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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مطرح کرد؛ 

صنعتی سازی؛ راهکار احداث 
مسکن ارزان  در استان

جواد رحمتی، معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: راهکار احداث مسکن ارزان قیمت، 
صنعتی سازی ساختمان است، اما متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم اقدامات تاثیرگذاری در این راستا انجام دهیم.

به گزارش جام جم به نقل از ایرنا رحمتی در نشست شورای مسکن آذربایجان شرقی، با بیان این که در طرح اقدام ملی 
سعی شده تا تجربه مسکن مهر که هدف فقط تولید مسکن بود، تکرار نشــود، افزود: با توجه به وضعیت بازار مسکن، 
افزایش قیمت ها و استقرار ساخت وسازها در بخش خصوصی، تولید مسکن طی چند سال گذشته انجام نشده که با تداوم 

این روند قطعا در راستای تولید مسکن و طرح اقدام ملی مسکن نیز به نتیجه مطلوب نمی رسیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

دلیلی بر افزایش سرطان 
در اطراف دریاچه ارومیه 

وجود ندارد
4
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مدیرعامل آبفای استان مطرح کرد؛

تامین آب مخزن جنوب غرب 
تبریز،  منتظر اعتبار

رئیس منطقه 5 سازمان بازرسی کشور:

سازمان بازرسی در کنار مدیران 
اجرایی است

4

اختصاص 2356 میلیارد تومان تسهیالت به مشاغل آسیب دیده از کرونا
سرپرست اداره کل تعاون استان خبر داد؛

مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه واقع
 در مدیریت شعب منطقه آذربایجان شرقی 

 )شماره مزایده   1 /493/99(                                           
2-3

مدیرعامل اتوبوسرانی تبریز و حومه:
اتوبوسرانی منظم ترین شرکت از نظر مالی است

شــهرداری سراب در نظر دارد به استناد بند دوم مصوبه شماره 33۱ 
شــورای محترم اسالمی شهر ســراب اجاره ماهیانه محل پارکینگ 
عمومی شهرداری ســراب واقع در کوچه الله پشت بانک مسکن از 
طریق مزایده عمومی کتبی به صورت اجاره ماهیانه ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال 

به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده:

۱-متقاضیان بایســتی ۱۰ درصد مبلغ اجاره بهاء ساالنه را به عنوان 
سپرده شرکت در مزایده به حساب 2۰۱۱۱۱236۷۸۱۸3 شهرداری 
نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه سراب واریز و فیش مربوط 
را به همراه درخواســت کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته از 
تاریخ نشر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز تا آخر وقت اداری روزشنبه 
مورخه 99/4/2۱ به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.

2-مبنای برنده مزایده بیشترین قیمت پیشنهادی می باشد.

2-  شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
3-  به تقاضای مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد 

شد .
4-  هزینه های متعلقه ) نشر آگهی ، دارائی و دفترخانه و ....( به عهده 

برنده مزایده خواهد بود .
5-  سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد 
نخواهد شــد و در صورت انصراف هریک از برندگان سپرده به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد .
6-  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به دایره فنی و شهرسازی 
یا درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های 6۸-432۸۱6۷-۰4۱تماس 

حاصل نمایند

محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

آگهی مزایده ) مرحله اول(
اجاره محل پارکینگ عمومی شهرداری سراب کوچه الله
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فرماندار تبریز در حاشیه بازدید از نحوه فرآوری پنیر در روستای لیقوان  مطرح کرد؛   

4پنیر لیقوان  به ثبت ملی می رسد

نوبت اول



فرماندار هشترود گفت: وضعیت هشترود از لحاظ شــیوع ویروس نگران کننده بوده و اگر به این 
منوال پیش برود محدودیت های قبلی را اجرایی خواهیم کرد.

به گزارش جام جم به نقل از ایسنا امین امینیان در جلسه ستاد مبارزه با کرونای شهرستان، از افزایش 
بیماران کرونایی در هشــترود خبر داد و افزود: اگر پروتکل های بهداشــتی رعایت نشود وضعیت 

شهرستان بدتر خواهد شــد.وی اظهار کرد: برگزاری هر گونه مراســم عزا و عروسی در مساجد، 
حســینیه ها و خانه ها همچنان ممنوع است و فقط مراسمات برگزار شــده در تاالرها با ۵۰ درصد 
ظرفیت مجاز است. وی از تعطیلی دو هفته ای بازار دواب شهرداری خبر داد و گفت: با توجه به اینکه 
کرونا شاید تا مدت ها همراه مردم جهان و ایران باشــد، باید تمامی هشدارهای ستاد ملی مبارزه با 

کرونا را جدی گرفته و در سالم سازی محیط تالش کنیم. امینیان اضافه کرد: بیشتر افراد مبتال به 
کرونا در هشترود شامل خانم های خانه دار، کارمندان، دانش آموزان و کشاورزان است.وی ادامه داد: 
با توجه به اینکه هشترود شهری مهمان پذیر بوده در روزهای آینده شاهد افزایش بیماران کرونایی 

خواهیم بود، از این رو از تمامی مردم تقاضا می کنم که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

فرماندار هشترود: 
وضعیت کرونا در هشترود نگران کننده است
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اقتصادی

ف
وضعیت  اعیانعرصهکاربریطبقاتنوع ملک پالک ثبتی آدرس ملک کد FAM ملک ردی

نحوه ارائه  قیمت پایهتوضیحاتملک
پیشنهاد

تبریز- بازار تبریز- پشت بازار امیر تبریز - محل  ۱22۰۰۰۰۰۱659۱9
سابق بانک سپه شعبه پشت بازار امیر) ادغامی (

 ۱5۷6 اصلی بعالوه  
نقدی۱6۸,525,6۰۰,۰۰۰شامل دو سند تک برگی مجزا می باشدتخلیه۷2/۸۱9۰/۰تجاری2/5ساختمان۱599 اصلی

تبریز - خیابان حافظ - یک قطعه مانده به چهارراه 222۰۰۰۰۰25۸۸3۷
بهشتی -  محل سابق شعبه شهید باکری تبریز

3 فرعی از ۱۱99 
نقدی5۱,2۱4,۰۰۰,۰۰۰ششدانگتخلیه۰/۰253/۷2تجاری2/۰ساختماناصلی

322۰۰۰۰۰4۰۱۸3۷
تبریز - خیابان شهید رضا نژاد شمالی -  کوی قره 
باغیها - کوچه شهید علیپور -  داخل بن بست - 

