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تحقق اهداف سازمانى، در گرو 
همدلى  كاركنان

ساعات خدمات رسانى 
قطارشهرى تبريز افزايش مى يايد

آمبوالنس اهدايى بانك سپه 
آماده خدمت رسانى

شــهردار تبريز در ديدار با سركنســول جمهورى آذربايجان؛

 ظرفيت هاى مناســبى براى 
ســرمايه گذارى در باكو وجود دارد

 نزديكى دو شهر تبريز و باكو به يكديگر و تشابه هاى زياد در حوزه هاى مختلف، مى تواند موجب افزايش بيش 
از پيش تعامل و ارتباطات بين دو شهر شود.

خبرنگار جام جم آذربايجان شرقى: ايرج شهين باهر شهردار تبريز در محلى در شهردارى تبريز با على 
نقى حســين اف سركنســول جمهورى آذربايجان در تبريز ديدار و در خصوص زمينه هاى همكارى بين دو طرف 

صحبت كرد...

تراكتورسازي ايران؛
 واحد صنعتي برگزيده سبز 
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سازمان زيباسازی شــهرداری تبريز برابر مجوز شماره ٨٦١٦/٧٦ مورخ  ٢٨/ ١٣٩٧/٠٩ در نظر دارد تابلو 
های تبليغاتی با مشخصات و قيمت پايه، در قالب پک های جدول ذيل را از طريق مزايده عمومی به اشخاص 

حقيقی يا حقوقی واجدشرايط واگذار نمايد. 

نامرديف

پک/   بيلبورد

مساحت تابلوها 
(مترمربع)

مبلغ پايه برای دو سال 
(ريال)

ميزان سپرده
 (ريال)

٢٠٨٦/٠١٢/٠٠٠/٠٠٠٣١٠/٠٠٠/٠٠٠ پک١٧

١٢٠٣/٣١٢/٠٠٠/٠٠٠١٧٠/٠٠٠/٠٠٠ پک ٢١٢

١٢٠٢/١٦٠/٠٠٠/٠٠٠١١٠/٠٠٠/٠٠٠ پک ٣١٩

٢٤٠٣/٨٤٠/٠٠٠/٠٠٠٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ پک ٤٢٦

٧٨٢/٠١٦/٠٠٠/٠٠٠١١٠/٠٠٠/٠٠٠ پک ٥٢٨

٤٧٦/١٢١٠/٦٨٠/٠٠٠/٠٠٠٥٥٠/٠٠٠/٠٠٠ پک ٦٣٣

مديرعامل سازمان- على مدبرخاكنژاد

  آگهى مزايده عمومى اجاره و 
بهره بردارى از تابلوهاى تبليغاتى

١ ) مدت بهره برداری :  مدت بهره برداری از پک های فوق ،  ٢٤ ماه (دو سال شمسی ) می باشد . 
٢) ســپرده شرکت در مزايده : واريز مبالغ فوق  به عنوان سپرده شرکت در مزايده بصورت نقد به حساب 
٧٠٠٨١٣٢٣٢١٨١ ســازمان زيباسازی نزد بانک شهر و يا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی 

ميباشد .
٣) مهلت قبول پيشنهادات: آخرين مهلت قبول پيشنهادات از تاريخ چاپ آگهی لغايت ساعت ١٤:٠٠  روز 
يکشنبه مورخ    ١٣٩٧/١٢/١٩ می باشد. تمام پيشــنهادات همان روز ساعت ١٤:٣٠ در محل اتاق مديريت 

سازمان زيباسازی شهرداری تبريز مفتوح خواهند شد .
٤) سازمان در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است .

٥)  هزينه آگهی به عهده برنده مزايده خواهد بود .
٦) نحوه و محل تحويل پيشنهادات : متقاضيان واجد شرايط می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر و اخذ 
مدارک و اطالع از جزئيات و شرايط مزايده و تسليم پيشنهاد همه روزه به غير از روزهای تعطيل در ساعات 
اداری به دبيرخانه سازمان واقع در خيابان آزادی ، حدفاصل چهارراه الله و ابوريحان ، ضلع غربی بازار روز ، 

جنب بانک شهر ، سازمان زيباسازی شهرداری تبريز مراجعه نمايند.
٧) ساير شرايط : ســاير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج می باشد که برای 
دريافت اين اســناد ميتوانيد به سايت ســازمان به آدرس اينترنتی www.zibasazi.tabriz.ir  مراجعه 

فرماييد. 



