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رئيس دانشگاه تبريز:
لبخند شهيد سليمانى، آرامش

 مردم ايران بود

افزايش 12 درصدى كشفيات موادمخدر
 در آذربايجان شرقى

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر آذربايجان شرقى از افزايش 12درصدى كشفيات موادمخدر در استان خبر داد 
و گفت: در سال جارى 2.3 تن مواد مخدر در اين خطه كشف و ضبط شده است.

ســرهنگ قاســم دهقانى  در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به افزايش مواد مخدر صنعتى اظهار كرد: در اين راستا 
در سال جارى 72 دردصد شيشه، 43 درصد هروئين و 42 درصد انواع مواد مخدر نوظهور مانند گل و كميكال افزايش 

كشفيات داشته ايم.
وى ادامه داد: در اين راستا حدود 146 نفر توزيع كننده و قاچاقچى اصلى در قالب 16 باند در استان دستگير شده اند.
ســرهنگ دهقان مقابله و دستگيرى با خرده فروشان به عنوان عوامل اصلى قاچاق مواد مخدر را از جمله اهداف و 

وظايف نيروى انتظامى برشمرد و گفت..

مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس: 

دشمنان در مقابل اقتدار ايران 
اسالمى به ستوه آمده اند
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تقدير از مديرعامل شركت گاز استان تقدير از مديرعامل شركت گاز استان 
به پاس همياري با مردم حادثه ديده  و زلزله زدگان ميانه و سراببه پاس همياري با مردم حادثه ديده  و زلزله زدگان ميانه و سراب
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با توجه بــه اهميت مســابقات 
مهــارت رباتيــك تبريز، ايــن رويداد 
توســط آموزشــهاى مجــازى ايلپ 
(elap.ir) به صورت وبينارى پوشش 
زنده خواهد داشــت. مدير ايلپ در اين 
زمينه گفــت: كاربــران متقاضى مى 
توانند در زمان برگزارى مســابقات از 
نقاط مختلف كشــور از طريق اينترنت 
بــه صورت زنده و تصويرى اين رويداد 
را دنبــال نمايند. مهندس هاشــمى 
همچنيــن بيــان داشــت دو كارگاه 
آموزشى جانبى اين مسابقه با عناوين 
"كنتــرل رباتهاى خانگى با گوشــى 
تلفــن همــراه" و "برنامه نويســى 
رباتيــك براى كــودكان" توســط 
مجموعــه ايلپ به صــورت كالس 

مجــازى در دســترس كاربــران 
متقاضى از نقاط مختلف كشــور قرار 
خواهد گرفت. در طول مســابقه نيز 
پوشــش تصويــرى وبينار توســط 
مجموعه ايلپ انجام خواهد گرفت.

وى در معرفــى مجموعــه ايلپ 
اضافــه كردنــد:  امــروزه يكــى از 
دغدغه هاى اصلى مطرح در ســطح 
جامعــه كمبود نيروهــاى مهارتى و 
متخصص در كشــور مى باشد كه در 
ايــن بين مجموعــه ايلپ تالش مى 
كنــد با ابزارهــاى پيشــرفته و بروز 
فنــاورى اطالعــات، دوره هــاى 
آموزشــى مهارتى متنوع را به صورت 
آناليــن و آمــوزش الكترونيكى به 

اقشار مختلف جامعه ارائه نمايد.

از ديرباز بحــث مهارت يكى از دغدغه هاى 
مهم مردم و مســئولين بشمار مى رفت چراكه فقر 
مهارتى و نبود تخصص كافى جوانان به وابســتگى 
هرچه بيشــتر كشور به ممالك ديگر منجر مى شد. 
وجود مهــارت باعث اعتماد به نفس، خالقيت و در 
نهايت شــغل و كسب درآمد را به فرد هديه مى كند 
و يكــى از راههاى كســب مهارت ايجــاد مراكز 
آموزش فنى و حرفه اى اســت كه در ايران قدمت 
آن بــه مدرســه دارالفنــون كه توســط اميركبير 
تاســيس شــده برمى گردد. بعــد از انقالب هم با 
تاســيس ســازمان فنى و حرفه اى در اقصى نقاط 
كشــور بحث آمــوزش و كســب مهارتهاى فنى و 

عملى جوانان با جديت دنبال شد.
چندى پيش  نماينده مديركل اداره كل آموزش 
فنى و حرفه اى اســتان آذربايجان شرقى ميهمان 
دفتر سرپرســتى روزنامه جام جم در اســتان بود. 
وى در قســمتى از سخنان خود به برخى فعاليتهاى 
اداره كل تحــت مديريت خود اشــاره كرد و گفت: 
اســتان آذربايجان شــرقى يكــى از مقتدرترين 
و كارآمدتريــن ادارات فنى و حرفه اى كشــور را 
داراســت كه كارگاههاى مجهز و مراكز وســيعى 
به همراه آموزشــگاههاى فنــى و حرفه اى آزاد به 
جوانــان اين خطه نــه تنها آموزشــهاى فنى بلكه 
مهارتهــاى نرم و اجتماعــى الزم را ارايه مى دهد 
تــا جوانان بعد از اتمام دوره هاى آموزشــى بتوانند 
هــم از اين طريق امرار معــاش كنند و هم به بحث 

بازاريابى و كارهاى تيمى بپردازند.
بــه گفته مديــركل آموزش فنــى و حرفه اى 
اســتان عليرغم فعاليتهاى صــورت گرفته ضريب 
نفوذ آموزش فنى و حرفه اى در خانواده ها بســيار 
پايين اســت و مهمترين دليل آن به فرهنگ پشت 
ميزنشــينى جامعه برمى گــردد. همچنين تمايل 
باالى جامعه به كســب تحصيالت عاليه و تكميلى 
كه در بيشــتر رشــته ها فاقد كسب مهارتهاى فنى 
اســت باعث شــده نزديك به 80 درصــد جوانان 
متقاضــى ورود به بازار كار فاقــد مهارتهاى كافى 

باشند.
وى افزود: هرچند در سالهاى اخير بارقه هايى از 
تمايل خانواده و مســئولين به مهارتها مشاهده مى 
شــود ولى رشد آن شتابان نيست و به توجه بيشتر و 

خاص مســئولين و نيز خانواده ها نياز دارد.
نماينده به آموزش حدود 17 گروه آموزشــى از 
جمله شــاغلين – بيكاران – دانشجويان- كسبه 
و پيشــه وران – عشاير و روستاييان – سربازان – 
زندانيان – بهبود يافته از اعتياد – ســكونتگاههاى 

غيررســمى و ... اشاره كرد و گفت: با آموزش اينها 
طيــف وســيعى از مخاطبين و جامعــه هدف قادر 
بــه كســب و كار و امرار معاش در بيشــتر صنوف 

خواهند بود.
وى ادامــه داد: اســتان ما يكــى از قطب هاى 
صنعتى كشــور محســوب مى شــود و بيش از 12 
رسته شغلى استعداد بااليى جهت توسعه اقتصادى 
اســتان و كشور دارد اما متاســفانه اغلب اين رسته 
ها كامال به صورت ســنتى اداره مى شــوند. بطور 
مثال در صنعت كفش ما كه شهرت جهانى نيز دارد 
شــاغلين ثابتى كار مى كنند و چون  از نظر طراحى 
، بازاريابــى و ... مطابق با ســليقه بازار و مشــترى 
ها توليد نمى كنند آنطور كه بايد توســعه نيافته در 
حاليكــه با كمى آموزش و كســب مهارتهاى الزم 
مى توانند هم به تعــداد توليدكنندگان ماهر اضافه 
كنند و هم به توســعه اقتصادى استان كمك كنند.