کاشی ۸3
۱۰فرعی از ۱۸۱۰ 

عدم 2۷۷/3۰2۸۰/۰مسکونی2/۰ساختماناصلی 
نقدی۱۱,۰5۰,35۰,۰۰۰ششدانگتخلیه

تبریز - سه راهی فرودگاه - کوچه شمس الهی - 422۰۰۰۰۰3۱5۸۷۸
پالک ۸۷

۱۰۱4 فرعی از 
باشگاه 2/۰ساختمان2۰23 اصلی

نقدی53,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه۱۷۷۱/۰۱۸۰9/2۰ورزشی

522۰۰۰۰۰4269۱۷
تبریز - ولیعصر - سنگ فرش مایبن فلکه بزرگ و 
فلکه بازار - کوچه فروردین - پالک 3 - ساختمان 

ساناز - طبقه ۱

۷۸5۷۷  فرعی از 
عدم ۰/۰۱۷۸/9۷مسکونی۱/۰آپارتمانیک اصلی قطعه ۱۱

نقدی24,۱6۰,95۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه

تبریز - شهرک باغمیشه - شیت 5 - میدان  اطلس - 622۰۰۰۰۰3۱۰۱5۰
روبروی مسجد - ساختمان  نگین اطلس 

6۸455 فرعی از ۱ 
نقدی45,9۱۰,343,۷۰۰ششدانگ تخلیه۰/۰۱2۷/۸3تجاری۱/5مغازهاصلی  

۷22۰۰۰۰۰36۸2۸۷
تبریز - خیابان رسالت - مجتمع فلزکاران - طبقه 

اول - پالک 599

295 فرعی از 
۸۷۷۰ اصلی واقع در 

بخش 5 تبریز
نقدی34,9۱۰,۸2۰,۰۰۰ششدانگتخلیه۰/۰53۸/۰خدماتی 2/۰آپارتمان

تبریز - خیابان راه آهن - بعد از چهارراه قطران - ۸22۰۰۰۰۰3۸3۸22
پالک ۱۱۷3 

۱4 فرعی از 6۰۱9 
اصلی

آپارتمان/ 
تجاری / 6/۰مغازه

عدم 2۰۰/۰۷۷5/6۷مسکونی
نقدی۸2,92۷,3۰3,5۰۰ششدانگتخلیه

922۰۰۰۰۰4۰5655
تبریز - بلوار استاد شهریار - خیابان گلکار - پشت 
مجتمع پترو شیمی - مجتمع سپیدار - بلوک حوزه ۷ 

بسیج

فرعی ۱ از 3954 
عدم 4۰66/4۰2۸۰99/۰مسکونی2۰/۰ساختماناصلی

تخلیه

ارزش کل ملک برابر 96۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال 
برآورد شده که ارزش ۱4۸ سهم مشاع  از 96۰ سهم  
ششدانگ آن معادل  ۱4۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می 

باشد
نقدی۱4۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰22۰۰۰۰۰4۰43۱2
تبریز - اول خیابان صائب - نرسیده به تعویض 

روغنی - کوی بن بست مهدوی - کاشی ۷5
2239 اصلی واقع در 

عدم ۸۸3/۰۱2۸2/۰مسکونی2/۰ساختمانبخش 5 تبریز
تخلیه

ارزش کل ملک برابر ۱۰۷.6۷3.6۰۰.۰۰۰ ریال 
برآورد شده که ارزش 33۸ سهم مشاع  از 96۰ سهم  

ششدانگ آن معادل  3۷.9۱۰.۰۸۰.۰۰۰ریال می 
باشد

نقدی3۷,9۱۰,۰۸۰,۰۰۰

۱۱22۰۰۰۰۰36۸۱۷6
تبریز - جاده آذرشهر - کمربندی سردرود - نرسیده 

CNG به شهرک رجایی - جنب جایگاه
9۱ فرعی از 2۰2۱ 

عدم 5599/5۰99/۰خدماتی ۱/5ساختماناصلی
تخلیه

ارزش کل ملک برابر ۸3.992.5۰۰.۰۰۰ ریال برآورد 
شده که ارزش 4۷ سهم مشاع  از 96 سهم  ششدانگ 

آن معادل  4۱.۱2۱.32۸.۱25ریال می باشد
نقدی4۱,۱2۱,32۸,۱25

تبریز ـ شنب غازان ـ روبروی مسجد حسن بقال ـ ۱222۰۰۰۰۰349۷35
پالک ۱ 

فرعی 4 از 455۰ 
تجاری / ۷/۰ساختمان اصلی

عدم ۷۰2/5۰24۸۰/4۸مسکونی
تخلیه

ارزش کل ملک برابر ۷۸.25۸.54۰.۰۰۰ ریال برآورد 
شده که ارزش ۱۱ سهم مشاع از   32سهم  ششدانگ 

آن معادل26.9۰۱.3۷3.۱25  ریال می باشد
نقدی26,9۰۱,3۷3,۱25

۱322۰۰۰۰۰336۷95
تبریز - جاده ائل گلی - پشت الهی پرست - ۱۰ 

متری اول رجایی شهر - کاشی ۱۰

۱5۰۸ فرعی از 
۱3 اصلی واقع در 

بخش 9 
عدم 223/۰2۸2/۰مسکونی2/۰ساختمان

تخلیه

ارزش کل ملک برابر 5۰.۸۰3.2۰۰.۰۰۰ ریال برآورد 
شده که ارزش ۱۷سهم مشاع  از 96 سهم  ششدانگ 

آن معادل ۸.996.4۰۰.۰۰۰ریال می باشد
نقدی۸,996,4۰۰,۰۰۰

 26۱۱ اصلی واقع تبریز - خیابان دارایی سوم - کوی صباغان - پالک 4 ۱422۰۰۰۰۰34۸۷25
عدم 253/۷6۱252/۱6مسکونی۷/۰ساختماندر بخش 4

تخلیه

ارزش کل  ملک برابر 36,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد 
شده است  که ارزش 5 سهم مشاع از ۱5 سهم 

ششدانگ معادل ۱2,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد
نقدی۱2,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱522۰۰۰۰۰349۸46
تبریز - ولیعصر - خیابان فروغی - کوچه صادقیان  - 