 كمانداران زن و مرد استان آذربايجان شرقى موفق به كسب رتبه سوم 
در مسابقات قهرمانى كشورى شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومين دوره مسابقات كمان سنتى قهرمانى 
كشــور دو كماندار آذربايجان شرقى مقام ســومى بخش مردان و زنان را 

كســب كردند. اين رقابت ها با شركت 75 ورزشكار زن و مرد از 16 استان 
كشور در ساوجبالغ استان البرز برگزار شد كه 2 ورزشكار مراغه اى موفق 

به كسب رتبه شدند.
در پايــان اين رقابت ها و در بخش مردان، عيســى ابراهيمى از فارس، 

عالالدين قره حسنلو از البرز و محمود مواليى از آذربايجان شرقى سكوهاى 
اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنين در بخش بانوان فاطمه موسوى از لرستان، منصوره اميدى از 
چهار محال و بختيارى و عاطفه مهرچين از آذربايجان شــرقى مقام هاى 

اول تا سوم را كسب كردند.

گفتنى اســت، در دومين دوره مسابقات كمان سنتى قهرمانى كشور، 
ورزشكارانى از اســتان هاى اردبيل، فارس، چهارمحال و بختيارى، البرز، 
لرســتان، خوزســتان، آذربايجان شــرقى، آذربايجان غربى، كردستان، 
خراسان رضوى، گلستان، كرمان، تهران، مركزى، يزد و منطقه آزاد اروند 

حضور داشتند.

كمانداران سنتى آذربايجان شرقى در مسابقات قهرمانى كشور سوم شدند ضميمه رايگان ضميمه رايگان 2
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شعبه  رديف
شماره 
(كاربري مشخصات پالك ثبتيپرونده

ملك)
مساحت 
عرصه

مساحت 
اعياني

وضعيت  ماشين آالتسهم مالكيت
تخليه 

مبلغ پايه مزايده 

نشاني

نداردداردمشاعششدانگ 
تخليه 
شده 
است

متصرف 
دارد

قيمت كارشناسي  
(به ريال)

7865 فرعى از 14 اصلى بخش 9 3261اهر1
تبريز

آپارتمان 
مسكونى 

تبريز- زعفرانيه- خيابان ميرداماد- خيابان 991/666/667√-√-34 سهم از 96 سهم ششدانگ-93/99-
E محراب- ساختمان نياوران- طبقه 2- واحد

158 فرعى از 74 فرعى از 36934460اهر2
اصلى بخش 20 تبريز

-73/20159مسكونى
اهر- خ شهيد ريحانى- كوچه جواد729/065/625√-√-57 سهم از 96 سهم ششدانگ

145 فرعى از 3913 اصلى بخش يك 3841اهر3
تبريز

200240مسكونى
-

23 سهم از 96 سهم ششدانگ
-√-√

تبريز- گلكار- 18 مترى نصر- كوچه 8 مترى 1/892/708/334
سينا

291170مسكوني فرعى 930 از 29 اصلى3702ايلخچى4
-

-24 سهم از 96 سهم ششدانگ
√-√

ايلخچى خيابان بهشتى- كوچه آذرى نژاد- 800/000/000
نبش كوچه اول

ايلخچى- انتهاى خيابان 17 شهريور- جاده 2/084/375/000√-√-29 سهم از 96 سهم ششدانگ-30541135دامدارى فرعى11 از 30 اصلى بخش 14 تبريز3704ايلخچى5
كردلر

3705ايلخچى6
3304 فرعى از 29 اصلى بخش 14

248145مسكوني تبريز
-

ايلخچى- آخر خيابان آتش نشانى- پالك 975/000/00050√-√-52 سهم از 96 سهم ششدانگ

كارگاه ساخت 48 تفكيكى از 3249 و 4613 و 14234891آذرشهر7
اسكلت فلزى

آذرشهر- شهرك سليمى- خيابان 35 مترى 4/457/500/000√-√--√1175358
آخر- نبش 20 مترى

7108 و7109 و 7110 و 7111 1630آذرشهر8
فرعى از 6 اصلى

-88 سهم از 96 سهم ششدانگ-83952895سردخانه
آذرشهر- شهرك سليمى- خيابان 45 مترى 41/359/542/000√-√

