  ماهی  اما چند  بودند  خیابان ها 
قفل کرده و با نزدیک شدن به ساعات پایانی روز 

و تاریک شدن هوا وضعیت بدتر می شود.
شاید تنها دلیلی که می توان برای این وضعیت 
مردم  بیشتر  عالقمندی  شد،  متصور  را  ترافیکی 
نبودن  آماده  و  شخصی  خودروی  از  استفاده  به 
از  حجم  این  برای  تبریز  خیابان های  زیرساخت 
بار ترافیکی باشد. با توجه به نارضایتی مردم از 
از  بخشی  عمومی  حمل ونقل  ناوگان  وضعیت 
شخصی  خودروی  از  استفاده  سمت  به  جامعه 
رفته اند و خودروهای تک سرنشین بیش از قبل 

در خیابان ها دیده می شوند.
با چنین اوضاعی بعید به نظر می رسد که تبریز 
در  ویژه  به  را  خلوت  خیابان هایی  بتواند  دیگر 
ساعات شلوغی تجربه کند و شاید شهر اولین ها 
هم در وضعیت ترافیکی خیابان ها به سمت تهران 

شدن برود.

جنایت استفاده از آب شرب برای فضای سبز در سهند
سهند  جدید  شهر  شهردار  عباس زاده  حسین 
به  سهند  شهر  عمران  شرکت  کرد:  اظهار 
فروش  ازای  در  دارد  وظیفه  شهر  متولی  عنوان 
زمین هایی که متعلق به همین مردم است امکانات 
شرکت  مثال  برای  کند.  اجرا  را  زیرساخت  و 
هزار   ۲ قطعه  یک  فروش  با  است  قادر  عمران 
برای  اتوبوس  متری تجاری در سطح شهر یک 
با  شهرداری  برای  کاری  چنین  ولی  بخرد  شهر 
بودجه محدود ممکن است سال ها طول بکشد. 
همانطور که در شهر جدید گلبهار مشهد شرکت 
و  خریده  اتوبوس  دستگاه   ۲0 شهر  این  عمران 
در اختیار حمل و نقل این شهر قرار داده است.

آبیاری فضای سبز سهند  عباس زاده در مورد 
جنایت  یک  این  داشت:  بیان  شرب  آب  با 
است که از آب شرب برای آبیاری فضای سبز 
بازچرخانی  سیستم  از  دنیا  در  و  شود  استفاده 
استفاده می کنند. آب خام جزو ضروریات  آب 
است.  آب  هم  سبز  فضای  الزمه  و  است  شهر 
شهر  خانه  تصفیه  ظرفیت  ثانیه  بر  لیتر   1۶0
توسط  لوله گذاری  عدم  دلیل  به  ولی  است 
نمی توانیم  قبل،  های  سال  در  عمران  شرکت 
استفاده  سبز  فضای  آبیاری  برای  آب  این  از 
کنیم. البته مدیریت فعلی شرکت عمران اینطور 
بیان کرده اند که لوله گذاری در مرحله اجرایی 

قرار دارد.
دستگاه   1۶ با  ایستگاه  راه اندازی  عباس زاده 
شروع  و  تبریز-سهند  جدید  اتوبان  در  تاکسی 
دیگر  را  سهند  در  راهور  مستقل  اداره  کار 

برنامه های خود در شهرداری عنوان کرد.

مرتضی صالحی، رئیس شورای اسالمی شهر 
سهند با بیان اینکه بزرگ ترین کار شورای ششم 
سهند  برای  میلیاردی   1۵0 بودجه  اختصاص 
در  که شورای شهر  اقدامی  دیگر  است، گفت: 
حال پیگیری می باشد، تحویل فاز دوم سهند به 
عمران  شرکت  از  شهر  فاز  بزرگ ترین  عنوان 
است که طی نامه ای درخواست تحویل فازهای 
سه گانه به وزیر راه و شهرسازی ارسال شده تا 
عمران  مادرتخصصی  شرکت  به  وی  دستور  با 
شاهد  حداقل  سال  پایان  تا  جدید،  شهرهای 

تحویل فاز دو به شهرداری سهند باشیم.  
ساکنان  عدیده  مشکالت  مورد  در  صالحی 
برون  و  درون  نقل  و  حمل  برای  چهار  فاز 
شهری اظهار داشت: برای رفع مشکالت حمل 
چهار،  فاز  برای  اتوبوس  اندازی  راه  و  نقل  و 
انتظار  مردم  نماینده  عنوان  به  ما  از  شهروندان 
تند  پیچ های  دلیل  به  راهور  پلیس  ولی  دارند 
جان  افتادن  خطر  به  و  چهار  فاز  ورودی های 
فاز  در  اتوبوس  راه اندازی  این مسیر،  مسافرین 
باید  عمران  شرکت  و  نمی کند  قبول  را  چهار 
تا مشکل حمل  کند  را اصالح  این دو ورودی 

و نقل ساکنان فاز چهار رفع شود.
وی ادامه داد: تا زمان اصالح مسیر فاز چهار، 
مینی بوس های  برای  یارانه ای  شهر  شورای  در 
داخل شهر تصویب کرده ایم تا با حداقل هزینه 
)1۵00 تومان( شهروندان را از فاز یک به فاز 
چهار ) و بالعکس ( منتقل کند و برای این کار 
مینی بوس های  یا  ون  با  قرارداد  امضای  منتظر 

