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آذربایجانشرقی

آغاز کاوش های 
باستان شناسی تپه چمن 

بخش لیالن ملکان
»کاوش های  کرد:  اظهار  زاده  حمزه  احمد 
باستان شناسی در تپه دوم »اهلل قلی« معروف به تپه 

»چمن« در بخش لیالن ملکان آغاز شد.«
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
»سال  داد:  ادامه  شرقی  آذربایجان  صنایع دستی 
قرار  کاوش  مورد  »اهلل قلی«  نخست  تپه  گذشته 
الیه های  از  استان  هزارساله   ۹ قدمت  و  گرفت 

تاریخی این تپه باستانی به دست آمد.«
حمزه زاده بابیان اینکه مرحله جدید کاوش در 
تپه چمن بر اساس تفاهم نامه با دانشگاه هنر تبریز 
و اخذ مجوز از پژوهشگاه میراث فرهنگی انجام 
می شود، گفت: »در فاز نخست، عرصه و حریم 
از دو هفته الیه نگاری  تپه تعیین شده و پس  این 
انجام می شود تا یافته های جدید در اختیار عموم 

قرار گیرد.«

ضرورت فاصله گرفتن 
مدیران از پشت میزنشینی

سومین  رویکرد  در خصوص  هوشیار  یعقوب 
آذر  از  که  تبریز  شهرداری  خدمت  قرار  از  دور 
فلسفه  کرد:  اظهار  شود،  می  شروع  سال جاری 
ایجاد قرار خدمت بازدیدهای دوره ای از پروژه ها، 
با اقشار مختلف ساکن در مناطق تبریز و  دیدار 
فاصله گرفتن از پشت میز نشینی است. سومین 
دور از قرار خدمت در سطح مناطق دهگانه تبریز 
و  حضور  با  مشکالت  حل  تسریع  جهت  در 

همراهی خبرنگاران برگزار می شود.
شهردار تبریز عنوان کرد: بر این اساس در هر 
با  قرارهای خدمت دور سوم، هر رسانه  از  یک 
روز  چند  دهگانه،  مناطق  از  منطقه  یک  انتخاب 
احصای  به  نسبت  قرار خدمت  برگزاری  از  قبل 
اقدام  نظر  و  گزارش  ارائه  و  منطقه  مشکالت 
می کند که این موارد در قالب کلیپی توسط اداره 
تبریز  الملل شهرداری  بین  امور  و  ارتباطات  کل 
در جلسه روز قرار خدمت پخش و مورد بحث و 
بررسی قرار می گیرد. هدف از حضور اصحاب 
خدمت،  قرار  سوم  دور  های  برنامه  در  رسانه 
توجه به موارد و نکاتی است که احتمال دارد از 
نظر مدیریت شهری پنهان مانده و یا در دورهای 

قبلی برطرف نشده است.

اجرای طرح ۱۰۰ مسجد 
مهارت محور در تبریز 

 ۱۰۰ طرح  اجرای  به  اشاره  با  تبریز  شهردار 
مساجد  گفت:  تبریز،  در  محور  مهارت  مسجد 
می توانند        معنوی  و  مذهبی  امور  کنار  در 
و  کودکان  آموزی  مهارت  امر  برای  جایگاهی 

نوجوانان باشند.
و  فنی  مدیرکل  با  دیدار  در  هوشیار،  یعقوب 
تالش  از  قدردانی  با  آذربایجان شرقی  حرفه ای 
آموزش های  ارائه  راستای  در  سازمان  این  های 
مهارتی به اقشار مختلف اظهار کرد: آموزش های 
مختص  نیازهای  و  گذاری ها  سرمایه  با  متناسب 
منطقه منجر به اثربخشی و کارایی هر چه بیشتر 
و  آفرینی  نقش  شد.  خواهد  آموزش ها  این 
همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
در خصوص طرح مساجد مهارت محور می تواند 

شتاب بیشتری به اجرای آن بدهد.
اندازی  راه  به  اشاره  با  همچنین  تبریز  شهردار 
مشارکت  با  که  مهارت  موضوعی  های  پارک 
و  فنی  آموزش  کل  اداره  و  تبریز  شهر  شورای 
انجام  آن  کارشناسی  کارهای  استان  حرفه ای 
می شود، این مجموعه از فعالیت ها را برای شهری 
صنعتی  شهر  دومین  عنوان  به  که  تبریز  همچون 
ایران، دومین شهر دانشگاهی و قطب گردشگری 
و صنعت و هنر معروف است، ضروری دانست.