نماينده افزود: اداره كل آموزش فنى و حرفه اى 
استان چند سالى است در حوزه هاى مختلفى چون 
قطعه سازى ، كشاورزى، IT، بافت فرش و گليم و 
جاجيم، گردشــگرى، معدن و ... باتوجه به ظرفيت 
ها و توانايى هاى اســتان آموزشهاى بسيار خوبى 
به مهارت آموزان و جوانان عالقمند ارايه مى دهد.
مديــركل اداره كل آمــوزش فنــى و حرفه اى 
استان در ادامه خاطرنشان كرد: اداره كل با مطالعه 
انجام شده و براساس سند آمايش سرزمين و تدبير 
توسعه استان روى سندى كار مى كند و در كنار اين 
موضوع شــورايى به رياست معاون امور اقتصادى 
باعنوان شــوراى توســعه مهارت راه اندازى كرده 
تا مقولــه هم افزايى و راهبرى بين دســتگاهها را 

افزايش دهد.
همچنيــن بــا راه اندازى اتاق فكــر نخبگان و 
صنايع ســعى مى كنيم دوره هاى آموزشى را براى 

تربيت مديران برگزار كنيم.
وى در ادامــه به راه اندازى مركز كســب و كار 
با همــكارى اتاق بازرگانى اشــاره كــرد و گفت: 

نقش اين اتاق در تربيت بازرگانان كوچكتر بســيار 
تاثيرگذار اســت. چراكه با راه اندازى اين مركز مى 
توانيــم جريان آموزش مهارتــى را در تبريز ترتيب 
بدهيــم. يكى ديگــر از اقدامــات اداره كل طرح 
مهــارت آموزى در محيــط كار واقعى با همكارى 
اتاق اصناف و صنايع و كارخانجات است. با اجراى 
اين طرح افراد ملزم بــه آموزش مهارت جديد نزد 
استادكار خود مى شــوند و عالوه بر كسب مهارت 
هــاى تخصصى با مهارت هــاى اجتماعى و نحوه 
تعامل با مشــتريان و فروش و تامين مواد مصرفى 
و ... نيز آشــنا شده و با اخذ مهارت الزم كسب و كار 

جديدى شروع مى كنند.
نماينــده با اشــاره به اينكه بالغ بــر 120 هزار 
واحد صنفى تك كارفرمايى در اســتان وجود دارد 
گفــت: متاســفانه اكثر اصناف و كســبه به داليل 
مختلف در اجراى طــرح مهارت آموزى در محيط 
كار واقعــى باما همكارى نمــى كنند. در صورتيكه 
اگر اين طرح پياده شــود به شــدت ميزان بيكارى 
در اســتان پايين مى آيد. پس اگر جامعه مى خواهد 
به توســعه و پيشــرفتى نايل شود نبايد صرفا دست 
به دامن دولت شــود بلكه خود نيز با روحيه جهادى 
و مســئوليت پذيرى دولــت را در اجراى برنامه ها 

يارى كند.
وى بــا ذكر اين نكته كــه در صورت ادامه روند 
كنونى تا 10 ســال آينده شــاهد منســوخ يا تغيير 
شــكل دادن 47 درصد از مشاغل موجود در جامعه 
خواهيم بود خاطرنشــان كرد: بــراى جلوگيرى از 
وقوع چنين رويدادى به شــدت به تربيت و آموزش 

مشاغل جديد نياز داريم.
نماينده ادامه داد: اداره كل آموزش فنى و حرفه 
اى در راســتاى تربيت و آموزش مشــاغل جديد از 
ســالها پيش دست به كار شــده و در اجراى طرح 
هايى چون بحث آموزش انرژى خورشيدى و توليد 
برق از اين نيروى خدادادى، بحث هوشمندســازى 
صنايــع از جملــه روباتيــك – مگاترونيــك و 
آكواترونيــك ، مقوله آموزش هــاى گلخانه اى و 
پرورش بعضــى گياهان در فضــاى بدون خاك ، 
گردشــگرى و هتلدارى ، پوشــاك و مد ، آموزش 
هــاى بين المللــى، صنايع غذايى و تغيير ســبك 
غذايى استان، توســعه صنعت پرندگان و حيوانات 
زينتى و ... ورود كرده و سعى مى كند با آموزشهاى 
مهارتــى الزم اســتان را كمــاكان در عرصه فن 
آوريهــاى جديد پيشــرو نگه دارد و در اين راســتا 
بهمن ماه امســال ميزبان مســابقات روباتيك در 

سطح ملى خواهد بود.

 توسط آموزش هاى مجازى ايلپ (elap.ir) صورت مى گيرد؛
پوشش آنالين و وبينارى مسابقات رباتيك تبريز در كشور

نجات جامعه از وابستگى با آموزش فنى و حرفه اى 

مهندس مهدى هاشمى؛ مدير ايلپ
مجموعه ايلپ تالش مى كند با ابزارهاى پيشــرفته و 
بروز فناورى اطالعات، دوره هاى آموزشــى مهارتى 
متنوع را به صورت آناليــن و آموزش الكترونيكى به 

اقشار مختلف جامعه ارائه نمايد

شهردار تبريز خبر داد:

پيشنهاد احداث 10 تقاطع غير همسطح
 در سال 99

رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى آذربايجان شرقى:
شكرگزار باشيم در عصرى زندگى مى كنيم 

كه ايران داراى قدرت جهانى است

به گفته اردشير ســعدمحمدى توسعه معدن 
مس ســونگون بر پايه در اختيار گرفتن 20درصد از 
بازار صادرتى مس كشور هاى همسايه برنامه ريزى 
شــده است كه ان شاءهللا در فاز اول با تكميل چرخه 
توليــد و توليد 100 هزار تن محصــول نهايى اين 

هدف را در چندسال آينده محقق خواهيم كرد.
مديرعامل شركت ملى صنايع مس ايران با بيان 
اينكه تا 5 سال آينده 2,5 ميليون تن به بازار تقاضاى 
مس دنيا اضافه مى شــود، اعالم كرد: بر مبناى اين 
تقاضا، شــركت مس برنامه ريزى كرده اســت تا با 
انجام طرح هاى توســعه قســمتى از اين تقاضاى 
جهانى را پوشــش بدهــد و ظرفيت توليد را به 500 

هزار تن در سال افزايش دهد
وى بــا بيان اين كه به رغــم تحريم ها، تقاضاى 
بــازار مس دنيا براى محصوالت شــركت مس به 
دليل كيفيت باال زياد اســت، اظهار داشــت: عيار 

مس جهانى در بهترين حالت 99،99 درصد اســت 
درصورتى كه ما در ايران توانايى توليد عيار 99،999 
درصــد را داريــم و اين افتخارى بــراى صنعت و 
صنعتگران كشور اســت كه توانسته ايم اين فضا را 
به يك شرايط اقتصادى و سودآور در منطقه تبديل 

كنيم.
سعدمحمدى ادامه داد: براى تحقق اين هدف و 

افزايش توليد نياز به گســترش اكتشافات در استان 
داريــم كه در اين زمينــه نيازمند كمك و همراهى 
مســئوالن هســتيم تا با رعايت باالترين الزامات 
زيست محيطى مناطق اكتشافى را گسترش دهيم.