نبش ده متری چهارم

 463۱3 فرعی از 
یک  اصلی قطعه  

 ۱2
عدم ۰/۰۱2۸/۸2مسکونی۱/۰آپارتمان

تخلیه

ارزش کل ملک برابر ۱9.323.۰۰۰.۰۰۰  ریال برآورد 
شده که ارزش 5/5 دانگ مشاع از  ششدانگ آن 

معادل  ۱۷.۷۱2.۷5۰.۰۰۰ریال می باشد
نقدی۱۷,۷۱2,۷5۰,۰۰۰

59 فرعی از 2923 تبریز -  خیابان قدس - کوی شریعتی - پالک ۱622۰۰۰۰۰3495۱35۸
عدم 25۱/5۰۱6۸/36مسکونی۱/۰ساختماناصلی قطعه 53

تخلیه

ارزش کل ملک برابر ۱2.4۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برآورد 
شده که ارزش 2۱ سهم مشاع از 96  سهم ششدانگ 

معادل2.۷3۰.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد
نقدی2,۷3۰,۰۰۰,۰۰۰

مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه 
واقع در استان  آذربایجان شرقی 

 )شماره مزایده   1 /493/99(                                           

)نوبت اول( 

مدیریت بانک سپه منطقه آذربایجان شــرقی  در نظر دارد امالک تملیکی و مازاد برنیاز خود واقع 
در استان آذربایجان شــرقی را  از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند  لذا متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ، بازدید از امالک ، دریافت اسناد شرکت در مزایده ، آگاهی 
از شــرایط مزایده و تسلیم پیشنهادات خود به مدیریت منطقه آذربایجان شرقی  به نشانی تبریزـ  
چهارراه آزادی )آبرسان( ـ ساختمان مدیریت بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی  ـ طبقه هشتم ـ 
دایره پشــتیبانی و خدمات مراجعه و یا با شماره تلفن های : 33356555-۰4۱  و 333۸499۱ - 

۰4۱ تماس حاصل نمایند.
 نحوه فروش : نقد 

*توجه :  لطفاً به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم مزایده حاضر که در روز چهارشنبه 
مورخ 99/۰4/۱۱ در روزنامه سراسری جام جم منتشر میگردد و مالک عمل می باشد توجه فرمائید. 

توضیحات وشرایط : 

۱ـ  جهت دریافت اســناد و اوراق مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ 3۰۰,۰۰۰ ریال به حساب کد 
بیالن 46۰9۱۰۰۰5 ) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه سراسر کشور ( الزامی است .

2ـ مزایده گران می بایســت معادل 5% از قیمت پایه مندرج در آگهی را بعنوان سپرده شرکت در 
مزایده به حساب کد بیالن 46۰9۱۰۰۰5 ) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه سراسر کشور( 
واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی در پاکت در بسته تحویل دایره پشتیبانی و 

خدمات  نمایند.
3ـ مهلت دریافت اسناد : از روز شنبه مورخ 99/۰4/۰۷  لغایت پایان وقت اداری )ساعت ۱2/۰۰( 

روز چهارشنبه مورخ 99/۰4/۱۸ می باشد .
4ـ مهلت تحویل پیشنهادات : از روز شــنبه مورخ 99/۰4/۰۷ لغایت پایان وقت اداری )ساعت 

۱4/۰۰( روز چهارشنبه مورخ 99/۰4/۱۸ میباشد.
5ـ تاریخ  بازگشایی پاکت های پیشنهادات متعاقباً اعالم خواهد شد .

ادامه در صفحه سه
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مدیر کل منابع انسانی شهرداری:

در کشتارگاه تبریز شاهد مدیریت متفاوتی هستیم
مدیرکل منابع انسانی شــهرداری تبریز در بازدید از کشتارگاه گفت: خوشــبختانه در کشتارگاه صنعتی 
شهرداری تبریز شاهد مدیریت متفاوتی هستیم که با حرکت های روحیه بخش کشتارگاه تبریز را امروز در 

همه زمینه ها در حد بسیار  زیادی پویا نموده است.
محمدعلی موالخواه امروز در جریان بازدید از کشتارگاه صنعتی شــهرداری تبریز اظهار کرد: با وضعیت 
کنونی و شیوع کرونا تامین مایحتاج غذایی با کیفیت برای شهروندان یکی از اصول کتمان ناپذیر است که 

خوشبختانه کشتارگاه تبریز بخوبی از عهده آن برآمده است. وی افزود: اقدامات کشتارگاه در تمامی حوزه ها 
و انعکاس آن در رسانه ها حاکی از موفقیت این سازمان می باشد که با حرکتهای روحیه بخش و ایجاد امید 
و اعتماد در بین کارکنان خود توانسته است به این مهم دست یابد. موالخواه تاکید کرد: سازمان کشتارگاه 
تبریز هم از آن طیف سازمان های تالشگر و زحمتکش شهرداری است که باید از حقوق و مزایای متناسب 
خدمات خود برخوردار شود که امیدواریم با همکاری بین مدیریت سازمان کشتارگاه این موضوع محقق 

شود. در ادامه کریم قدرتی مدیرعامل سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز با اشاره به پتانسیل های 
باالی این مجموعه گفت: خوشبختانه بستر و فضا برای افزایش درآمد در سازمان کشتارگاه فراهم می باشد 
و تیم کارشناسی این مجموعه با شناسایی ظرفیت های موجود و طرح ایده های جدید افق روشنی را برای 
افزایش تولید و درآمد ترسیم کرده است.وی اظهار کرد: افزایش چشمگیر تولید گوشت در این مجموعه 

نسبت به سال گذشته با وجود شیوع کرونا بجز با همت کارکنان خدوم کشتارگاه محقق نمی شد.