آذربایجان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
تعامل  و  مشترک  نقاط  به  اشاره  با  نیز  شرقی 
سازنده هر دو مجموعه در اشاعه فرهنگ مهارت 
در  بیشتر  چه  هر  همکاری  خواستار  آموزی، 
راستای ورود به آموزش های نو و متنوع متناسب 

با نیاز بازار کار شد.

تمرین پدافند غیرعامل 
در بیمارستان های تبریز 

برگزار شد
علوم  دانشگاه  غیرعامل  پدافند  اداره  رئیس 
هماهنگی  با  گذشته  شب  گفت:  تبریز  پزشکی 
بهداشت،  وزارت  غیرعامل  پدافند  مدیریت 
درمان و آموزش پزشکی، شرکت برق منطقه ای 
برق  قطعی  مشترک  عملیاتی  تمرین  آذربایجان، 
این  مهم و حیاتی  بیمارستان های  از  تعدادی  در 

شهر اجرا شد.
غالمرضا نورآبادی هدف از اجرای این تمرین 
را ارزیابی و افزایش تاب آوری بیمارستان ها و 
مراکز درمانی کالنشهر تبریز در ارائه خدمت به 
همشهریان در مواقع بروز حوادث و اتفاقات غیر 

مترقبه و شرایط اضطرار بیان کرد.
دبیر کمیته بحران مرکز آموزشی و درمانی امام 
با  گفت:  خصوص،  این  در  نیز  تبریز  )ع(  رضا 
توجه به تعریف و رتبه بندی مخاطرات عمده در 
بیمارستان ها و اولویت باالی مخاطره قطع برق 
نظر  در  با  برق  قطع  تمرین  نظر خطرآفرینی،  از 
گرفتن اهداف پیش بینی شده در برنامه مدیریت 

بحران بیمارستان برگزار شد. 

پیشرفت فیزیکی بیمارستان 3۰4 تختخوابی مرند
 در 6 سال تنها 5 درصد

ایجاد کریدور جدید ترانزیت ارمنستان به خلیج فارس 
از آذربایجان شرقی

وزیر  سانوسیان«،  »گنل  و  قاسمی«  »رستم 
جمهوری  زیرساخت های  و  منطقه ای  مدیریت 
دو  همکاری های  توسعه  خصوص  در  ارمنستان 

کشور دیدار و گفت وگو کردند. 
ایرانی  شرکت های  تا  شد  مقرر  دیدار  این  در 
برای ساخت وساز در زمینه عمرانی ساخت تونل، 
کشور  با  ساختمانی  ساخت وساز  همچنین  و  راه 

ارمنستان همکاری داشته باشند. 
تا  شد  مقرر  کشور  دو  توافق  بر  بنا  همچنین، 
کریدور شمال-جنوب از مرز نوردوز به ورزقان 

و تبریز تکمیل شود و توسعه پیدا کند. دو کشور 
کیلومتری   ۷.۲ تونل  احداث  تا  کردند  توافق 
کاجاران در بهار ۲۰۲۳ توسط شرکت های ایرانی 

در خاک ارمنستان آغاز شود.
این  در خصوص  جلسه  این  در  قاسمی  رستم 
دیدار و جزئیات توافقات دو کشور توضیح داد: 
و  پروژه های ساخت  ارمنستان  وزیر  با  دیدار  در 

قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  ارمنستان  در  ساز 
ارمنستان  کشور  در  اینکه  به  توجه  با  گرفت. 
پروژه های متعددی وجود دارد که شامل راه، تونل 
و ساخت وساز در حوزه مسکن است، مقرر شد 
از سفر  بعد  ایران  از سازندگان حرفه ای  تیمی  تا 
وزیر ارمنستان به ایران به آن کشور سفر کنند و 

در این خصوص تبادل نظر انجام شود.
وزیر  با  بحث  مورد  موضوعات  دیگر  از  وی 
ساختمان  حوزه  در  ساز  و  ساخت  را  ارمسنتان 
عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه ایران تجربه 