وى از اســتاندار آذربايجان شرقى خواست مجوز 
براى گســترش معدن از منابع طبيعــى با رعايت 

الگوهاى زيست محيطى صادر شود.
مديرعامل شــركت مس بيان كرد: تاكنون و بر 
پايه اكتشافات انجام شده ذخاير خوبى اكتشاف شده 
اســت كه درنتيجه اين اكتشافات بالغ بر نيم قرن به 
عمر معدنكارى مس در منطقه اضافه شــده اســت 
و اميدواريم با اكتشــافات آينــده عمر معادن مس 

افزايش چشمگيرى داشته باشد.
دكتر ســعدمحمدى اظهار كرد: مسائل زيست 
محيطى بر اساس آخرين تكنيك هاى به روز و فنى 

در مجتمع مس سونگون انجام مى شود.

مديرعامل شركت ملى صنايع مس ايران خبر داد

رعايت باالترين سطح الزامات زيست محيطى در توسعه سونگون



(نوبت اول) 

بانك ســپه مديريت منطقه آذربايجان شــرقى در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختيار خود را از طريق 
مزايده عمومى و با جزئيات مندرج در اســناد مزايده ، با بهره گيرى از ســامانه تداركات الكترونيكى دولت  

 (Setadiran.ir ) شماره مزايده 493/98/3به صورت الكترونيكى به فروش برساند .
تاريخ انتشار98/10/21 

مهلت دريافت اسناد مزايده : 98/11/03 ساعت 16,00  تاريخ بازديد:98/10/21 الى 98/11/03  مهلت ارسال 
پيشنهاد :98/11/03 ساعت 16,30 تاريخ بازگشايى : 98/11/06   تاريخ اعالم به برنده : 98/11/14

توجه: لطفا به اصالحات احتمالى انجام شــده در آگهى نوبت دوم مزايده حاضر كه در روز شنبه مورخ 98/10/28 
در روز نامه سراسرى جام جم منتشر مى گردد و مالك عمل مى باشد توجه فرماييد.

شرايط عمومى وتوضيحات برگزارى مزايده دستگاه اجرايى
ضمناً رعايت موارد ذيل الزامى است :

1- برگزارى مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل 
خريد و دريافت اســناد مزايده ( درصورت وجود هزينه مربوطه ) ، پرداخت تضمينى شــركت در مزايده ( وديعه ) ، 

ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير باشد.
2- كليه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات ، شرايط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزايده 

، قابل مشاهده ، بررسى و انتخاب مى باشد.
3 - عالقه مندان به شــركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى (توكن)  با شماره 

ذيل تماس حاصل نمايند.
مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه : 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه ) WWW.setadiran.ir ( بخش " ثبت نام / 
پروفايل مزايده گر " موجود است .

شماره مزايده 493/98/3
 آگهى مزايده عمومى فروش امالك و مستغالت شماره 3

ادامه در صفحه سه

ف  
"عرصهكاربرىشماره پالك ثبتى آدرس  ردي

  (  متر مربع  )"
"اعيان 

"قيمت پايه توضيحات  تخليه ( متر مربع )"
كارشناسى
 ( ريال )"

"نحوه 
ارائه 

پيشنهاد"

قيمت پايه كارشناسى قيمت 5 سهم مشاع از 15 سهم عدم تخليه253/761252/16مسكونى 2611 اصلى واقع در بخش 4تبريز - خيابان دارايى سوم - كوى صباغان - پالك 4 1
ششدانگ مى باشد

نقدى5,403,757,632

نقدى32,500,000,000ششدانگ تخليه1770/501809/20باشگاه ورزشى297  و 167 فرعى از 2033 اصلىتبريز - سه راهى فرودگاه - كوچه شمس - پالك 287

3
تبريز - وليعصر - سنگ فرش مايبن فلكه بزرگ و 
فلكه بازار - كوچه فروردين - پالك 3 - ساختمان 

ساناز - طبقه 2
نقدى14,629,300,000ششدانگ عدم تخليه180/59قدرالسهممسكونى 78575  فرعى از يك اصلى قطعه 12

مراغه - روستاى خانقاه - شهرك صنعتى -  محل 4
نقدى3,208,464,000ششدانگ تخليه4583/520صنعتى  634  فرعى از 99 اصلىسابق شركت صنايع شيميائى  مراغه

مراغه - روستاى خانقاه - شهرك صنعتى -  محل 5
نقدى3,222,000,000ششدانگ تخليه44750صنعتى 610  فرعى از 99 اصلىسابق شركت صنايع شيميائى  مراغه

مراغه - روستاى خانقاه - شهرك صنعتى -  محل 6
نقدى3,240,000,000ششدانگ تخليه45000صنعتى 611  فرعى از 99 اصلىسابق شركت صنايع شيميائى  مراغه

مراغه - روستاى خانقاه - شهرك صنعتى -  محل 7
نقدى3,240,000,000ششدانگ تخليه45000صنعتى  612  فرعى از 99 اصلىسابق شركت صنايع شيميائى  مراغه

مراغه - روستاى خانقاه - شهرك صنعتى -  محل 8
سابق شركت صنايع شيميائى  مراغه

نقدى3,240,000,000ششدانگ تخليه45000صنعتى  613  فرعى از 99 اصلى

9
مراغه - روستاى خانقاه - شهرك صنعتى -  محل 

نقدى3,340,483,200ششدانگ تخليه4639/560صنعتى  614  فرعى از 99 اصلىسابق شركت صنايع شيميائى  مراغه

مراغه - روستاى خانقاه - شهرك صنعتى -  محل 10
سابق شركت صنايع شيميائى  مراغه

نقدى3,582,000,000ششدانگ تخليه49750صنعتى  633  فرعى از 99 اصلى

مراغه - روستاى خانقاه - شهرك صنعتى -  محل 11
سابق شركت صنايع شيميائى  مراغه

نقدى3,600,000,000ششدانگ تخليه50000صنعتى    637  فرعى از 99 اصلى

مراغه - روستاى خانقاه - شهرك صنعتى -  محل 12
سابق شركت صنايع شيميائى  مراغه

نقدى3,600,000,000ششدانگ تخليه50000صنعتى     636  فرعى از 99 اصلى

مراغه - روستاى خانقاه - شهرك صنعتى -  محل 13
سابق شركت صنايع شيميائى  مراغه

نقدى3,600,000,000ششدانگ تخليه50000صنعتى      635  فرعى از 99 اصلى

111 فرعى از 2153 اصلى قطعه 28 تفكيكى واقع سراب - خيابان خرمشهر - كوچه دانشمند 14
در بخش 49

نقدى14/51650,943,810 سهم مشاع از 96 سهم مى باشدعدم تخليه297/50319/30مسكونى

15
تبريز - خيابان شهيد رضا نژاد شمالى -  كوى قره 

باغيها - كوچه شــهيد عليپور -  داخل بن بست - كاشى 
83

نقدى9,572,850,000ششدانگعدم تخليه275/90280مسكونى10فرعى از 1810 اصلى 

ششدانگ توضيح اينكه زيربناى احداثى ناقص حدود 165 تخليه273165مسكونى813 فرعى از 39 اصلى ملكان - روستاى آقجه ديزج16
متر مربع كه تعداد 17 عدد ستون با تير آهن نمره 14 جفت تا 
ارتفاع 4/20 متر با ورق و بقيه با تسمه احداث شده و سقف 

طبقه اول با تيرچه و بلوك  بتن ريزى شده است.