دوم- نبش 20 مترى

آذرشهر- گوگان- جاده قره آغيل- زمين هاى 2/335/937/500√-√-61 سهم از 96 سهم ششدانگ-22681362دامدارى1114 فرعى از 4 اصلى1633آذرشهر9
مشهور به فيروز ساالر

377 فرعى از 136 اصلى بخش 36959بستان آباد10
تبريز

بستان آباد- اراضى روستاى كردكندى1/525/000/000√-√--√-30500زمين زراعى

617 فرعى از 136 اصلى بخش 9 3696بستان آباد11
√270208مسكونىتبريز

بستان آباد-  روستاى كردكندى- خيابان مصلى2/547/000/000√-√--

بستان آباد- روستاى كردكندى1/879/000/000√-√--√118236مسكوني 544 فرعى از 136 اصلى3697بستان آباد12

بستان آباد- روستاى كردكندى- جاده سقين 3/190/000/000√-√--√901/5227/5مسكونى 507 فرعى از 136 اصلى3698بستان آباد13
سرا- سه راهى سقين سرا

ادامه در صفحه سه

" مديريت بانك كشاورزي در استان آذربايجان شرقي در نظر دارد، کليه حقوق خود با جميع توابع 
و لوايح شرعيه و عرفيه آن، نسبت به امالک ذيل را، بر مبنای قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به 
صــورت نقدی در قالب عقد صلح حقوق اجرايی، از طريق مزايده عمومی واگذار نمايد. (امالک مذکور 
پــس از برگزاری مزايده ثبتی به بانک واگذار اما تاکنون اســناد مالکيت به نام بانک تنظيم نگرديده 
است لذا بانک تعهدی در خصوص انتقال اســناد و تخليه امالک نداشته و برنده مزايده ميتواند پس 
از تنظيم صلحنامه در دفترخانه اســناد رســمی به عنوان قائم مقام قانونی بانک نسبت به پيگيری 
پرونده اجرايی و انتقال سند ملک مورد مزايده به نام خود از طريق اداره ثبت مربوطه مبادرت نمايد.) 
متقاضيان ميتوانند برای کسب اطالعات بيشتر، دريافت اسناد مزايده (برگه های شرايط شرکت در مزايده 
و تسليم پيشنهادات خود روز  پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲ لغايت روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۳  با مراجعه به 
ساختمان مديريت واقع در تبريز – خيابان خاقاني – خيابان مدرس- روبروي  آتش نشاني، مديريت بانک 
کشاورزی استان آذربايجان شرقی، در قبال پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال نسبت به خريد اوراق شرکت در 
مزايده اقدام و پيشنهاد قيمت خود را بانضمام اوراق تکميل شده اسناد مزايده حداکثر تا پايان وقت اداری 
مورخ ۹۷/۱۲/۱۳ به آدرس فوق تحويل نمايند. در صورت وجود سواالت احتمالی در زمينه آگهی منتشره 
و يا نحوه و چگونگی ثبت نام با شماره تلفن ۳۵۲۶۲۷۷۴ دايره حقوقی مديريت تماس حاصل نمايند.

سپرده (وديعه) شــرکت در مزايده معادل ۵٪ قيمت پايه مزايده است که بصورت وجه نقد به شماره 
حساب ۶۶۰۸۷۱۷۶۰ به نام امور مالی مديريت شعب بانک بايد واريز و يا ضمانت نامه بانکی اخذ گردد.

ســاير شــرايط در اســناد شــرکت در مزايــده قيــد گرديــده اســت کــه در هنــگام 
اخــذ پــاکات پيشــنهادی بصــورت امضــاء شــده، از طــرف متقاضــی تحويــل گردد.