3
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اقتصادی

مدیریت شعب بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی 

وضعیت  اعیانعرصهکاربریطبقاتنوع ملک پالک ثبتی آدرس ملک کد FAM ملک ردیف
نحوه ارائه  قیمت پایهتوضیحاتملک

پیشنهاد

تبریز - حافظ شمالی - کوچه تدین - پالک ۸/۱۰ ۱۷22۰۰۰۰۰3۸549۷
طبقه یکم واحد شرقی

524 فرعی از یک 
فرعی از ۱۷2۸ 

اصلی
عدم ۰/۰۱25/۸3مسکونی۱/۰آپارتمان

تخلیه

ارزش کل ملک برابر 6.۷94.۸2۰.۰۰۰ ریال 
برآورد شده که ارزش 2۰ سهم مشاع  از 96 سهم  

ششدانگ آن معادل  ۱.4۱5.5۸۷.5۰۰ ریال می 
باشد

نقدی۱,4۱5,5۸۷,5۰۰

تبریز - خیابان حافظ - روبروی بیمارستان نورنجات - ۱۸22۰۰۰۰۰35۸956
کوی شهید مسافری - پالک ۷  -  طبقه 2

۱3 فرعی از ۱26۸ 
عدم ۰/۰۱22/4۰مسکونی۱/۰آپارتماناصلی

تخلیه
ارزش کل ملک برابر 6.۷32.۰۰۰.۰۰۰ریال برآورد 
شده که ارزش ۱/۷5دانگ مشاع از  ششدانگ آن 

معادل۱.963.5۰۰.۰۰۰ریال می باشد
نقدی۱,963,5۰۰,۰۰۰

تبریز -  بیالنکوه -  روبروی مسجد کالنتر -  پالک ۱922۰۰۰۰۰44۱429
525 طبقه دوم

۱۸ فرعی از 29۸5  
اصلی واقع در 

بخش 3 
عدم ۰/۰۱۰4/5۱مسکونی۱/۰آپارتمان 

تخلیه

ارزش کل ملک برابر 5.226.24۰.۰۰۰ ریال برآورد 
شده که ارزش 2۱سهم مشاع از  از 96 سهم  

ششدانگ آن معادل۱.۱43.24۰.۰۰۰   ریال می 
باشد

نقدی۱,۱43,24۰,۰۰۰

تبریز - خیابان راه آهن - کوی قدس - روبروی 2۰22۰۰۰۰۰3۰۷556
المهدی - ۱2 متری میخک 2 پالک 3 طبقه چهارم

۸۸ فرعی منفکه از 
پالک ۷۸۸9 فرعی 
39 واقع دربخش 5

عدم ۰/۰99/69مسکونی۱/۰آپارتمان
تخلیه

ارزش کل ملک برابر 5.۱۷5.۰۰۰.۰۰۰  ریال 
برآورد شده که ارزش 69 سهم مشاع  از 96 سهم  

ششدانگ آن معادل  3,۷۱9,53۱,25۰ریال می 
باشد

نقدی3,۷۱9,53۱,25۰

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 2۱2۱۰۰۰۰۰۰۰44۸۸
سابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

6۱۰  فرعی از 99 
نقدی3,4۰۱,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه44۷5/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 222۱۰۰۰۰۰۰۰45۰۰
سابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

6۱۱  فرعی از 99 
نقدی3,42۰,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه45۰۰/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 232۱۰۰۰۰۰۰۰46۱۱
سابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

 6۱2  فرعی از 99 
نقدی3,42۰,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه45۰۰/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 242۱۰۰۰۰۰۰۰6964
سابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

 6۱3  فرعی از 99 
نقدی3,42۰,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه45۰۰/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 252۱۰۰۰۰۰۰۰6۸53
سابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

 6۱4  فرعی از 99 
نقدی3,433,2۷4,4۰۰ششدانگ تخلیه4639/56۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 262۱۰۰۰۰۰۰۰6۷42
سابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

 633  فرعی از 99 
نقدی3,۷3۱,25۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه49۷5/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 2۷2۱۰۰۰۰۰۰۰663۱
سابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

 634  فرعی از 99 
نقدی3,43۷,64۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه45۸3/52۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 2۸2۱۰۰۰۰۰۰۰652۰
سابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

     635  فرعی از 
نقدی3,۷5۰,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه5۰۰۰/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین 99 اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 292۱۰۰۰۰۰۰۰64۰9
سابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

    636  فرعی از 
نقدی3,۷5۰,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه5۰۰۰/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین 99 اصلی

مراغه - روستای خانقاه - شهرک صنعتی -  محل 3۰2۱۰۰۰۰۰۰۰639۷
سابق شرکت صنایع شیمیائی  مراغه

   63۷  فرعی از 99 
نقدی3,۷5۰,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه5۰۰۰/۰۰/۰صنعتی ۰/۰زمین اصلی

قره چمن - جنب پمپ بنزین3۱22۰۰۰۰۰25۷4۸2
2۱9 فرعی از 2۷ 
اصلی بخش ۱9 

تبریز
نقدی4,5۸۱,۰۰۰,۰۰۰ششدانگتخلیه۱۰53/5۰45۰/۰تجاری۱/۰ساختمان

بناب - خیابان باهنر - بلوار مدرس - محل سابق 3222۰۰۰۰۰۱63332
بانک سپه شعبه مدرس بناب

۱۰۰۱۰ فرعی از ۱ 
تجاری / 2/۰ساختماناصلی

نقدی4۸,62۱,۷3۰,۰۰۰ششدانگتخلیه2۸6/55333/3۰مسکونی

3322۰۰۰۰۰443۰۰5
مرند بخش مرکزی ، دهستان کشکسرای ـ  روستای 
یالقوزآغاج ـ خیابان امام خمینی )ره ( ـ بن بست اول 

بهجتی 
۱4۸۱فرعی از 43 

عدم 4۷۸/۱2۰/۰مسکونی۰/۰زمین اصلی 
نقدی۷۱۷,۱۸۰,۰۰۰ششدانگتخلیه

بستان آباد - روستای آالنق ـ پالک 3422۰۰۰۰۰3494۰2۸۸
6۸4 فرعی از ۸۸ 

اصلی واقع در بخش 
9 بستان آباد

عدم ۱2۷/4۷۷5/9۷مسکونی۱/۰ساختمان
نقدی2۰4,۰۰۰,۰۰۰ششدانگ تخلیه

۸۱3 فرعی از 39 ملکان - روستای آقجه دیزج3522۰۰۰۰۰3۰5۷5۸
تخلیه2۷3/۰۱65/۰مسکونی۱/۰ساختماناصلی 

ششدانگ توضیح اینکه زیربنای احداثی ناقص 
حدود ۱65 متر مربع که تعداد ۱۷ عدد ستون با تیر 

آهن نمره ۱4 جفت تا ارتفاع 4/2۰ متر با ورق و 
بقیه با تسمه احداث شده و سقف طبقه اول با تیرچه 

و بلوک  بتن ریزی شده است.