نقدى603,254,520

عدم تخليه35292مسكونى161 فرعى از 64  اصلى ملكان -  روستاى شريفلو17
ارزش كل ملك برابر 824,179,200 ريال برآورد شده 
كه ارزش 80 سهم مشاع از352 سهم ششدانگ معادل 

187,313,455 ريال مى باشد
نقدى187,313,455

عدم تخليه779/60153/60مسكونى113 فرعى از 60 اصلىملكان -  روستاى قندهار18
ارزش كل ملك برابر 1,450,907,160 ريال برآورد شده كه 
ارزش 8700 سهم مشاع از77960 سهم ششدانگ معادل 

نقدى161,914,986161,914,986 ريال مى باشد

عدم تخليه251168/36مسكونى59 فرعى از 2923 اصلى قطعه 53تبريز -  خيابان قدس - كوى شريعتى - پالك 1958
ارزش كل ملك برابر 5,371,400,000  ريال برآورد 
شده كه ارزش 21 سهم مشاع از 96  سهم ششدانگ 

نقدى1,174,993,750معادل1,174,993,750 ريال مى باشد

هريس -  ميدان مردانى آذر -  روبروى نيروى انتظامى 20
- محل سابق نمايندگى ايران خودرو والى

5963 فرعى از 1 اصلى مفروز مجزى شده از فرعى 
5074 قطعه يك بخش 47 هريس

" خدماتى 
مسكونى 
تجارى"

عدم تخليه1396/451306/50
ارزش كل ملك برابر 35,107,513,000  ريال برآورد شده 

كه ارزش 72 سهم مشاع از 96  سهم ششدانگ معادل 
26,330,634,750  ريال مى باشد

نقدى26,330,634,750

8 فرعى از 1576 اصلى بعالوه 8 فرعى از 1599 تبريز- بازار تبريز- پشت بازار امير تبريز21
نقدى140,438,000,000شامل دو سند تك برگى مجزا مى باشدتخليه72/80190تجارىاصلى

تبريز - خيابان حافظ - يك قطعه مانده به چهارراه 22
بهشتى

نقدى39,396,413,490ششدانگتخليه253/72قدرالسهمتجارى3 فرعى از 1199 اصلى

نقدى170,000,000ششدانگ عدم تخليه12775/97مسكونى684 فرعى از 88 اصلى واقع در بخش 9 بستان آبادبستان آباد - روستاى آالنقـ  پالك 2388

2ضميمه رايگان روزنامه جام جم     شنبه  21    دى  1398     شماره5773



مديريت شعب بانك سپه منطقه آذربايجان شرقى 

كاربرىشماره پالك ثبتىآدرسرديف
عرصه

  (  متر مربع  )
اعيان

توضيحات تخليه  (  متر مربع  )
قيمت پايه 

كارشناسى  ( ريال )
نحوه ارائه 
پيشنهاد

24
تبريز - خيابان حافظ - روبروى بيمارستان نورنجات 

- كوى شهيد مسافرى - پالك 7  -  طبقه 2
عدم تخليه122/40قدرالسهممسكونى13 فرعى از 1268 اصلى

ارزش كل ملك برابر 3,304,800,000  ريال برآورد 
شده كه ارزش 1,75دانگ مشاع از  ششدانگ آن 

معادل963,900,000 ريال مى باشد
نقدى963,900,000

25
تبريز - جاده ائل گلى - پشت الهى پرست - 10 مترى 

عدم تخليه223282مسكونى1508 فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9اول رجايى شهر - كاشى 10
ارزش كل ملك برابر 25,401,600,000  ريال برآورد شده 
كه ارزش 17سهم مشاع  از 96 سهم  ششدانگ آن معادل 

4,498,200,000 ريال مى باشد
نقدى4,498,200,000

نقدى3,817,632,000ششدانگتخليه1053/50450تجارى219 فرعى از 27 اصلى بخش 19 تبريزقره چمن - جنب پمپ بنزين26

مرندـ  خيابان شمس تبريزىـ  بن بست المهدىـ 27
عدم تخليه262/50375/61مسكونى10 فرعى از 2192 اصلى پالك 10

ارزش كل ملك برابر 4,650,000,000  ريال برآورد شده 
كه ارزش 22 سهم مشاع  از 96 سهم  ششدانگ آن معادل  

نقدى1,065,625,0001,065,625,000 ريال مى باشد

تبريز - كوى فيروز - كوى اسالمى - بن بست28
 اول شرقى - پالك 48

نقدى12,000,000,000ششدانگعدم تخليه247/80300مسكونى35 فرعى از 7712 اصلى

عدم تخليه125/83قدرالسهممسكونى524 فرعى از يك فرعى از 1728 اصلىتبريز - حافظ شمالى - كوچه تدين - پالك 2910/8
ارزش كل ملك برابر 4,636,800,000  ريال برآورد شده 

كه ارزش 20 سهم مشاع  از 96 سهم  ششدانگ آن معادل  
966,000,000 ريال مى باشد

نقدى966,000,000

تبريز - رشديه - خيابان پرديس غربى - برج سپهر - 30
طبقه چهارم - واحد جنوب

نقدى5,278,000,000ششدانگعدم تخليه101/50قدرالسهممسكونى18824 فرعى از 5001 و 6872 فرعى از 1 اصلى

31
تبريز - اول خيابان صائب - نرسيده به تعويض 

عدم تخليه8831282مسكونى2239 اصلى واقع در بخش 5 تبريزروغنى - كوى بن بست مهدوى - كاشى 75
ارزش كل ملك برابر 47,779,200,000  ريال برآورد شده 

كه ارزش 338 سهم مشاع  از 960 سهم  ششدانگ آن 
معادل  16,822,260,000 ريال مى باشد

نقدى16,822,260,000

تبريز - جاده آذرشهر - كمربندى سردرود - نرسيده به 32
CNG شهرك رجايى - جنب جايگاه

عدم تخليه5599/5099خدماتى 91 فرعى از 2021 اصلى
ارزش كل ملك برابر 57,971,500,000  ريال برآورد شده 
كه ارزش 47 سهم مشاع  از 96 سهم  ششدانگ آن معادل  

28,381,880,220 ريال مى باشد
نقدى28,381,880,220

تبريز - خيابان رسالت - مجتمع فلزكاران - طبقه 33
اول - پالك 599

نقدى23,273,880,000ششدانگتخليه538قدرالسهمخدماتى 295 فرعى از 8770 اصلى واقع در بخش 5 تبريز