مناسبی را در حوزه ساخت و ساز مسکن تحت 
تا  شد  مقرر  دارد  مسکن  ملی  نهضت  عنوان 
در  ساختمانی  ساز  و  ساخت  ایرانی  شرکت های 

کشور ارمنستان فعال شود.
به  شمال  جدید  کریدور  ایجاد  گفت:  قاسمی 
موضوعات  دیگر  از  ارمنستان  طریق  از  جنوب 
که  اقداماتی  با  تا  شد  مقرر  بود.  گفت وگو  مورد 

ارمنستان در خاک خود انجام می دهد و کارهایی 
که توسط شرکت های ساخت وساز ایرانی در تبریز 
و ورزقان در بخشی از کریدور شمال-جنوب در 
خاک ایران انجام می شود عمال کریدور جدید از 
شمال-جنوب توسعه می یابد و به کریدور شمال 
جنوب ایران افزوده می شود که این توسعه بسیار 

برای دو کشور حائز اهمیت است.
وی توضیح داد: هم اکنون حجم مبادالت ایران 
تا  اما مقرر شده  ارمنستان حجم زیادی نیست  با 
دو  مبادالت  مهندسی حجم  با صادرات خدمات 

کشور ارتقا یابد.
در  گفت:  خود  سخنان  از  بخشی  در  قاسمی 
بار  تن  میلیون   ۲۰۰ از  بیش  ایران  شمال  منطقه 
می تواند  جابه جایی  همین  که  می شود  جا  جابه 
کشور  دو  تبادالت  توسعه  برای  مناسبی  فرصت 

محسوب شود.
قاسمی از آمادگی کامل جمهوری اسالمی ایران 
برای معرفی شرکت های ایرانی در زمینه ساخت و 
ساز به ارمنستان خبر داد و گفت: با ایجاد کریدور 
جدید شمال-جنوب از مسیر ایران و ارمنستان از 
مرز نوردوز به ورزقان و تبریز ظرفیت جابه جایی 
می تواند  مسیر  این  می یابد.  ارتقا  ترانزیت  و  کاال 
شمال- کریدور  ترانزیت  از  توجهی  قابل  حجم 
جنوب را برعهده بگیرد. از ویژگی های این مسیر 
کاهش طول و زمان سفر است که می تواند قابل 

توجه باشد.
وی از صدور خدمات فنی مهندسی از ایران به 
ارمنستان خبر داد و با تاکید به اینکه ایران چهارمین 
تولید  زمینه  در  و  دنیاست  در  سیمان  تولیدکننده 
گفت:شرکت  است،  کرده  عمل  موثر  نیز  فوالد 
سیمان، فوالد  تولید  زمینه  در  توانمند  ایرانی  های 
معرفی  ارمنستان  کشور  به  ساختمانی  مصالح  و 
می شود و این آمادگی وجود دارد تا در این زمینه 
نیز با کشور ارمنستان فعالیت جدی داشته باشیم.

انجام موفقیت آمیز نخستین پیوند کبد از اهدا کننده زنده در تبریز
اندازی  راه  زمان  از  کرد:  اظهار  کاکایی  فرزاد 
رضا)ع(  امام  بیمارستان  در  اعضا  پیوند  بخش 
تبریز۱۰ سال می گذرد و امروز اولین پیوند کبد از 
» اهدا کننده زنده «با موفقیت انجام شد و در این 
عمل پیوند، یک پدر با اهدای بخشی از کبد خود 

جان فرزند ۹ ساله اش را نجات داد.
با  و  اخیر  های  سال  طی  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  گرفته  صورت  خوب  های  سازی  فرهنگ 
بیماران  از  عضو  اهدای  ایثارگر،  مردم  همکاری 
مرگ مغزی روندی افزایشی داشته است  گفت: 
هنوز تعداد زیادی بیمار چشم انتظار اهدای عضو 

و پیوند کبد از افراد مرگ مغزی هستند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
تبریز گفت: پیوند تکه ای کبد )پارشیال( به عنوان 
پیوند بخشی از بدن فرد زنده به بیمار است که در 
این نوع پیوند، بخشی از کبد بستگان درجه یک 
به بیمار پیوند زده می شود و این روش پیوند از 
اهدا کننده زنده امید تازه ای برای بیماران در صف 