کليه هزينه هــا از جمله هزينه های اداری اخذ ســند مالکيت و بدهيهای مربوط به ســازمان های 
دولتی و غير دولتی، و در امالک ســرقفلی رضايت مالک، و در مــورد کارخانه ها با کاربری صنعتی، 
کشــاورزی و دامداری در صــورت واگذاری بدهی های مربوط به ســازمان تامين اجتماعی يا اداره 
امــور مالياتــی و تخلفات ماده ۱۰۰ و عوارض ماده ۷۷ شــهرداری و نيز تعهــدات و ديون مربوط به 
مــاده ۱۲ قانون کار هزينه هــای مالياتی و هزينه آگهی مزايده و کارشناســی برعهده برنده مزايده 
خواهــد بود و خريدار حق مراجعه به بانک در قبال پرداختی های مورد اشــاره را نخواهد داشــت.
به پيشــنهادات فاقد ســپرده- بدون امضاء= مشــروط- مبهم و ... ترتيب اثر داده نخواهد شــد.
نکته : بانک در رد يک يا تمام پيشنهادات مختار است.ضمنًا خاطر نشان ميگردد ملک موضوع رديف 
۲۵ و ۲۶ دارای سند رسمی مالکيت بوده و با وضع موجود به فروش می رسد و در صورت داشتن متصرف 

تخليه به عهده خريدار خواهد بود."   

175 فرعى از 134 اصلى بخش 9 3699بستان آباد14
بستان آباد- روستاى اشتلق اوليا1/183/590/000√-√--√-39453زمين زراعىتبريز

√229/5372مسكونى402 فرعى از 136 اصلى3700بستان آباد15
بستان آباد- روستاى كردكندى- جاده سقين 3/707/000/000√-√--

سرا



مديرعامل شركت گاز استان آذربايجان شرقى در نشست صميمى با كاركنان 
بيان داشت: نشست صميمى مديرعامل واعضاى هيات مديره با كاركنان شركت 
گاز استان آذربايجان شرقى در محل سالن همايشهاى اين شركت و با حضور 

حداكثرى همكاران برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان آذربايجان شرقى، مديرعامل شركت 
در اين ديدار صميمى ضمن تبريك  ايام ا... دهه مبارك فجر و گراميداشت 
سالروز قيام 29 بهمن تبريز، به اهميت سرمايه هاى انسانى در نيل به اهداف 
سازمانى اشاره كرد و گفت: نيل به بهره ورى و تحقق اهداف كالن شركت 

مهمترين دستاورد همدلى و هم راستايى كاركنان در اجراى امور محوله و خدمت 
رسانى به مردم مى باشد. سيدرضا رهنماى توحيدى تالش جمعى پرسنل خدوم  
شركت گاز استان را ارج نهاد و تصريح كرد: هيچ سازمانى نمى تواند خود را بدون 
داشتن كاركنان مشتاق و متعهد موفق بداند زيرا مهمترين ابزار براى رسيدن به 
اعتبار، نوآورى و رضايت مشترى ، كاركنان توانمند و دانش محور مى باشد . 

شايان ذكر است در اين نشست همكاران در محيطي صميمي و دوستانه با 
ارائه برخي پيشنهادات،  نقطه نظرات خود را در ارتباط با مسائل و مشكالت به 
سمع مديرعامل  واعضاى هيات مديره شركت رسانده و آنها نيز ضمن پاسخ 
به سواالت مطروحه  مقرر نمودند تا با بررسى و ارزيابى موارد اعالمى، نسبت به 

اجرايى نمودن راهكارهاى پيشنهادى اقدام نمايند.

3تحقق اهداف سازمانى، در گرو همدلى كاركنان ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

 دبيــر و ســخنگوى هيات 
نظــارت بر نهميــن دوره انتخابات 
هيات نماينــدگان اتاق تبريز گفت: 
54 داوطلب از افراد حقيقى و حقوقى 
براى ايــن دوره از انتخابات هيات 
نمايندگان اتاق تبريز نام نويســى 
كــرده بودندكه دو نفــر از آن ها رد 
صالحيــت شــده و  52 نفر وارد فاز 

رقابت شده اند.
خبرنگار جام جم آذربايجان شــرقى : عبدالرحمن ارشدى 
در جمــع خبرنگاران با بيان اين كه از اين تعداد، ســه نفر زن و مابقى مرد 
هســتند، اظهار كرد: از اين تعداد 15 نفر به مدت چهار سال براى حضور 
در هيــات نمايندگان اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشــاورزى تبريز 

انتخاب مى شوند.
وى اضافه كرد: پنج نفر از اين افراد در بخش صنعت، پنج نفر تجارت، 

سه نفر كشاورزى و دو نفر در بخش معدن انتخاب مى شوند.
ارشدى با بيان اين كه يك هزار و 460 نفر داراى صالحيت رأى دادن 
هســتند، تصريح كرد: رأى دهندگان بايــد كارت بازرگانى به مدت يك 
سال و يا يك سال عضويت فعال در اتاق بازرگانى استان را داشته باشند.