34
تبريز - خيابان دكتر قريب - كوى فيروز نو - 10 مترى 

كاج - پالك 18 - طبقه همكف - واحد اول
583 فرعى از 8244 اصلى قطعه يك تفكيكى مفروز و 

عدم تخليه117/93قدرالسهممسكونىمجزى شده از 582 فرعى واقع در بخش 5
ارزش كل ملك برابر 6,934,284,000  ريال برآورد شده 

كه ارزش 17 سهم مشاع  از 96 سهم  ششدانگ آن معادل  
1,227,946,125 ريال مى باشد

نقدى1,227,946,125

35
تبريز - خيابان حافظ - كوى بهدارى لشكر - كوى 

عدم تخليه54106مسكونى412 فرعى از 1728 اصلى سيدى - پالك 2/4
ارزش كل ملك برابر 2,340,000,000  ريال برآورد شده 

كه ارزش 20 سهم مشاع  از 96 سهم  ششدانگ آن معادل  
487,500,000 ريال مى باشد

نقدى487,500,000

تبريز - خيابان حافظ - باالتر از تقاطع پاستور جديد - 36
كوچه بنام - طبقه دوم - كاشى  154

نقدى2,738,360,000ششدانگعدم تخليه80/54قدرالسهممسكونى12 فرعى از 1591 اصلى

37
تبريز - وليعصر - خيابان فروغى - كوچه صادقيان  - 

نبش ده مترى چهارم
 46313 فرعى از يك  اصلى قطعه  12 واقعر  در

عدم تخليه128/82قدرالسهممسكونى بخش 9
ارزش كل ملك برابر 17,390,700,000  ريال برآورد 
شده كه ارزش 5/5 دانگ مشاع از  ششدانگ آن معادل  

نقدى15,941,475,00015,941,475,000 ريال مى باشد

شهر جديد سهند - فاز 2 صدرا  - مجتمع پرسپوليس 38
نقدى922,800,000ششدانگ عدم تخليه61/52قدرالسهممسكونى7182 فرعى از 32 اصلى-  بلوك 1 - طبقه 6  - واحد مركزى

تبريز - شهرك باغميشه - شيت 5 - ميدان  اطلس - 39
روبروى مسجد - ساختمان  نگين اطلس 

نقدى30,606,895,800ششدانگ تخليه127/83قدرالسهمتجارى19307 فرعى از 1 اصلى  

40
تبريز - خيابان راه آهن - كوى قدس - روبروى 
المهدى - 12 مترى ميخك 2 پالك 3 طبقه چهارم

88 فرعى منفكه از پالك 7889 فرعى 39 واقع 
عدم تخليه99/69قدرالسهممسكونىدربخش 5

ارزش كل ملك برابر 3,215,600,000  ريال برآورد شده 
كه ارزش 69 سهم مشاع  از 96 سهم  ششدانگ آن معادل  

نقدى2,311,212,9602,311,212,960 ريال مى باشد

تبريز - خيابان راه آهن - بعد از چهارراه قطران -41
 پالك 1173

تجارى / 14 فرعى از 6019 اصلى
مسكونى

نقدى61,742,253,520ششدانگعدم تخليه200775/67

42
تبريز - چهارراه ابوريحان - ميدان منظريه -  مجتمع 

سهنديه - ورودى شمالى - بلوك جنوبى - راه پله 
شرقى - طبقه 4 - واحد جنوبى 

نقدى3,700,000,000ششدانگعدم تخليه87/90قدرالسهممسكونى2943 فرعى از 8999 اصلى

43
تبريز - چهارراه ابوريحان - ميدان منظريه -  مجتمع 
سهنديه - ورودى جنوب غربى - واحد E - طبقه 7 - 

شرقى - پالك 19
نقدى5,500,000,000ششدانگعدم تخليه130/58قدرالسهممسكونى2942 فرعى از 8999 اصلى

44
تبريز - بلوار استاد شهريار - خيابان گلكار - پشت 
مجتمع پترو شيمى - مجتمع سپيدار - بلوك حوزه 7 

بسيج
عدم تخليه4066/4028099مسكونىفرعى 1 از 3954 اصلى

ارزش كل ملك برابر 637,301,100,000  ريال برآورد 
شده كه ارزش 148 سهم مشاع  از 960 سهم  ششدانگ آن 

معادل  98,250,586,250 ريال مى باشد
نقدى98,250,586,250

تبريز - پاستور جديد - مابين جديرى و 13 آبان - 45
پالك 38  -  طبقه اول

( خدماتى 335  فرعى از 135 اصلى
 مطب )

نقدى2,991,816,000ششدانگعدم تخليه30/78قدرالسهم

تبريز - گلپارك - مجتمع مسكونى گلپارك - بلوك 42 46
- راه پله اول - طبقه 2

نقدى3,250,000,000ششدانگتخليه088/37مسكونى555 فرعى از 4094 اصلى

47
تبريز - خيابان دامپزشكى - تقاطع خيابان نظام 

14 فرعى از 5825 اصلىپزشكى - جنب شيرينى تاتلى - پالك 7
تجارى / 
عدم تخليه243/201258/90مسكونى

ارزش كل ملك برابر 71,878,500,000  ريال برآورد 
شده كه ارزش نيم دانگ  مشاع از 6  ششدانگ آن معادل  

5,989,875,000 ريال مى باشد
نقدى5,989,875,000

تبريز - خيابان شمس تبريزى - روبروى كوچه شرشرا 48
- محل سابق بانك سپه شعبه شمس تبريزى 

نقدى39,469,500,000فقط سرقفلى ملك مذكور متعلق به بانك استتخليه102137/90تجارىجزء پالك ثبتى 5018 اصلى 

تبريز - خيابان منجم - چهارراه قره آغاج - محل سابق 49
نقدى43,242,500,000فقط سرقفلى ملك مذكور متعلق به بانك استتخليه108/70158/20تجارىجزء پالك ثبتى 3805  الى 3811  بانك سپه شعبه قره آغاج تبريز

تبريز - بازار سرپوشيده تبريز - بازار گونى فروشان - 50
محل سابق بانك سپه شعبه كاغذ فروشان تبريز

نقدى52,442,500,000فقط سرقفلى ملك مذكور متعلق به بانك استتخليه143/90189تجارىجزء پالك ثبتى 2447 بخش 8 تبريز

تبريز - خيابان خيام - نرسيده به مسجد امام خمينى - 51
محل سابق بانك سپه شعبه خيام

نقدى75,461,100,000ششدانگتخليه228/67252/37تجارى7 فرعى از 8590 اصلى 

بناب - خيابان باهنر - بلوار مدرس - محل سابق بانك 52
سپه شعبه مدرس بناب

تجارى / 10010 فرعى از 1 اصلى
مسكونى

نقدى30,095,840,000ششدانگتخليه286333/30
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اى آفتاب آينه دار جمال تو
مشك سياه مجمره گردان خال تو

صحن سراى ديده بشستم ولى چه سود
حافظكاين گوشه نيست در خور خيل خيال تو

صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  وحيده حاجى محمديارى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

شنبه  21    دى  1398     شماره 5573

محســن نريمــان مديرعامل 
ســازمان منطقــه آزاد ارس در ويژه 
برنامه بزرگداشــت ســردار سرافزار 
جهان اســالم، شهيد ســپهبد حاج 
قاســم ســليمانى گفــت: آمريكا در 
مقابــل اقتــدار جمهورى اســالمى 
ايران به ســتوه آمده است و اقدامات 
نابخردانــه اى كــه انجــام مى دهد 
نشــان دهنــده عجز اين كشــور در 

مقابل ملت ايران است.
اين اقدام و خون پاك شــهيدانى 
چــون ســپهبد ســليمانى در نهايت 

باعــث اتحــاد و انســجام در ايران 
اسالمى خواهد شد. 