پیوند ایجاد کرده است.
رضا)ع(  امام  بیمارستان  کبد  پیوند  تیم  رئیس 
گیرنده  و  دهنده  خوشبختانه  اینکه  بیان  تبریزبا 
کبد در سالمت کامل هستند، ادامه داد: از اول راه 
اندازی پیوند کبد تعداد ۸۰ مورد پیوند کبد انجام 
دادیم که هفتاد مورد آن مربوط به دو سال اخیر 

است. در سال جاری انجام پیوند همزمان کبد و 
را  کلیه  و  کبد  همزمان  پیوند  انجام  و  پانکرانس 
و  دادیم  انجام  تبریز  رضا)ع(  امام  بیمارستان  در 
امروز هم پیوند کبد از اهداکننده زنده را با حضور 
دکتر نصیر فخارعضو هیات علمی دانشگاه تهران 
ودکتر علی شریفی و خانم دکترمرجان دهدیالنی 

انجام دادیم.
وقت  مدیران  و  خیرین   از  تقدیر  ضمن  وی 
دانشگاه و تالش های صورت گرفته در راستای  
راه اندازی بخش پیوند گفت: حمایت های خیرین 
در توسعه و نوسازی تجهیزات بخش پیوند برای 
تیم  قلب  قوت  بیماران  به  مطلوب  ارائه خدمات 

تخصصی است.
کاکایی با بیان اینکه امکان رشد و پیشرفت در 
تبریز  پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی  حوزه 
زیاد است، گفت: فعالیت های ما در مسیری است 
متخصصین  تربیت  بتوانیم  نزدیک  آینده  در  که 
پیوند و تشکیل آی سی یو پیوند را در این مرکز 

شاهد باشیم.
علی شریفی عضو تیم پیوند کبد بیمارستان امام 
بیمار امروز یک پسر ۹  نیز گفت:  رضا)ع( تبریز 
ساله با تومور بدخیم کبدی بود که متاسفانه امکان 
برداشت نبود. با توجه به وزن بیمار امکان استفاده 
اینکه پدر  تا  نبود  از کبد مرگ مغزی هم مقدور 

بیمار قسمتی از کبد خود را اهدا کرد.
این  گفت:  کبد  پیوند  جراح  متخصص  این 
پیچیده  و  ترین  از سخت  یکی  پیوند جزو  عمل 
اتاق  که  شود  می  محسوب  ها  جراحی  ترین 
و  خاص  بیهوشی  خاص،  تجهیزات  با  عمل 
همچنین مهارتهای خاص جراحی را می طلبد که 
خوشبختانه این عمل در مرکز امام رضا)ع( تبریز 

با موفقیت انجام شد.
تهران  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  فخار  نصیر 
مهمان بخش پیوند بیمارستان امام رضا)ع( تبریز 
بخش  از  یکی  مرکز  این  پیوند  بخش  گفت:  نیز 
خوبی  شرایط  و  هست  کشور  پیوند  قوی  های 
پیوند  بخش  تنها  بخش  این  دارد.  توسعه  برای 
و  تجهیزات  نظر  از  و  است  در شمالغرب کشور 
در سطح  علمی  های  توانمندی  و  انسانی  نیروی 
خوبی قرار دارد و می تواند شرایط تربیت نیروی 

متخصص و فوق تخصصی را فراهم کند.
تیم پیوند کبد بیمارستان امام رضا)ع( تبریز تنها 
تیم حازق پیوند کبد در شمالغرب کشور و یکی 
از مهمترین تیم های پیوند کشور است و اعضای 
پیوند  جراح  کاکایی  دکترفرزاد  از:  عبارتند  تیم 
کبد و رئیس تیم پیوند کبد – علی شریفی جراح 
متخصص  دهدیالنی  دکترمرجان   – کبد  پیوند 

بیهوشی پیوند.