نقدی۷54,۰6۸,۱5۰

۱6۱ فرعی از 64  ملکان -  روستای شریفلو3622۰۰۰۰۰3۷3924
عدم 352/۰92/۰مسکونی۱/۰ساختماناصلی 

تخلیه
ارزش کل ملک برابر 9۸9.۰۱5.۱۰4 ریال برآورد 

شده که ارزش ۸۰ سهم مشاع از352 سهم 
ششدانگ معادل 224.۷۷6.۱6۰  ریال می باشد

نقدی224,۷۷6,۱6۰

۱۱3 فرعی از 6۰ ملکان -  روستای قندهار3۷22۰۰۰۰۰3۷4۰34
عدم ۷۷9/6۰۱53/6۰مسکونی۱/۰ساختماناصلی

تخلیه
ارزش کل ملک برابر ۱.۷46.3۰4.۰۰۰ریال برآورد 
شده که ارزش ۸۷۰۰ سهم مشاع از۷۷96۰ سهم 

ششدانگ معادل ۱94.۸۸۰.۰۰۰ ریال می باشد
نقدی۱94,۸۸۰,۰۰۰

هریس -  میدان مردانی آذر -  روبروی نیروی انتظامی 3۸22۰۰۰۰۰3۱9۷۰۸
- محل سابق نمایندگی ایران خودرو والی

5963 فرعی از ۱ 
اصلی مفروز مجزی 

شده از فرعی 5۰۷4 
قطعه یک بخش 4۷ 

هریس

2/۰ساختمان
 خدماتی 
مسکونی 

تجاری
عدم ۱396/45۱3۰6/5۰

تخلیه

ارزش کل ملک برابر 4۱.۰۸۸.۰۰۰.۰۰۰  ریال 
برآورد شده که ارزش ۷2 سهم مشاع از 96  سهم 

ششدانگ معادل 3۰.۸۱6.۰۰۰.۰۰۰  ریال می 
باشد

نقدی3۰,۸۱6,۰۰۰,۰۰۰

مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه 
واقع در استان  آذربایجان شرقی  )شماره مزایده   1 /493/99(                                           

)نوبت اول( 
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سرپرست استان آذربایجان شـرقی:  وحیده حاجی محمدیاری               

تحریریه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9  
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با که گویم راز دل را، کس مرا همراز نیست
    عاشقم، عاشق و جز وصل تو درمانش نیست

    دل که آشفتۀ روی تو نباشد، دل نیست
امام خمینی - ره   امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست
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فرماندار تبریز مطرح کرد؛
پنیر لیقــوان به ثبت ملی 

می رسد

بهروز مهــدوی، فرمانــدار تبریــز ضمن 
قدردانــی از زحمــات اهالــی لیقــوان در 
راستای تولید پنیر باکیفیت، گفت: به زودی 
جشنواره ای برای معرفی پنیر سنتی لیقوان 
برگزار شــده و طی آن پنیر لیقوان به ثبت 

ملی می رسد.
به گزارش جام جم به نقل از ایســنا مهدوی 
در حاشــیه بازدیــد از نحوه فــراوری پنیر 
در روســتای لیقوان در جمــع خبرنگاران، 
اظهار کرد: پنیر ســنتی این منطقه به دلیل 
فراوری در دامنه کوه و نزدیکی به طبیعت، 
طعم خاص و منحصربفردی داشــته و جزو 
بهترین پنیرهای ایران محســوب شود و در 

کشورهای اروپایی نیز شناخته شده است.
فرمانــدار تبریــز بــا اشــاره بــه حضور 
فرمانــدار مراغــه و جمعــی از مدیــران 
و مســئوالن جهاد کشــاورزی شهرستان 
مراغــه  گفــت: ایــن بازدیــد بــه منظور 
آشــنایی مدیران جهاد کشــاورزی مراغه 
با نحوه فــراوری پنیر لیقــوان و زحمات و 
تالش هــای تاریخی و چندین ســاله مردم 
این منطقــه در فراوری پنیــر لیقوان انجام 
شــده اســت تا الگویی بــرای اســتفاده 
 از ظرفیت هــای تولید پنیر در شهرســتان 

مراغه باشد.

خبر

مشاغل آسیب دیده از کرونا در آذربایجان شرقی ۲ هزار و 
۳۵۶ میلیارد تومان تسهیالت می گیرند.

به گزارش جام جم سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان آذربایجان شــرقی از اختصاص ۲ هزار 
و ۳۵۶ میلیارد تومانی تســهیالت ویژه برای کسب  و 
کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا در این استان خبر 

داد.
حسین فتحی در جلســه کارگروه تخصصی اشتغال و 
سرمایه گذاری استان اظهار داشت: شیوه نامه پرداخت 
تسهیالت ویژه بنگاه های بشدت آسیب دیده از ویروس 
کرونا در استان آذربایجان شــرقی توسط وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ابالغ شــده و بر این پایه، سه نوع 
تسهیالت به ترتیب ۶ میلیون، ۱۲ میلیون و ۱۶ میلیون 

تومانی فراهم شده است.
سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
آذربایجان شــرقی درباره شــرایط و ضوابط پرداخت 

تسهیالت به واحدهای کسب و کار بر اساس شیوه نامه 
اعالمی افزود: واحدهای مشــمول، باید فهرست بیمه 
شاغالن مربوط به اســفند ۱۳۹۸ را به سازمان تامین 
اجتماعی ارائه کرده باشند و در پرداخت تسهیالت اولویت 
با واحدهایی اســت که فهرست شــاغالن مربوط به 
فروردین ۹۹ را تا پایان اردیبهشت ۹۹ به سازمان تامین 

اجتماعی ارائه کرده باشند.
وی یادآوری کرد: در صورتی که شــاغالن واحدهای 
مشــمول از مقرری بیمه بیکاری در ماه های فروردین، 
اردیبهشــت و خرداد ۹۹ استفاده کنند مشمول دریافت 
این تسهیالت نخواهند شد و ثبت نام در سامانه کارا صرفا 

هیچ گونه حقی را برای متقاضی لحاظ نخواهد کرد.
سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
آذربایجان شرقی با بیان این که خدمات سامانه کارا  برای 
متقاضیان رایگان اســت، از متقاضیان این تسهیالت 
در استان خواست به دقت نســبت به مطالعه و بررسی 

شرایط و ضوابط اعالمی در سامانه اقدام نموده تا بدون 
ابهام و با داشتن آگاهی نسبت به دریافت این تسهیالت 
اقدام کنند.فتحی متذکر شــد: در اجرای مصوبات ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا با هدف حمایت و پشتیبانی 
از کسب و کارهای به  شدت آسیب دیده از کرونا  وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی امکان ثبت نام کارفرمایان 
مشمول این حمایت را در سامانه کارا به آدرس اینترنتی 
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را فراهم کرده که همچنان ثبت نام در این سامانه برای 