اقتــدار ايران در ســوريه و عراق 
كه يكــى از نمودهاى بارز آن حضور 
ميليــون هــا نفر در حماســه اربعين 
اســت، دشــمنان را عصبانى كرده 

است. 
حضــور مقتدرانه آحــاد مختلف 
مــردم در شــهرهايى چــون تبريز، 
مشــهد و جلفا، تنها چند ساعت پس 
از اتفاق كــه بدون برنامــه ريزى و 
خودجــوش صورت گرفت، نشــان 
دهنده بصيــرت و اتحاد مردم ايران 

است. 
نبايد اسير تبليغات دشمنان شويم 
و حافظــه تاريخى ثابــت مى كند كه 
دشمنان هيچوقت به فكر ملت ايران 

نبوده و نخواهند بود. 
هم اكنون دنياى استكبار وحشت 
زده است و از عواقب اقدام ددمنشانه 

آمريكا در هراس هستند

 كمربنــدى ميانى تبريــز در پى 
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سليمانى 
و با تصويب شــوراى نامگذارى اماكن و 
معابر عمومى شهر تبريز به نام اين شهيد 

سرافراز نامگذارى شد.
در جلســه فوق العاده  شــوراى شهر 
تبريز، معابر ديگرى نيز به عنوان پيشنهاد 
از ســوى اعضاى مطرح شده بود كه در 

نهايت با توجه به پرتــردد بودن و وجود 
فضاهاى مناســب در اين مســير براى 
فضاسازى، كمربند ميانى تبريز حدفاصل 
خيابان مشــروطه تا ميــدان افالك نما 

براى اين نامگذارى تعيين شد.
كمربندى ميانى تبريز به طول بيش از 
30 كيلومتر شريان حياتى ترافيك در اين 

كالنشهر است

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر 
آذربايجان شرقى از افزايش 12درصدى 
كشــفيات موادمخدر در استان خبر داد و 
گفت: در سال جارى 2.3 تن مواد مخدر در 

اين خطه كشف و ضبط شده است.
سرهنگ قاســم دهقانى  در گفت و 
گو با خبرنگاران با اشــاره به افزايش مواد 
مخدر صنعتى اظهار كرد: در اين راستا در 
ســال جارى 72 درصد شيشه، 43 درصد 
هروئيــن و 42 درصد انــواع مواد مخدر 
نوظهــور مانند گل و كميــكال افزايش 

كشفيات داشته ايم.
وى ادامه داد: در اين راستا حدود 146 
نفــر توزيع كننــده و قاچاقچى اصلى در 

قالب 16 باند در استان دستگير شده اند.
سرهنگ دهقان مقابله و دستگيرى 
با خرده فروشــان به عنوان عوامل اصلى 
قاچــاق مواد مخــدر را از جمله اهداف و 
وظايف نيروى انتظامى برشمرد و گفت: 
اولويت پليس دستگيرى خرده فروشان 
اســت كه 4143 نفــر در معابر، پارك ها 
و محــالت دســتگير و تحويل مقامات 

قضايى شده اند.
وى اقدام شــاخص پليــس در حوزه 
خــرده فروشــان را پاكســازى اطراف 
مدارس و مراكز دانشــگاهى اعالم كرد 

و افزود: در اين راستا در شعاع 500 مترى 
مدارس و مراكز دانشگاهى 22 كيلوگرم 
مواد مخدر كشــف شده و 200 نفر نيز در 
اين راســتا دستگير شده اند و 4175 فقزه 
پرونده قضايى تشكيل و به همان ميزان 

عمليات پليسى انجام شده است.
وى اســتان آذربايجان شرقى را يكى 
از اســتان هاى پاك در زمينه مواد مخدر 
با رتبه 28 دانســت و گفت: ميزان شيوع 
مصرف مواد مخدر در آذربايجان شرقى 
1.2 درصد است كه ميانگين كشورى 5.4 

درصد است.
ســرهنگ دهقانــى با بيــان اينكه 
بيكارى و فقر عامل اصلى و برجســته در 
اعتياد به موادمخدر نيســت،خاطر نشان 
كرد: حدود 60 درصد افراد دستگير شده 
متاهل و داراى كار هســتند و 25 درصد 
آلودگى ها در جامعه كارگرى اســت كه 

نسبت به ميانگين كشورى باالتر است .
وى با بيــان اينكه اعتياد جنســيت 
نمى شناســد، افزود: ميــزان آلودگى در 
حوزه دانش آموزى نيم درصد اســت كه 
نســبت به ميانگين كشورى (چهار و نيم 
درصد) بســيار پايين اســت با اين حال 
باالى 99 درصد دستگير شدگان معتادان 

آقايان هستند.

 شــهردار تبريز از پيشــنهاد 
احداث 10 تقاطع غير همسطح در 
بودجه ســال 99 خبــر داد و گفت: 
شــهردارى مجرى خواسته هاى 

شهروندان است.
 ايرج شهين باهر با اشاره به اينكه 
پروژه هاى عمرانى شهردارى تبريز 
سال آينده نيز تداوم خواهد داشت، 
اظهار كرد: مــا عالقه اى به انجام 
پــروژه هاى ويترينى و نمايشــى 
نداريــم اما با اين حــال احداث 10 
تقاطع غيرهمسطح در رديف پروژه 
هاى عمرانى سال آينده شهردارى 

تبريز قرار گرفته است.
او تمركز شهردارى تبريز را روى 
خواســته هاى شهروندان معطوف 
دانســت و افزود: ما در حوزه حمل 
و نقل و ترافيك نظرسنجى مردمى 
انجام داديم و به اين نتيجه رسيديم 
كه شــهر در اين حوزه نياز به چند 
تقاطع غير همســطح دارد و بر اين 
اساس براى سال آينده احداث 10 

تقاطــع غيرهمســطح را در رديف 
پروژه هاى عمرانى قرار داديم.

شــهردار تبريز عنوان كرد: در 
ســال 99 كماكان ايــن فرصت را 
داريم تا در راســتاى توسعه حمل 
و نقــل عمومــى و ريلــى، پروژه 
بزرگ متــرو تبريز را حمايت كنيم 
تا اين امكان بــراى تردد راحت تر 

شهروندان فراهم شود.
او افزود: ما مجرى خواسته هاى 
شهروندان هستيم و بر اين اساس 
رفع نيازهاى شهرى مردم تبريز در 

اولويت برنامه هاى ما قرار دارد.