وى اضافه كرد: انتخابات هشــت صبح تا شــش عصر 11 اسفند به 
صورت الكترونيكى انجام مى شود و در صورت نياز مدت آن تا سه ساعت 
قابل تمديد است.  دبير و سخنگوى هيات نظارت بر نهمين دوره انتخابات 
هيات نمايندگان اتاق تبريز متذكر شد: انتخابات دوره گذشته به صورت 
نيمه الكترونيكى برگزار شــد ولى ايــن دوره از انتخابات به صورت تمام 
الكترونيكى برگزار مى شود و هيچ گونه دخالت مكتوبى در آن وجود ندارد 
و در اين روز تمهيــدات الزم براى اجراى انتخابات از جمله جلوگيرى از 
تردد خودرو در محدوده ميدان ســاعت تا بانك ملى و جلوگيرى از ورود 
موبايل به حوزه اخذ راى، انجام شــده است. وى خاطرنشان كرد: نامزدها 
مى توانند به مدت يك هفته تا 24 ســاعت قبل از شــروع انتخابات ( تا 8 
صبح روز جمعه 10 اســفند) تبليغــات انجام دهند و خارج از مدت قانونى 
فعاليت تبليغاتى نامزدها ممنوع است. ارشدى اضافه كرد: ميزان مشاركت 
در انتخابــات دوره قبــل حدود هزار نفر بوده و اميد اســت در اين دوره از 
انتخابات شــاهد مشــاركت حداكثرى اعضا باشيم تا افراد فعال و كاربلد 

منتخب شوند؛ چراكه بر فعاليت بنگاه هاى اقتصادى تاثيرى موثر دارد.

فيزيوتراپيست، امير حسين كاظمي 
بيمارســتان  فيزيوتراپى  كارشــناس 

فوق تخصصى بهبود 
........................................................

 امروزه مشكالت اســكلتي عضالني از 
شــايع ترين مشكالتي است كه بشريت را 
آزار ميدهد. در ايــن ميان كمر درد يكي از 
شايع ترين اين موارد است. بر اساس آمار، 
هر فردي حداقل يكبار در طول عمرش كمر درد را تجربه كرده است 
و به خاطر اين درد ممكن اســت نتواند ســركار برود يا از هر فعاليت 
اجتماعي ديگــر خود بماند. حركات تكراري و پوزيشــن هاي ثابت 
امروزه علت اصلي بروز مشــكالت اسكلتي عضالني است. حركات و 
پوزيشــن هايي كه به علت نوع فعاليت هاي روزانه هر فرد هم چون 
شــغل يا ورزش و..... روزانه تكرار ميشوند. رعايت كردن بعضي موارد 
و انجام حركات مناســب مــي تواند مانع بروز بســياري از اين قبيل 
مشكالت همچون كمر درد شــود. همانطور كه مي دانيم پيشگيري 
بســيار بهتر از درمان است. مشــاوره فيزيوتراپي و آموزش تمرينات 
خاّص هر مشكل ميتواند در پيشگيري از اين موارد بسيار كمك كننده 

باشد. 
حال يك روز معمولي يك فرد را بررسي مي كنيم: 

خواب: اولين مورد خوابيدن اســت. نــوع خوابيدن"مدت زمان 
خوابيدن"محلي كه بر روي آن مي خوابيد.... همه و همه مهم هستند. 
اگر مشكل خاص ديگري نداشته باشيد و هدف پيشگيري از كمر درد 
باشــد خوابيدن به پهلو بهترين نوع خواب است كه با قراردادن بالش 
در اطراف خودمان مي توانيم حمايت اطراف را بيشــتر كنيم. حتي اگر 
در راحت ترين و مناسب ترين جاي ممكن و در بهترين حالت بخوابيد 
ولي مدت زمان خواب خيلي زياد شود به علت پوزيشن ثابت بلند مدت 
ميتواند مضر باشــد. 9-5 ساعت مي تواند از لحاظ ساختار بدني مدت 

زمان مناسبي باشد. 
محل كار: نشســتن هاي طوالني مدت"سرپا ايستادن هاي بلند 
مدت"حركات تكراري هم چون تايپ كردن يا خم شــدن براي انجام 