متقاضیان دارای شرایط در استان ادامه دارد.
وی با تبیین فرآیند پرداخت این تسهیالت به صاحبان 
واحدهای کســب و کار خصوصی و تعاونی مشــمول 
طرح به صــورت کارفرمایــی و خویش فرمایی اعالم 
کرد: آن دســته از بنگاه هایی که در رسته های ۱۴ گانه 
اعالمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته اند 
و دارای کد بیمه نزد ســازمان تامین اجتماعی هستند 

و مبادرت به حفظ اشــتغال موجود کرده اند مشــمول 
این تسهیالت هستند.فتحی با اعالم آخرین وضعیت 
طرح های تسهیالت روستایی نهادهای حمایتی اعالم 
کرد: تاکنون ۲ هزار و ۹۷۹ طــرح به میزان مبلغ ۱۱۲۵ 
میلیارد ریال و با پیش بینی اشــتغال ۳ هزار  و ۷۵۳ نفر  
تصویب شده اســت.فتحی افزود: عملکرد تسهیالت 
مشــاغل خانگی استان از سهم ســال ۹۸ تا ۲۷ خرداد 
سال جاری براساس ســهمیه ابالغی به بانک، از سوی 
بانک های عامل ۷۲ هزار میلیون ریال و تعداد طرح های 
ارسالی به بانک ۲۲۴ طرح با مبلغ ۷۵ هزار و ۷۰۰ میلیون 
ریال و تســهیالت پرداختی به ۱۸۵ طــرح با مبلغ ۶۲ 
هزار و ۶۰۰ میلیون ریال می باشد که تاکنون ۸۷ درصد 

پرداخت شده است.

سرپرست اداره کل تعاون استان خبر داد؛

اختصاص 2356 میلیارد تومان تسهیالت 
به مشاغل آسیب دیده از کرونا 

تامین آب مخزن جنوب غرب تبریز، منتظر اعتبار

 رییس منطقه ۵ سازمان بازرسی کل کشور مستقر 
در آذربایجان شــرقی گفت: این مجموعه همواره 
در کنار مدیران اجرایی بوده و این رویه همچنان با 

قدرت ادامه دارد. 
به گــزارش جام جم علی کرمی در اولین نشســت 
تخصصی بازرسان کل، مدیران کل صنعت، معدن 
و تجارت و رؤسای اتاق های بازرگانی و خانه صنعت، 
معدن و تجارت اســتان های شــمال غرب کشور، 
افزود: متاسفانه برخی از مدیران اجرایی برای عدم 
انجام وظایف جاری خود در این شــرایط خاص و 
سخت اقتصادی، دخالت ســازمان بازرسی را بهانه 

قرار می دهند.
 وی اظهار داشــت: این در حالی است که سازمان 
بازرســی کل کشــور بارها در جلســات رسمی و 
غیررسمی همواره اعالم کرده  است در کنار مدیران 
جهــادی، انقالبی و ریســک پذیر اســت و در این 
خصوص ذره ای کوتاه نمی آید.کرمــی با تاکید بر 
ضرورت اهتمام ویژه همه مدیران و فعاالن اقتصادی 
به توصیه ها و منویات مقام معظم رهبری در تعیین 
شعار سال ۹۹ به  عنوان سال جهش تولید، یادآوری 
کرد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای تحقق 
شعار ســال و به منظور  حمایت از مدیران جهادی 
و انقالبی و نیز تمام فعاالن اقتصادی اســتان های 
منطقه شــمال غرب کشــور از هیچ تالشی دریغ 
نخواهد کرد. وی ضوابط و مقررات جاری را مربوط 
به شرایط عادی کشور دانســت و ادامه داد: شرایط 
فعلی کشــور با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا و 
شــیوع بیماری کرونا به هیچ عنوان عادی نیست 
و همه دســتگاه ها و فعاالن اقتصادی باید با درک 
این شرایط حساس نســبت به مسائل تولید اهتمام 
خاصی داشته باشند. کرمی، نقش حمایتی، هدایتی 
و مشاوره ای دستگاه های نظارتی و قضایی از جمله 
سازمان بازرسی کل کشــور را مورد اشاره قرار داد و 
افزود: مدیران اجرایی و فعاالن اقتصادی و تولیدی 
 باید بازرســی را در کنار خود و بازوان حمایتی خود

 فرض کنند.

ــی  ــازمان بازرس ــه 5 س ــس منطق رئی

ــور: کش
سازمان بازرسی در کنار 

مدیران اجرایی است

جواد رحمتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: 
راهکار احداث مسکن ارزان قیمت، صنعتی سازی ساختمان است، اما متاسفانه 

تاکنون نتوانسته ایم اقدامات تاثیرگذاری در این راستا انجام دهیم.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا رحمتی در نشست شورای مسکن آذربایجان 
شــرقی، با بیان این که در طرح اقدام ملی سعی شــده تا تجربه مسکن مهر 
که هدف فقط تولید مسکن بود، تکرار نشود، افزود: با توجه به وضعیت بازار 
مسکن، افزایش قیمت ها و استقرار ساخت وسازها در بخش خصوصی، تولید 
مسکن طی چند سال گذشته انجام نشده که با تداوم این روند قطعا در راستای 

تولید مسکن و طرح اقدام ملی مسکن نیز به نتیجه مطلوب نمی رسیم.
وی با اشاره به امضای چند قرارداد ساخت مسکن ملی در شهرستان تبریز و 

مراغه بیان کرد: متاسفانه قراردادهای سایر شهرستان ها تاکنون محقق نشده 
است. رحمتی با تاکید بر قطعی کردن تعداد متقاضیان، گفت: از ابتدای شروع 
فراخوان ثبت نام تاکنون با ریزش متقاضیان رو به رو بودیم به طوری که تنها 

۷۸۰ نفر یعنی کمتر از ۲۰ درصد ثبت نام کنندگان تاکنون باقی مانده اند.
وی افزود: شهر تبریز ظرفیت الزم جهت تولید مسکن بخش دولتی را ندارد 
و در خصوص واگذاری زمین از سوی سایر ادارات همچون آموزش و پرورش 
نیز نمی توان توقع داشت. وی  با بیان این که شهر سهند، ظرفیت الزم برای 
ساخت مسکن ملی را دارد، گفت: قیمت تمام شده مسکن در این شهر پایین  
تر بوده و فاصله بین تبریز و سهند با اتمام پروژه بزرگراه تبریز- سهند به ۱۵ 

دقیقه کاهش می یابد.
* مشــکلی بابت تامین زمین طرح اقدام ملی مسکن وجود 

ندارد

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: در طرح 
اقدام ملی مسکن مشکلی از بابت تامین زمین در استان نداریم.