رييس دانشــگاه تبريز گفت: 
لبخند شهيد سليمانى، آرامش مردم 
ايــران بود، او بازوى قدرتمند نظامى 
بــود كــه در كنــار فعاليت هــاى 
ديپلماتيك توانسته بود دولت و كشور 
را در اغلــب بازى هاى سياســى و 

امنيتى حفظ كند.
مير رضــا مجيدى در مراســم 
بزرگداشت شهيد حاج قاسم سليمانى 
و همرزمانش در دانشگاه تبريز اظهار 
كرد: شهيد مظهر عشق الهى بوده و 
با وضوى خون و سجده حق به سوى 
محبوب خــود مى رود و به گفته امام 
(ره) شهدا  قهقهه مستانه شان "عند 

ربهم يزرقون" هستند.
وى اضافــه كرد: شــهادت در 
فرهنگ ما مرگى نيســت كه دشمن 
بر مجاهد تحميل كرده باشــد، بلكه 

مرگ دلخواهى اســت كه مجاهد با 
آگاهى و منطق، شعور و بينايى آن را 
انتخاب كرده است، راهى كه سپهبد 

سليمانى انتخاب كرد.
وى تاكيد كرد: شــهادت، پاداش 
ســال ها جهاد سردار ســليمانى در 
راه خدا بود، البته ســپهبد سليمانى و 
همرزمانش به دوســتان شهيد خود، 

به باكرى ها و همت ها پيوستند.
 به گزارش ايسنا، رييس دانشگاه 
تبريز متذكر شــد: راه سپهبد شهيد 
حاج قاسم ســليمانى و همرزمانش 
در مقابله با ظلم جهانى ادامه خواهد 
يافت، شهادت سپهبد سليمانى داغ 
بزرگى بر دل همرزمان و هموطنان 
نشــانده و اكنون بايــد ديد چگونه 
مى تــوان ايــن اندوه و خشــم را در 

مسيرى سازنده براى نظام قرار داد.
مجيدى خاطرنشان كرد: اكنون 
شهادت سپهبد سليمانى بايد عاملى 
براى صلح ملى باشــد، الزم اســت 
گروه هاى مختلف ســلوك سردار 
سليمانى و ديگر شهداى پاك انقالب 
را سرلوحه خود قرار داده و سر بلندى 
ايران را بيش از هر چيز در اولويت خود 

قرار دهند.

 رئيــس دانشــگاه جامع 
علمــى كاربــردى آذربايجــان 
شرقى تصريح كرد: بايد شكرگزار 
باشــيم كه در عصــرى زندگى 
مى كنيم كه كشــور داراى قدرت 

منطقه اى و جهانى است.
فــرزان قاليچى در مراســم 
خاطــره  و  يــاد  گراميداشــت 
شهيد ســپهبد قاسم ســليمانى 
و همرزمانــش كــه در واحــد 
اســتانى دانشگاه علمى كاربردى 
آذربايجان شــرقى برگزار شــد، 
ضمن عرض تســليت شــهادت 
اين ســردار دالور جبهه هاى حق 
عليــه باطل به پيشــگاه حضرت 
ولى عصر و رهبر معظم انقالب با 
اشــاره به شخصيت و رفتار شهيد 
حاج قاسم سليمانى گفت: تدبير، 
شجاعت، اخالص و اخالق نيكو 
از خصيصــه هــاى بارز شــهيد 

واالمقام بود.
وى با اشــاره بــه بيانات مقام 
معظــم رهبــرى در خصــوص 
قدرت دفاعى ايــران، بيان كرد: 

دوران بــزن در رويى تمام شــده 
و نمونــه اش ســيلى محكم مادر 
هدف قرار دادن پايگاه آمريكايى 
ها در عين االســد بود؛ عملى كه 
بعــد از جنگ جهانــى دوم براى 

آمريكا رخ نداده بود.
قاليچى ادامــه داد: به فرموده 
رهبــر معظم انقالب، شــهادت 
زيبنــده شــهيد ســليمانى بود و 
شهادت ايشان معادالت سياسى 

و اوضاع جهان را تغيير داد.
وى در خاتمه متذكر شد: مردم 
بايد بصيرت داشــته باشــند و در 
برابر توطئه هاى دشمن با تكيه بر 
بصيرت انقالبــى از نظام مقدس 

ايران حمايت كنند.

دشمنان در مقابل اقتدار ايران اسالمى به 
ستوه آمده اند

كمربنــدى ميانــى تبريز به نام «ســردار 
سليمانى» نامگذارى شد

افزايش 12 درصدى كشفيات موادمخدر 
در آذربايجان شرقى

شهردار تبريز خبر داد:
پيشنهاد احداث 10 تقاطع غير همسطح 

در سال 99

رئيس دانشگاه تبريز:
لبخند شهيد ســليمانى، آرامش مردم 

ايران بود

رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى آذربايجان شرقى:
شكرگزار باشــيم در عصرى زندگى 
مى كنيم كــه ايــران داراى قدرت 

جهانى است

خبر خبر

با وجــود بــارش برف، 
برودت هوا و يخبندان، شــبكه 
هاي گاز شــمالغرب كشــور از 
پايداري انتقال گاز برخوردار مي 

باشد.
به گــزارش روابط عمومي 
منطقه 8 عمليــات انتقال گاز، 
يداله بايبوردي، مدير منطقه 8 
با توجه به بارش برف و برودت 
هــوا، همچنان تاسيســات و 
مراكز بهره برداري خطوط لوله 
اين منطقــه با ضريب اطمينان 
باال در مدار سرويس قرار داشته 
و گاز مورد نياز مبادي مصرف، 

تامين مي شود.

بايبوردي افــزود: با اهميت 
بخشي به ضريب ايمني باالي 
انتقال گاز در منطقه شمالغرب 
كشــور، گفت: با اقدامات انجام 
يافته شرايط براي انتقال پايدار 
گاز طبيعــي و جلوگيري از افت 
فشــار در ماههاي ســرد سال 
در منطقــه فراهــم گرديده و 

تاسيسات و مراكز بهره برداري 
خطوط لولــه اين منطقه جهت 
تاميــن گاز مــورد نيــاز همه 
بخشــهاي مصرف، با ضريب 
اطمينــان باال بر روي مدار قرار 

دارند.
مديــر منطقــه 8 عمليات 
انتقــال گاز، هــدف از اجرايي 

كردن اين تمهيدات را افزايش 
پايداري انتقال گاز و جلوگيري 
از افت فشار گاز در فصول سرد 
سال عنوان و خاطرنشان كرد: 
براي بهبود فرايند انتقال پايدار 
گاز طبيعي در تأسيسات تقويت 
فشــار در ســطح اين منطقه 
عملياتي، بازرســي هاي دوره 
اي و ســاالنه در بخــش هاي 
مكانيــك، برق و ابــزار دقيق 
انجام شــده اســت و در حال 
حاضــر هيچگونه مشــكلي از 

لحاظ انتقال گاز وجود ندارد.
وي رعايت اصــول صرفه 
جويي هموطنان را زمينه انتقال 

پايــدار و مســتمر گاز طبيعي 
برشــمرد و تصريح نمــود: با 
كاهش شــديد دمــاي هوا در 
كشــور، همواره مصــرف گاز 
طبيعي بخصــوص در مناطق 
سردســير بصورت غير منتظره 
اي از ســير صعودي برخوردار 
بوده كه احتمال افت فشار را در 
سرشــاخه هاي مصرف تشديد 
مي نمايد، بــه همين منظور از 
مردم عزيز كشــورمان انتظار 
دارد با رعايت اصل صرفه جويي 
از احتمال قطع گاز هموطنان در 
مصــرف  هــاي  سرشــاخه 

جلوگيري كنند..