محوطه سازی مسکن های مهر آذربایجان شرقی
 نیازمند اعتبار است

در  مسکن  شورای  جلسه  در  بخشی زاده،  امیر 
هشترود گفت: برای حمایت از قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت اگر اشخاصی که دارای 
فرزند سوم از تاریخ ۲۷ مهر سال گذشته باشند 
و فرم قرمز )ج( دارند اداره مسکن و شهرسازی 
فرم آن ها را سبز خواهد کرد تا از امکانات مسکن 
اداره  برای خانوارهای فرزند سوم  کنند.  استفاده 
راه و شهرسازی استان زمین ۲۰۰ متری با فروش 
اقساطی، ۲ سال تنفس و اقساط ۸ ساله خواهد 
داد. افتتاح حساب برای بیش از ۲۱ هزار متقاضی 
در طرح نهضت ملی مسکن و تامین ۸۵۴ هکتار 
شرقی  آذربایجان  در  مسکن  ساخت  برای  زمین 

صورت گرفته است.
نامی  ثبت  متقاضیان  کل  داد:  ادامه  بخشی زاده 
شرقی  آذربایجان  در  مسکن  ملی  نهضت  طرح 

۲۷۱ هزار و ۳۶۰ نفر است که از این تعداد ۲۵۶ 
هزار   ۵۱ و  شده اند  تکلیف  تعیین   ۸۶۷ و  هزار 
و  هزار   ۵۰ و  هستند  شرایط  واجد  نفر   ۶۱۷ و 
تا  بررسی  انتظار  )در  فعال  ۴۲۹نفر حائز شرایط 
تخصیص( اعالم شده اند و ۳۷ هزار و ۱۲۴ نفر 

تایید نهایی شدند.
فرماندار شهرستان هشترود هم از پایلوت بودن 
مسکن  ملی  نهضت  در طرح  شهرستان هشترود 
بصورت  و  بار  اولین  برای  گفت:  و  داد  خبر 
پایلوت در هشترود شرط سکونت ۵ ساله حذف 
شده و قطعات در شهر ۲۵۰ متر و در روستاها 
هزار  شد.  خواهد  داده  ویالیی  احداث  با   ۵۰۰
واحد بافت فرسوده در شهر هشترود وجود دارد 
ثبت  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  نفر   ۲۰۵۱ و 

نام کرده اند.

عابدین خّرم با اشاره به وجود برخی پروژه های 
در  نیمه تمام  هنری  و  صنعتی  ورزشی،  عمرانی، 
پروژه های  وجود  کرد:  اظهار  شهرستان،  این 
سلب  باعث  که  است  عواملی  از  یکی  نیمه تمام 

اعتماد مردم به دولت می شود.
اتمام  دولت  اهداف  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان  در  افزود:  است،  تمام  نیمه  پروژه های 
استادیوم  شیشه،  الیاف  کارخانه  پروژه های  مرند 
بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی در  پنج هزار نفری و 
اولویت اتمام هستند و مشکالت کارخانه عالم آرا 
نیز توسط مسؤوالن مربوطه بررسی می شود تا در 
آینده ای نزدیک شاهد احیای این کارخانه باشیم.

خّرم در ادامه بر کاهش بروکراسی اداری تاکید 
زمینه  در  مشکالت  از  یکی  شد:  یادآور  و  کرد 
جذب سرمایه گذاری، وجود بروکراسی اداری و 
به  شهرستان  مدیران  توسط  کارها  کردن  محول 
استان است که این موضوع باید توسط فرمانداران 
رفع شود تا شاهد حضور گسترده سرمایه گذاران 

در سطح استان باشیم.
بن بست  از  برون رفت  راه های  از  یکی  وی،   
مناطق  بومی  ظرفیت های  احیای  را  اقتصادی 
فرمانداران  افزود:  و  کرد  عنوان  شهرستان ها  و 
هر شهرستان،  شناسایی ظرفیت های  با  می توانند 
ظرفیت های بومی منطقه را احیا کنند تا عالوه بر 
برون رفت از بن بست اقتصادی زمینه اشتغال برای 

جوانان منطقه را نیز فراهم سازند.
معدن  و  آذربایجان شرقی، کشاورزی  استاندار   
دانست  مرند  شهرستان  غنی  های  ظرفیت  از  را 
تولیدات  زمینه  در  مرند  متذکر شد: شهرستان  و 
استان  برتر  های  شهرستان  از  یکی  کشاورزی 
محصوالت  فرآوری  باید  که  است  کشور  و 

کشاورزی را در دستور کار خود قرار دهد و در 
زمینه معادن نیز با برگزاری جلسات بتواند با حل 
مشکالت معارضین محلی از این نعمت خدادادی 

به صورت بهینه استفاده کند.
برای  ریال  میلیارد  یکصد  اختصاص  از  خّرم   
فعال کردن روند احداث استادیوم پنج هزار نفری 
این  روستاهای  در  ورزشی  باشگاه  چند  و  مرند 