كاري و... همه ميتوانند باعث كمر درد شود. 
رفت و آمدها: اســتفاده زياد از وسايل نقليه و نداشتن تحرك ويا 
برعكــس رفــت و آمدها ي زياد بخصوص در محل هاي نامناســب 
همچون سراشيبي و يا سرازيري و ... ميتوانند باعث بعضي مشكالت 
شــود.  اين ها تنها چند مورد از مواردي بود كه در طي روز ما را درگير 
خود مي كنند. اگر حين اين رعايت ها تمرينات خاص كمر درد را انجام 
دهيد به ميزان بســيار زيادي ميتوان از اين قبيل مشكالت پيشگيري 

كرد.

رقابت 52 داوطلــب در انتخابات هيات 
نمايندگان اتاق تبريز

خبرپيشگيرى از كمردرد مقاله

 نزديكى دو شــهر تبريــز و باكو به 
يكديگر و تشــابه هاى زيــاد در حوزه هاى 
مختلف، مــى تواند موجب افزايش بيش از 

پيش تعامل و ارتباطات بين دو شهر شود.
خبرنگار جام جــم آذربايجان 
شرقى: ايرج شهين باهر شهردار تبريز در 
محلى  از شهردارى تبريز با على نقى حسين 
اف سركنسول جمهورى آذربايجان در تبريز 
ديدار و در خصــوص زمينه هاى همكارى 

بين دو طرف صحبت كرد.
شهين باهر در اين ديدار با تاكيد بر لزوم 
توسعه مراودات دو شهر، گفت: هم در تبريز و 
هم در باكو ظرفيت هاى بسيار مناسبى براى 
سرمايه گذارى در حوزه هاى مختلف وجود 
دارد كه در اين راســتا الزم است تا دو طرف 
تجربيات خــود را به يكديگر منتقل كرده و 
ارتباطات بيشترى با يكديگر داشته باشند.

وى ادامه داد: در حوزه هاى مختلفى از جمله 
گردشگرى، درمان و طبابت، شهرسازى و 
... دو طرف ظرفيت هاى خوبى براى تعامل 
دارند. مثال در حوزه گردشــگرى مى توانيم 
فرصت هايى ايجاد كنيم كه مردم تبريز به 

باكــو بروند و مردم باكو هم به تبريز بيايند و 
اگر در اين راستا مشكالتى هم وجود داشته 
باشــد، بايد با همفكرى دو طرف اين موانع 
و مشــكالت برطرف شود چراكه مراودات 
تبريز و باكو مى تواند بر اقتصاد دو شــهر نيز 

تاثير مثبت داشته باشد.
شــهردار تبريز با اشــاره به پيشــرفت 
شهرسازى در باكو، عنوان كرد: باكو در حوزه 
شهرسازى تجربيات خوبى دارد و بخصوص 
در دو دهه اخير پيشرفت هاى خوبى داشته 
است. ما مى خواهيم اين تجربيات به تبريز 
انتقال داده شــود و سرمايه گذارى در حوزه 

شهرسازى در تبريز اتفاق بيفتد. در اين راستا 
عالقه داريم تا با شــهردارى باكو نيز ارتباط 
بيشترى داشته باشيم كه با توجه به نزديكى 
موضوعات و اشــتراكات، مى تواند نتيجه 
خوبى براى دو طرف در پى داشته باشد.وى 
با ابراز عالقه جهت برگزارى هفته فرهنگى 
تبريز در باكو، گفــت: ما مى خواهيم هفته 
فرهنگى تبريز را كه در ارديبهشــت است، 
در باكــو برگزار كنيم و تبريز و فرهنگ آن را 
به مردم باكو بيشتر معرفى كنيم. همچنين 
دوســت داريم مردم باكو را به تبريز دعوت 
كنيم تا از نزديك از جاذبه هاى گردشگرى 

اين شــهر ديدن كنند. در اين خصوص خط 
پروازى تبريز - باكو نيز ايجاد شده كه براى 
رونق آن بايد وجود اين امكان را بيشــتر به 
مردم معرفى كنيم تا رفت و آمد در اين مسير 
هوايى رونق داشته باشد چراكه پيش از اين 
نيز اين خط پروازى وجود داشت اما به دليل 
اســتقبال نه چندان زياد از آن و نبود توجيه 