ابوالقاسم سلطانی با اشاره به ســهم ۴۰ هزار و ۲۳۱ واحدی استان در طرح 
اقدام ملی مسکن، اظهار کرد: پروژه های مسکن ملی در نقاط مختلف تبریز 
از جمله خیابان طالقانی، یوسف آباد و باغمیشه، مراغه و آذرشهر کلنگ زنی 
شده اســت. وی افزود: برای تامین باقی اراضی در طرح اقدام ملی مسکن، 
تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش اســتان و وزارت دفاع امضا شده تا اراضی 
راکد و بدون استفاده این بخش ها را در کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری داده 
و به راه و شهرسازی جهت ساخت مســاکن ملی واگذار کنند. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود در خصوص صنعتی ســازی ساخت و ساز در استان، 
گفت: در گذشته چند بار در استان اقدام به صنعتی سازی ساختمان ها کردیم، 

اما متاسفانه ناتمام ماند و در نیمه راه به سنتی سازی رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مطرح کرد؛ 

صنعتی سازی؛ راهکار احداث مسکن 
ارزان  در استان

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــز: تبری

دلیلی بر افزایش سرطان 
در اطــراف دریاچه ارومیه 

وجود ندارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاکید کرد: به 
عنوان مجری ثبت اطالعات سرطان استان معتقد 
هستم که هیچ دلیلی بر افزایش سرطان در اطراف 

دریاچه ارومیه وجود ندارد.
به گزارش جام جم به نقل از ایســنا محمد حسین 
صومــی در کنفرانــس خبری اثرات ســالمتی 
خشک شــدن دریاچه ارومیه در تشریح این خبر 
اظهار کرد: در ســال ۹۳ به عنــوان یک عضو در 
جریان اقدامات انجام شــده برای احیای دریاچه 
ارومیه احساس کردیم که کارهای مرتبط با حوزه 
ســالمت از طرف متولیان این حــوزه به صورت 
متمرکز انجام نمی شود. وی افزود: حضور متولیان 
سالمت نیز در جلسات شورای فرهنگی اجتماعی 
بشــدت کمرنگ بود و قراردادهــای متعددی با 
دانشگاه منعقد شده بود. تاثیر خشک شدن دریاچه 
ارومیه بر ســالمتی مردم از طرف کسانی مطرح 
می شــد که صالحیت الزم را برای اظهار نظر در 

این زمینه نداشتند. 
وی تاکید کرد: ادعای افزایش شــیوع سرطان یا 
بیماری های ریوی بر اثر خشــک شدن دریاچه از 
جمله این ادعاها بود و دریاچــه ارومیه پای ثابت 
تمامی مباحث مطرح شده طی سال های ۹۳ و ۹۴ 
بود. صومی گفت: این موارد بیشتر از طرف کسانی 
مطرح می شد که ســابقه  تحقیقات و فناوری در 
حوزه سالمت را نداشتند. تصمیم گرفته شد تمامی 
طرح های تحقیقاتی مرتبط با ســالمت توســط 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان قطب شمال 
غرب کشور بررسی شــود و طرح های تحقیقاتی 

دانشگاه شریف نیز به ما محول شد. 
وی اضافه کرد: دانشــگاه علوم پزشکی ارومیه، 
دانشگاه زنجان و دانشــگاه صنعتی شریف نیز در 
اجرای این طرح ها درگیر هستند و به عنوان طرح 
قراردادی از سال ۹۵ مقرر شــده است  تا طرح ها 

توسط ما و با همکاری این دانشگاه ها اجرا شود.

خبر

تبریــز  اتوبوســرانی  مدیرعامــل 
و حومــه:

اتوبوســرانی منظم ترین 
شرکت از نظر مالی است

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه 
گفت: شرکت واحد از نظر مالی منظم ترین شرکت 

است و هیچ شرکت و سازمانی چنین نظمی ندارد.
ایمان غنی زاده در حاشــیه جلسه شورای اسالمی 
شهر تبریز در گفتگو با جام جم اظهار کرد: در صحن 
علنی شورای شــهر تبریز، صورت مالی سال ۹۶ 
شرکت واحد توسط حســابرس مورد بررسی قرار 
گرفت و ما با توجه به وظیفه خــود، از کارکرد این 

شرکت دفاع کردیم.
وی ادامه داد: شــرکت واحد اتوبوســرانی از نظر 
مالی منظم ترین شرکت اســت و هیچ شرکت و 
سازمانی چنین نظمی ندارد. مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوسرانی تبریز و حومه عنوان کرد: این شرکت از 
طریق هیئت مدیره فعالیت می کند و دارای مجمع 
است. وی افزود: در این جلسه بعضی موارد که قبال 
حل نشده بود، قرار شد طی جلسه ای در عرض یک 
ماه با حضور اعضای شــورا مورد بررسی قرار گیرد. 
غنی زاده یادآور شد: امیدواریم موضوع بدهی به بیمه 
و دارایی را با کمک شهرداری تبریز و قول مساعد 
شهردار و معاونت محترم مالی اقتصادی، پرداخت 
کنیم تا یک شرکت عام که برای مردم است دچار 

مشکل نشود.
وی گفت: از اعضای محترم شــورا که با اکثریت 
رای صورت هــای مالی ســال ۹۶ را قبول کردند 
و همچنین از حمایت های شــهردار محترم تبریز 

قدردانی می کنم.

فرماندار مراغه تاکید کرد: می توان با استفاده از ظرفیت لبنیاتی شهرستان 
مراغه، زمینه ای برای اشتغالزایی ایجاد کرد.

حمید شــکری در حاشــیه بازدید از نحوه فراوری پنیر لیقوان در روستای 
لیقوان، اظهار کرد: پنیر لیقوان سابقه دیرینه و شهرت جهانی دارد.