شهرستان خبر داد.
نظر  از  مرند  شهرستان  اینکه  بیان  با  وی   
بهداشت و درمان در وضعیت خوبی قرار نگرفته 
دارای  مرند  شهرستان  کرد:  خاطرنشان  است، 
جمعیت باالی ۲۶۰ هزار نفر است که برای این 
تعداد حداقل یک بیمارستان ۴۴۲ تختخوابی نیاز 
یک  فقط  شهرستان  این  حاضر  در  ولی  است، 
کلنگ  دارد و  فعال  بیمارستان یکصد تختخوابی 
بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی نیز در سال ۱۳۹۵ بر 
زمین زده شده اما تاکنون فقط ۵ درصد پیشرفت 
این  برای  مناسبی  راه حل  باید  که  دارد  فیزیکی 

پروژه پیدا شود.

*محمدرضا فیروزی مرند: 
العابدین  زین  آقای  آذربایجانشرقی   استاندار   
رضوی خّرم با حضور در جلسه  شورای اداری 
پروژه های  برخی  وجود  به  مرند،  شهرستان 
عمرانی، ورزشی، صنعتی و هنری نیمه تمام در این 
پروژه های  وجود  گفت:  و  کرد   اشاره  شهرستان 
باعث  که  است  عواملی  جمله  از  نیمه تمام 
از  یکی  و   می شود  دولت  به  مردم  اعتماد  سلب 
مشکالت در زمینه جذب سرمایه گذاری، وجود 
توسط  کارها  کردن  محول  و  اداری  بروکراسی 
این موضوع  به استان است که  مدیران شهرستان 
باید توسط فرمانداران رفع شود تا شاهد حضور 

گسترده سرمایه گذاران در سطح استان باشیم.
 وی خاطرنشان کرد: شهرستان مرند دارای جمعیت 
باالی ۲۶۰ هزار نفر است که برای این تعداد حداقل 
یک بیمارستان ۴۴۲ تختخوابی الزم است، اما  در  
حال حاضر این شهرستان فقط یک بیمارستان ۱۰۰ 
تختخوابی فعال دارد و کلنگ زنی زمین بیمارستان 
۳۰۴ تختخوابی نیز در سال ۱۳۹۵  انجام شده که 
تاکنون فقط پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته  که 

باید راه حل مناسبی برای این پروژه پیدا کرد .
بن بست  از  برون رفت  راه های  از  یکی   ، ایشان 
و  مناطق  بومی  ظرفیت های  احیای  را  اقتصادی 
می  فرمانداران  گفت   و  کرد  عنوان  شهرستان ها 
شهرستان،  هر  های  پتانسیل  شناسایی  با  توانند 
ظرفیت های بومی منطقه را احیا کنند تا عالوه بر 
برون رفت از بن بست اقتصادی زمینه اشتغال برای 

جوانان منطقه را نیز فراهم سازند.
از  را  معدن  و  کشاورزی  خرم   رضوی  آقای 
ظرفیت های غنی شهرستان مرند دانست و گفت: 
شهرستان مرند در زمینه تولیدات کشاورزی یکی 
از شهرستان های برتر استان و کشور است که باید 
کار  دستور  در  را  کشاورزی  محصوالت  فرآوری 
با برگزاری  نیز  خود قرار دهد و در زمینه معادن 
جلسات بتواند با حل مشکالت معارضان محلی از 
این نعمت خدادادی به صورت بهینه استفاده کند.

 ۱۰۰ اختصاص  از  شرقی  آذربایجان  استاندار   
احداث  روند  کردن  فعال  برای  ریال  میلیارد 
باشگاه  چند  و  مرند  نفری  هزار  پنج  استادیوم 

ورزشی در روستاهای این شهرستان خبر داد.