اقتصادى، اين خط جمع آورى شد.
شــهين باهر همچنين به ظرفيت هاى 
باالى تبريز در برند كفش و فرش اشاره كرد 
و افــزود: كفش و فرش تبريز جزو برندهاى 
معتبر هســتند كه در سطح جهان ارزش و 

اعتبار بااليى دارند. 
كفــش تبريز بســيار خاص اســت و 
همســنگ كفش ايتاليايى كيفيت دارد اما 
قيمت آن يك پنجم قيمت جهانى است و در 
بازار فرش هم، تبريز را پايتخت فرش جهان 
مى شناسند. ما عالقه داريم با توجه به اينكه 
سليقه هاى مردم تبريز و باكو به هم نزديك 
اســت، در باكــو فضايى به عنــوان بازار يا 
نمايشگاه ايجاد شود كه اجناس و برندهاى 

معتبر تبريز را در آنجا عرضه كنيم.

شهردار تبريز در ديدار با سركنسول جمهورى آذربايجان؛

 ظرفيت هاى مناسبى براى سرمايه گذارى در باكو وجود دارد

استاندارى  انتظامى  و  امنيتى  مديركل 
آذربايجان شرقى گفت: با اقدامات انجام شده از 
خروج يك هزار و 76 راس دام زنده از طريق 
محورهاى مواصالتى استان به منظور قاچاق 

آن به خارج از كشور جلوگيرى شد.
جهانگير اسكندزاده  در جلسه ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز اظهارداشت: از اين تعداد 957 

راس گوسفند و 119 راس گاو بود.
وى تاكيد كرد: خــــــــروج دام از محورهاى 

مواصالتى اســــــــتان بدون اخذ مجوز از 
جهادكشاورزى و دامپزشكى ممنوع است.

اسكندرزاده خاطرنشان كرد: همكارى بسيار 
و  انتظامى  اجرايى،  دستگاه هاى  بين  خوبى 
قضائى در استان در زمينه مبارزه با قاچاق دام 

زنده وجود دارد.
وى همچنين در خصوص فعاليت برندهاى 
تمامى  اسامى  گفت:  نيز  پوشاك  غيرمجاز 
سايت  در  مجوز  داراى  پوشاك  برندهاى 

سازمان صنعت ومعدن درج شده و با برندهاى 
عرضه  شناسه  فاقد  پوشاك  كه  مجوز  فاقد 

مى كنند، مقابله مى  شود.
مديركل امنيتى و انتظامى استاندارى آذربايجان 
شرقى با اشاره به اينكه تعداد برندهاى غيرمجاز 
در استان بسيار اندك خواهد بود، ادامه داد: 
برندهاى غيرمجازى كه در استان فعاليت مى 
كنند توسط اداره كل اطالعات و صنعت و 

معدن استان شناسايى و معرفى شوند.

 جلوگيرى از خروج هزار و 76 دام زنده قاچاق از اســتان
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توضيح جدول 26:   

قطعه اول : 22 سهم  مشاع از 12757 سهم 13 شعير 23 مثقال 17 نخود و پنج يازدهم نخود از 96 شعير. 

قطعه دوم : مقدار 22 سهم مشاع از 12757 سهم از نصف 21 شعير و 37 مثقال پنج هفتم مثقال از 96 شعير. 

قطعه سوم : مقدار 22 سهم مشاع از 12757 من مشاع برابر از 4 شعير سهم از 96 شعير- هر سه مورد از ششدانگ پالك 102 اصلى. 

شماره شعبه  رديف
پرونده

(كاربري مشخصات پالك ثبتي
ملك)

مساحت مساحت عرصه
اعياني

وضعيت  ماشين آالتسهم مالكيت
مبلغ پايه مزايده تخليه 

نشاني 

نداردداردمشاعششدانگ 

تخليه 
شده 
است

متصرف 
قيمت كارشناسي ( به ريال )دارد

مديريت شعب بانك كشاورزى در آذربايجان شرقى                                                        مديريت شعب بانك كشاورزى در آذربايجان شرقى                                                        

بستان آباد- روستاى كردكندى- جاده  سراب- 2/212/500/000√-√-24 سهم از 96 سهم ششدانگ-80001128دامدارى942 فرعى از 1ز 136 اصلى3701بستان آباد16
روبروى سه راهى اهر- جاده اشتلق