بلوار منجم با تالش امور برق ستارخان، بار ديگر 
روشن شد.

به گزارش روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق 
تبريز، كابل كشى روشــنايى بلوار منجم به طول 450 
متر توسط اكيپ روشــنايى و عوامل بهره بردارى امور 

برق ستارخان به انجام رسيد.
گفتنى اســت براى اجراى اين پروژه، بيش از 450 
متر كابل خودنگهدار و كابل مســى به كار رفته است. 

اعتبار اين پروژه بيش از 90 ميليون ريال بوده است.
بــا اجراى ايــن طرح كه با هماهنگى شــهردارى 
منطقه 10 تبريز صورت گرفت، منطقه ى پرتردد بلوار 

منجم پس از سه ماه، از خاموشى خارج شد. شايان ذكر 
است؛ تامين برق روشــنايى معابر اين بلوار برعهده ى 

شهردارى است و اين عمليات به جهت تامين رضايت 
مردم عزيز منطقه و شــهروندان و همچنين در راستاى 
تعامل بين شركت توزيع نيروى برق تبريز و شهردارى 

منطقه 10 انجام شد.
اين گزارش مى افزايــد نصب چراغ هاى 400 وات 
ســديمى در ميدان آذربايجان، اصالح روشنايى معابر 
اتوبان پاسداران، اصالح روشنايى معابر خيابان فرودگاه 
حدفاصل پارك حجاج تا پايگاه دوم شــكارى، و نصب 
پايه هاى مســير ميدان آذربايجان به پل سرداران فاتح 
از ديگــر فعاليت هاى امور برق ســتارخان طى دو ماه 

گذشته بوده است.

معــاون برنامه ريــزى و امــور اقتصــادى 
ســازمان جهادكشاورزى استان آذربايجان شرقى، 
خســارت وارده بــه بخــش كشــاورزى مناطق 
زلزله زده اســتان در اثر زلزله 17 آبان ميانه را 180 

ميليارد تومان اعالم كرد.
فيــروز باقرزاده در كارگــروه اقتصاد مقاومتى 
بخش كشــاورزى اســتان اعالم كرد: براى بيش 
از 2000 واحد دامــى، مبلغ پنج ميليون تومان وام 
بالعــوض و پانزده ميليون تومان تســهيالت كم 

بهره در نظر گرفته شده است.
مهنــدس باقــرزاده با اشــاره بــه اينكه طبق 
تفاهمنامه موجود بين ســازمان جهادكشــاورزى 
و بنياد مســكن استان، تشــكيل پرونده، شناسايى 
دامــدار و بــرآورد خســارت برعهده ســازمان 
جهادكشــاورزى بوده و ساخت و ساز اماكن دامى 
مانند اماكن مســكونى بر عهده بنياد مســكن مى 
باشــد، گفت: پس از وقوع زلزله در شهرســتانهاى 
ميانه و ســراب، در هريك از اين شهرستانها تعداد 

1000 پرونده  در مجموع 2000 پرونده خســارت 
ديدگان توســط مديريتهاى شهرستان و سازمان 
نظام مهندســى تشــكيل و تحويل بنياد مســكن 

شده است.
وى اعالم كرد: مســاحت اماكــن اضطرارى 
دامى ايجاد شــده در شهرستان ميانه 2 هزار و 54 
متر و شهرستان سراب 2 هزار و 360 متر مى باشد.

وى با اشــاره به ســاخت و ســاز اماكن دائمى 
بــه منظور نگهدارى دام هــا در مناطق زلزله زده 
شهرســتان هاى ميانه و ســراب گفت: 500 واحد 
ِفِرم آماده براى آغاز ســاخت و ســاز اماكن دامى 

دايمى به مناطق زلزله زده منتقل مى شــود.
زلزله 5.9 ريشــترى 17 آبان بــه كانون ترك 
ميانــه موجب جــان باختن 5 تن، خســارت 10 تا 
100 درصدى به بيش از 5 هزار واحد مســكونى و 

خســارت به حدود 5 هزار واحد دامى شد.
همچنيــن نزديك به يك هزار و 500 راس دام 
تلف شــد كه از اين ميــزان يك هزار و 100 راس 

دام ســبك و 400 راس دام سنگين بود.
در حادثــه زلزلــه آذربايجان شــرقى 45 واحد 
تراكتور و ادوات كشــاورزى، يك واحد مرغدارى 
صنعتى (30درصد خســارت)، 6 رشــته قنات و 7 
كيلومتــر كانال هــا آبيارى عمومى نيز خســارت 
ديده و بيش از 300 تن از محصوالت كشــاورزى 

بــه ارزش 37 ميليارد ريال نيز از بين رفت.

 مديرعامل شــركت گاز استان، به 
پــاس هميارى و همراهى با مردم حادثه 
ديده و امدادرسانى به زلزله زدگان ميانه و 
ســراب، در حاشــيه كارگاه تخصصى 
تجارب و درس آموخته هاى زمين لرزه در 
شهرســتان هاى ميانه و سراب از سوى 
اســتاندار آذربايجان شرقى مورد تقدير 

قرار گرفت.
در حاشــيه كارگاه تخصصى تجارب 
و  درس آموخته هاى زمين لرزه 17 آبان 
شهرستان ميانه و سراب، دكتر محّمدرضا 
پورمحمدى استاندار آذربايجان شرقى با 
اهداى لوح ســپاس از حضور مســتمر و 
مديريت بحران مديرعامل شــركت گاز 
در هميارى و همراهى مردم حادثه ديده 

تقدير نمود.
در اين لوح  سپاس آمده است:

اينجانب بــر خود الزم مــى دانم از 
تالش و جّديت جناب عالى اعم از حضور، 

همراهى و امداد رسانى صادقانه به زلزله 
زدگان نيازمند اســتان صميمانه تقدير و 
تشكر نمايم و قطعًا آن كه ناظر بر اعمال 
و نيات ماست، پاداش دهنده اصلى است.

شايان ذكر است: با وقوع زلزله بامداد روز 
جمعه تاريخ 98/8/17 در شهرستان هاى 
ميانه و ســراب، بر اســاس ســناريوى 
عملياتى واكنش سريع مديريت بحران 
در شركت گاز استان، اكيپ هاى امدادى 
و عملياتى مســؤول، بالفاصله در محل 
هاى حادثه حضور يافته و با ايمن سازى 
محيط نســبت به انجام عمليات ترميم و 
بازسازى شبكه هاى گاز اقدام و ظرف 24 
ســاعت اوليــه وقوع زلزلــه جريان گاز 

مناطق حادثه ديده را داير نمودند

تقدير از مديرعامل گاز استان به پاس همياري با مردم 
حادثه ديده  و زلزله زدگان ميانه و سراب

با وجود  سرما و يخبندان؛
خطوط انتقال گاز شمالغرب كشور از پايداري برخوردار است

توسط شركت توزيع نيروى برق تبريز صورت گرفت؛
بازگشت روشنايى به بلوار منجم تبريز 

خسارت 180 ميليارد تومانى زمين لرزه به بخش كشاورزى 
آذربايجان شرقى