فرماندار مرند نیز در این جلسه با ارائه گزارشی 
از عملکرد ۹ ماهه خود، خواهان تفویض اختیارات 
برای فرمانداری در جهت حل مشکالت شهرستان 
راه  تکمیل  مهم  های  پروژه  از  یکی  گفت:  و  شد 
به جلفا است چرا  ارتباطی مرند به خوی و مرند 
که در این مسیرها هر ساله شاهد تصادفات فراوانی 
هستیم. داود عباسی افزود: برگزاری جلسات جذب 
سرمایه گذاری به صورت مداوم در این شهرستان 
انجام شده و دارای خروجی های بسیار زیادی از 
جمله راه اندازی ۷۰ واحد تولیدی، فعال کردن ۱۰ 

واحد نیمه فعال و احیای ۲۵ واحد تعطیل است.
فرماندار مرند از فعالیت بیش از ۷۰۰ واحد تولید 
در حال  داد و گفت:  این شهرستان خبر  در  مبل 
حاضر بیش از ۷۰۰ واحد تولید مبل با اشتغال بیش 
از ۱۲۰۰ نفر در مرند فعال است و بعد از مالیر، 
شهرستان مرند قطب تولید مبل در کشور به شمار 
می آید ولی به دلیل نبود نمایشگاه دائمی عرضه 

مبل، این صنعت در کشور شناخته نشده است.
موانع  از  درصد   ۵۰ اینکه  بیان  با  عباسی   
حل  اخیر  ماه   ۹ طی  شهرستان  در  صنعت گران 
شده است، افزود: با حضور میدانی در واحدهای 
صنعتی تمامی مشکالت این واحدها جمع آوری 
شد و سپس با برگزاری جلسات رفع موانع تولید، 
در  اداری  بروکراسی  اغلب  که  آنها  مشکالت 

واگذاری زیرساخت ها بود رفع شده است.
شرقی  آذربایجان  استاندار  حضور  با  همچنین 
فاطمه  مرحومه  کالسه   ۱۸ دخترانه  هنرستان 
اعتبار  با  و  مترمربع   ۳۵۰۰ زیربنای  در  ابراهیمی 

۳۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.
این  افتتاح  مراسم  در  شرقی  آذربایجان  استاندار 
هنرستان ساختن فضاهای آموزشی و سرمایه گذاری 
در حوزه تعلیم و تربیت را مصداق جهاد در راه خدا 
عنوان کرد گفت: خیّران مدرسه ساز همانند شهدا که 
و  اسالمی  ارزش های  اعتالی  راه  در  را  جان خود 
انسانی فدا کرده اند، مال خود را در این راه هزینه 
می کنند و باید به وجود چنین انسان هایی افتخار کنیم.

ظرفیت صید ماهی در هشترود ۱۲۰ تن افزایش یافت
مدیر جهاد کشاورزی هشترود به افزایش ۱۲۰ 
تنی ظرفیت صید ماهی شهرستان در سال جاری 
اشاره و بیان کرد: هشترود از ظرفیت قابل توجهی 
و  است  برخوردار  آبزی پروری  توسعه  زمینه  در 
از سرمایه گذاران این بخش نیز حمایت می شود.

تولید  امسال  که  کرد  پیش بینی  احمدی  مجید 
گوشت ماهی در مراکز پرورش ماهی و سدهای 
شهرستان به بیش از ۴۵۰ تن برسد و اظهارداشت: 
و  واحدها  احداث  جهت  همکاری  برای 

شهرک های شیالتی نیز آماده هستیم. 
به گفته وی صید انواع ماهی بومی و غیربومی 
شامل زرد ماهی، سفید رودخانه ای، کپور، آمور و 
فیتوفاگ در سد سهند آغاز شده و توسعه شیالت 
در اراضی پایاب این سد جزو رویکردهای جدید 

جهاد کشاورزی است.
مدیر جهاد کشاورزی هشترود یادآوری کرد: با 
توجه به وجود سد سهند و رودخانه های دائمی 
مستعد  شهرستان  این  »کلقان چای«،  و  »قرانقو« 
و  بوده  شیالتی  شهرک های  و  واحدها  احداث 
برای  بسیاری  متقاضیان  نیز  اخیر  سال های  در 

سرمایه گذاری در این حوزه اقدام کرده اند.
به گفته »احمدی« عالوه بر واحدهای پرورش 
دو  استخرهای  مالجیق،  سهند  سدهای  و  ماهی 

منظوره تولید ماهی نیز در شهرستان فعال است.
کشاورزی  جهاد  وزیر  ساداتی نژاد«  »سیدجواد 
نیز در بازدید اخیر خود از سد سهند، نسبت به 
توسعه شهرک های شیالتی در اراضی پایاب این 

سد تاکید کرد.