داخل شهری هستیم. )توجه: متقاضیان با توجه به شرایط سامانه ستاد میبایست تا مورخه 1401/08/21 اقدام به دریافت اسناد مزایده از سامانه مذکور نمایند(
شهرداري سراب در نظر دارد به استناد بند چهارم مصوبه شماره 99 مورخه 1۴01/0۵/1۸  شوراي محترم اسالمي شهر سراب سرقفلی  تعداد 
سه باب واحد تجاری واقع در خیابان شهید عطاء جنب پارک خاتم االنبیاءرا بصورت ۵0%نقدی و۵0%اقساط یکساله از طریق مزایده کتبی با 

شرایط ذیل واگذار نماید%
1-مغازه شماره  1 واقع در خیابان شهید عطاجنب پارک خاتم االنبیاء به مساحت ۶۵/۸۵متر مربع در وضعیت موجود   به مبلغ۷/۵00/000/000 ریال
۲-مغازه شماره  ۲ واقع در خیابان شهید عطاجنب پارک خاتم االنبیاء به مساحت ۴9/0۵ متر مربع در وضعیت موجود   به مبلغ ۵/۵00/000/000 ریال
3-مغازه شماره  3 واقع در خیابان شهید عطاجنب پارک خاتم االنبیاء به مساحت ۲۶/3۷ متر مربع در وضعیت موجود به مبلغ 3/۵00/000/000 ریال

ب : شرایط مزایده:
1-متقاضیان بایستي ۵ درصد قیمت پایه مغازه های تجاری را به عنوان سپرده به حساب ۲01111۲3۶۷۸1۸3 شهرداري نزد بانک قرض الحسنه 
مهر ایران شعبه سراب واریز و فیش مربوطه را بعد از ثبت در سامانه ستاد  به همراه درخواست کتبي و مبلغ پیشنهادي و رسید ثبت سامانه ستاد 
در پاکت سربسته)سپرده واریزی پاکت الف ، تائیدیه ثبت در سامانه ستاد در پاکت ب ، قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت در 
)پاکت ج( و  مجموع را در پاکتی مناسب سربسته و مهر شده تحویل نمایند از تاریخ نشر آخرین آگهي حداکثر تا ده روز تا آخر وقت اداری 

1۴01/09/01  به دبیرخانه شهرداري تحویل و رسید دریافت دارند0 
۲-  شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است0

3-  به تقاضاهاي مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد0
۴-  هزینه هاي متعلقه ) نشر آگهي ، دارائي و دفترخانه و ... ( به عهده برنده مزایده خواهد بود0

۵- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از برندگان سپرده آن به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد . 

۶-متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به دایره درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های ۶۸ – ۴3۲۲۸1۶۷ تماس حاصل نمایند0  
۷- واحدهای تجاری فاقد پارکینگ میباشند %  

۸- متقاضیان جهت ارائه قیمت به سامانه ستاد مراجعه فرمایند%              
9- شماره مزایده ثبت شده در سامانه ستاد     ۲00100۵۸1300001۵         

»آگهـي مزایده«
فروش سه باب سرقفلی شماره 1و2و3 واقع در خیابان شهید عطاجنب پارک خاتم االنبیاء 

مرحله دوم نوبت دوم

محمدرضا علیپورآزاد- شهردار سراب

مفقودی 
 13۷۵ مدل  پیکان  سواری  سبز  یرگ 
به   ۲۵ ایران   ۷9 ن   ۴۷۸ پالک  شماره  به 
شماره  موتور:011۲۷۵3۸۸۴3   شماره 
شاسی:۷۵۵3۶۵30  به نام امید شهبازی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است 
شبستر

مفقودی
رنگ  به  تریلی  سیکلت  موتور  سبز  برگ 
-۵۸۷۴۸ پالک  شماره  به   1390 مدل  مشکی 
به     NIY۸9۲۴۸1۸۶9:موتور شماره  به   ۷۶۸
شماره تنه: NIY*** ۲۴۸ F 90001۵۶ به نام 
اعتبار  از درجه  جواد سامعی مفقود گردیده و 

شبسترساقط می باشد 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

روزنامه امین م الف ۶۶۵۲ - برابر رای شماره 1۴01۶030۴00۵00۲۶۵1    – 09 /1۴01/0۸   هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی   آقای اروجعلی نقدی      فرزند   محمدعلی    بشماره شناسنامه   ۷   صادره از  مرند   در ششدانگ یک  
قطعه زمین کشاورزی و باغ   به مساحت  ۵۲۵3۲  متر مربع به پالک 1011  فرعی از   1۵   اصلی  مفروز و مجزی شده از   
پالک 1۵   اصلی  واقع در  هوجقان    بخش   1۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     خانم منصوره سرور  و شرکاء   محرز 
گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/0۸/۲۲- تاریخ انتشار نوبت دوم : 0۸ /1۴01/09
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

روزنامه امین م الف ۶۶۴9 - برابر رای شماره 1۴01۶030۴00۵00۲۶1۷ - 0۸ /1۴01/0۸   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی   خانم منیجه رضاپور خلیلی     فرزند   اسماعیل    بشماره شناسنامه   ۴10   صادره از  تبریز   در ششدانگ یک  
قطعه باغ   به مساحت  1۵۴1/۶۵   متر مربع به پالک ۷0۲  فرعی از   ۲   اصلی  مفروز و مجزی شده از   عرصه از پالک   ۲   
اصلی و اعیان  از پالک ۶۲9  فرعی از ۲ اصلی  واقع در  مالیوسف    بخش   1۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای 
ابراهیم زمانی مالیوسفی  و شرکاء   محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/0۸/۲۲- تاریخ انتشار نوبت دوم : 0۸ /1۴01/09
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