به گزارش جام جم به نقل از ایسنا، وی با اشاره به ظرفیت شهرستان مراغه 

در تولید پنیر، افزود: پنیر سنتی روستای لیقوان، از نظر کیفی و کمی و حتی 
از لحاظ اشــتغالزایی ظرفیت باالیی دارد که می توان آن را با الگوبرداری از 
آن و با کمک کارآفرینان بخش خصوصی در شهرستان مراغه نیز عملیاتی 
کرد. وی در خصوص این بازدید، گفت: نکته های جالبی در خصوص نحوه 
فراوری پنیر لیقوان از جمله نگهداری پنیر در تونل های سرد، سردخانه های 

سنتی و صنعتی و    کارگاه های سنتی تولید را مشاهده کردیم و همچنین 
با مراحل و فرایند تولید پنیر لیقوان نیز آشنا شدیم. شکری افزود: با استفاده 
و بهره مندی از ظرفیــت تولید فراورده های لبنی در اســتان، می توان این 
فراورده ها را در بسته بندی های متنوع و با قیمت های خوب در سطح کشور 

توزیع کرده و حتی در  زمینه صادرات نیز گام برداشت.

فرماندار مراغه تاکید کرد؛
ظرفیت لبنیاتی مراغه زمینه ای برای اشتغالزایی

 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقی 
گفت: تخصیص نیافتن اعتبار، ادامــه طرح تامین آب 

مخزن جنوب غرب تبریز را معطل نگه داشته است.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا علیرضا ایمانلو با اشاره 
به ساخت مخزن ذخیره آب جنوب غرب کالنشهر تبریز، 
اظهار کرد: عملیات ساخت این مخزن به پایان رسیده، 
ولی به علت تخصیص نیافتن اعتبار و مشکالت تملک 

اراضی واقع در مسیر، اجرای خط ۶۰۰ میلیمتری مربوط 
به آن کند شده است.

وی افــزود: با توجــه به این کــه کالنشــهر تبریز و 
شهرک های اقماری شامل ســردرود، خواجه، باسمج، 
خسروشاه در پیک مصرف با کمبود آب مواجه می باشند، 
بنابراین توسط شرکت آب منطقه ای، الزم است نسبت 
به اتمام مخزن ۱۰۰ هزار متر مکعبی جنوب غرب تبریز 
تا پایان سال ۹۹ اقدام شــود تا در مدار بهره برداری قرار 
گیرد.مدیر عامل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجان 
شــرقی در خصو ص تکمیل رینگ جنوبی کالنشهر 
تبریز نیز گفت: عملیــات اجرایی تکمیل رینگ جنوبی 
شهر تبریز ۱۵ کیلومتر اجرا شده و ۱۱ کیلومتر باقی مانده 
است که مشــکل تملک دارد و در صدد رفع مشکالت 
موجود هستیم. ایمانلو همچنین افزود: از این طرح ۱۰ 

کیلومتر از اجرای لوله گذاری مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی 
اندیشه تا مخزن تعادل با سایز ۱۶۰۰ میلیمتری به اتمام 
 SE۵ رسیده است.وی ادامه داد: خط انتقال از مخزن
به سمت شهرک های مرزداران و مصلی نیز با پیشرفت 
فیزیکی باالی ۹۰ درصد در حال اجرااست که در صورت 
تامین اعتبار مورد نیاز ادامه خط مذکور تا پایان ســال 
تکمیل می شود.ایمانلو در خصوص پیمایش انشعابات 
غیر مجاز در کالنشهر تبریز نیز گفت: متاسفانه انشعابات 
غیر مجاز در کالنشهر تبریز همانند سایر شهرها به علت 
ساخت و ســازهای غیرمجاز رایج بوده و این شرکت به 
طور مستمر نسبت به پیمایش و شناسایی ساالنه حدود 
۱۰۰۰ فقره انشــعاب غیرمجاز اقدام کــرده که پس از 
اخذ هزینه های مربوطه بیشتر به انشعابات مجاز تبدیل 
می شوند. وی همچنین در خصوص حفاری تعداد چهار 

حلقه چاه در کالنشهر تبریز گفت: شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی اقدام به حفر تعداد ۴ حلقه چاه 
با همکاری شرکت آب منطقه ای کرده است که تعداد 
۲ حلقه از چاه ها به صورت آزمایشــی پمپاژ شــده و در 
مرحله نیرورسانی و تجهیز می باشند.مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی در خصوص بازسازی و 
نشت یابی مخازن موجود نیز گفت: این شرکت هشت 
باب مخزن با مجموع ظرفیت حدود ۶۰ هزار متر مکعب 
شامل مخازن اندیشه، ســرخاب، خلجان، اسفهالن، 
ارتش و چشمه دوم اندیشه را نشــت یابی کرده است.

به طور متوســط میزان تولید آب در تبریز ۴۴۵۰ لیتر در 
ثانیه و در آذربایجان شرقی نیز ۷۶۷۰ لیتر در ثانیه است 
که این میزان در زمــان اوج مصرف ۴۷۵۰ لیتر در ثانیه 

در تبریز و ۹۰۰۰ لیتر در ثانیه در استان افزایش می یابد.

سیدرضا رهنمای توحیدی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: 
تمام ایستگاه های گازرسانی استان مجهز به سامانه پایش است و از طریق 

تجهیزات این سامانه به صورت شبانه روزی نظارت و  پایش می شوند.
به گزارش جام جم رهنمــای توحیدی  در گفتگویــی اظهارکرد: تمامی 
 CNG ایستگاه های گاز ورودی به استان، ایستگاه های گاز جایگاه های
و نیز ایستگاه های صنایع عمده استان، به تعداد ۲۷۰ ایستگاه به فن آوری 
مانیتورینگ مجهز شــده و میزان گاز ورودی و خروجــی، مورد نظارت و 

پایش مستمر قرار می گیرد.

وی با اشاره به این که سیستم های مانیتورینگ مطابق با دستورالعمل های 
شرکت ملی گاز ایران استقرار یافته است، اضافه کرد: سامانه مانیتورینگ 
ایستگاه های تقلیل فشار، ابزار دقیقی برای مدیریت نحوه توزیع و مصرف 
گاز طبیعی و  باالنس شــبکه گاز مصرفی می باشــد. مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان خاطرنشــان کرد: مهم ترین مزیت این سیستم، کنترل میزان 
گاز ورودی اســتان و پایش شــرایط ایســتگاه، بخصوص در زمان پیک 
مصرف و فصول سرد ســال و همچنین کنترل وضعیت و صّحت عملکرد 

ایستگاه  های عرضه گاز CNG  و مصارف عمده می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان بیان کرد؛ 

ایستگاه های گازرسانی مجهز به سامانه پایش است