آگهی مزایده اموال منقول)خودرو(
سهرابیان  زهرا  خانم  تبریز،  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در  مطروحه   ۱۴۰۱۰۳۲۸۶ کالسه  اجرائی  پرونده  بموجب 
مزرعه نام پدر: عزیزآقا تاریخ تولد: ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ شماره ملی: ۱۳۸۲۶۲۳۱۳۵ شماره شناسنامه: ۱۳۵۱۱ جهت وصول 
مطالبات خود موضوع سند ازدواج شماره ۴۵۴ مورخه ۱۳۸۴/۰۵/۳۰  تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ۱۱۸ شهر تبریز 
بصداق یک حلقه انگشتر طال بقیمت پنجاه هزار تومان مبلغ نه میلیون تومان وجه رایج )وجه نقد براساس شاخص 
جدید محاسبه خواهد شد( علیه آقای یوسف وحدتی مزرعه  نام پدر: محرم تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۱۰/۰۴ شماره ملی: 
۶۲۳۹۹۰۱۶۴۴ شماره شناسنامه: ۵۲ مبادرت بصدور  اجرائیه نموده واجرائیه در مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ به مدیون  ابالغ 
و حسب درخواست بستانکار و پس از طی مراحل و عملیات اجرائی ششدانگ یک دستگاه خودرو پژو هاچ بک تیپ 
۲۰۶ به رنگ اصلی کرم ورنگ بژ- متالیک  به شماره موتور FSS ۱۴۸۱۷۰۰۶۱۰ و شماره شاسی ۸۳۶۵۱۳۹۱  بشماره 
انتظامی ایران ۲۵ - ۵۶۳ ن ۶۵  و مدل  ۱۳۸۳ متعلق به بدهکار در قبال قسمتی از طلب و حق االجرا بازداشت و 
طبق گزارش مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ مامور اجرای ثبت تبریز خودرو مذکور بنشانی تبریز -پارکینگ شورا متوقف و برابر 
گزارش مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ کارشناس رسمی دادگستری  چراغهای عقب و شیشه جلو شکسته و الستیک های جلو 
دارای ۶۰ درصد آج سالم و عقب ۳۰ درصد آج سالم و خودرو دو رنگ بوده و بدلیل خوابیدن  باطری خودرو امکان 
روشن نمودن و بازدید فنی مقدور نگردید و خودور تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ دارای بیمه نامه شخص ثالث بشماره 
۲۱۰۱/۸۲۵۵/۱۴۰۱/۶۴ نزد شرکت بیمه دانا می باشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش رسمی 
دادگستری به مبلغ  یک میلیارد ریال ارزیابی گردیده است و پس از ابالغ ارزیابی و قطعیت آن اینک در قبال قسمتی 
از طلب و حق االجرای متعلقه باستناد ماده ۱۲۶ آئین نامه اجرا و ۱۲۹ مواد فصل مزایده آئین نامه اجرا از ساعت ۹ الی 
۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ در محل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در تبریز میدان راه آهن بطرف دیزل اباد 
روبروی گمرگ تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از طریق مزایده بفروش میرسد و شرکت برای عموم آزاد 
است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران میتوانند جهت رویت خودرو به نشانی 
فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و قیمت مزایده از مبلغ پیشنهادی شروع و به باالترین قیمت فروخته 
خواهد شد . الزم به ذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ در صد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده 
ثبت بشماره شبا ۳۶۰۱۰۰۰۰۴۰۵۴۰۱۳۲۰۷۵۶۵۴۹۰ با شناسه واریز ۹۳۹۱۰۸۵۵۴۱۱۰۰۷۰۰۰۰۲۹۴۰۰۰۲۳۳۱۱۴ نزد 
بانک ملی که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی و تسلیم فیش پرداخت آن به اداره اجرا بوده و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره فوق واریز  و فیش مربوطه را تسلیم اداره اجرا نماید. در غیر 
اینصورت  یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور)۱۰ درصد واریزی( 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.وعملیات مزایده از وجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد 
شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. .  ضمنًا سایر هزینه ها و حق  حراج زائد برمبلغ مزایده بر عهده خریدار  
می باشد و در صورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ آئین نامه 
اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد. الزم به ذکر است چنانچه به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود 
مال مورد مزایده با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار 

خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱- م الف: ۲۷۶۱
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