جاده تبريز اهر- منطقه آرپادره سى- جنب سوله 8/500/000/000√-√-60 سهم از 96 سهم ششدانگ-5487/355250گلخانه166 فرعى از 76 اصلى بخش 9 تبريز1922تبريز17
سازى عابدينى- جاده خاكى- كوى باغچه بان

آپارتمان 1425 فرعى از 1 اصلى بخش 9 تبريز3257تبريز18
مسكونى

تبريز- وليعصر شمالى- خيابان مخابرات- 3/538/883/334√-√-22 سهم از 96 سهم ششدانگ-193/03-
كوچه نسترن0 ساختمان آبان- طبقه 8

3645 فرعى از 37 اصلى و 3583 از 3744شبستر19
280/56 و دامدارى37 اصلى

1169/30
-54 سهم از 96 سهم ششدانگ-712

√
-

شبستر- شندآباد- خيابان مسجد جامع- 7 1/736/319/375√
كيلومترى پايين تر از مسجد

1852 فرعى از 2 اصلى بخش 16 3694صوفيان20
تبريز

جاده صوفيان- شبستر- راه فرعى- روستاى 5/096/205/000√-√-54 سهم از 96 سهم ششدانگ-2006/201535مرغدارى
سركند ديزج

8161 اصلى تفكيكى از يك فرعى 3714صوفيان21
بخش 5 تبريز

تبريز- خيابان قطران شمالى- كوى فاطمى- 3/530/000/000√-√--√136/5144مسكونى
دربند مسجد- پالك 30

2661 فرعى از 47 مفروز از بخش 3715صوفيان22
5 تبريز

-161448مسكوني 
-58 سهم از 96 سهم ششدانگ

√
-

تبريز- خيابان پاستور-- كوى سجاديه- بن 2/809/375/000√
بست شهيد فرهمند- پالك 80

1470 فرعى از 34 اصلى بخش 15 3710مرند23
تبريز

√--√-√22021429لبنياتى
مرند- كشكسراى- شركت لبنى شكوه 17/670/000/000

كشكسراى

32837 فرعى از يك اصلى بخش 1749هوراند24
تبريز- آخر خيابان عباسى- رشديه - اول كوى 3/997/916/667√-√-19 سهم از 96 سهم ششدانگ-198/61591مسكونى9 تبريز
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 با دســتور شهردار تبريز و همزمان با سالگرد قيام تاريخى 
مردم تبريز از 29 بهمن ســالجارى ، ساعات كارى قطارشهرى 

تبريز تا ساعت 20 افزايش خواهد يافت.
به گزارش روابط عمومى شــركت بهره بردارى قطارشهرى 
تبريز و حومه ؛ "ســعيد بشــيريان بناب" با اعالم اين خبر اظهار 
داشت:  افزايش يك ساعته فعاليت با هدف جلب رضايت عمومى 
بــراى كمك به بهبود ترافيك درون شــهرى در محدوده فعال 

مترو اجرايى خواهد شد.
مديرعامل شــركت بهره بردارى قطارشــهرى تبريز و حومه 
افــزود: در فاصلــه يك ماه مانده به آغاز ســال جديد ، اين اقدام 
خواهد توانســت ضمن اثر گذارى بر كاهش آلودگى هواى ناشى 
از خودروهاى شــخصى ، جوابگوى نيازهاى مســافرتى درون 

شهرى شهروندان در محدوده مركزى شهر باشد.
بشــيريان ادامه داد : شهردارى تبريز براى هر ساعت افزايش 
ســاعات كارى مترو متحمل هزينه هاى سنگين و مضاعفى مى 
شــود كه انتظار مى رود همشهريان محترم براى سفرهاى درون 

شــهرى خود از اين وسيله نقليه پاك استفاده كنند.
به گفته مديرعامل شــركت بهره بردارى قطارشهرى تبريز ،  
جدول زمانبندى جديد ســاعات حركت قطارها به منظور اطالع 
عمــوم در همه ى ايســتگاه هاى فعال مترو نصب و در ســايت 
metro.tabriz.ir بــه منظور جلوگيــرى از اتالف وقت 

مسافران اطالع رسانى خواهد شد .

 رئيس سازمان جهادكشــاورزي استان آذربايجان شرقي از 
برنامه ريزي اين ســازمان براي كشــت گياهان مقاوم به شوري 

همچون خارشتر در اراضي حوضه درياچه اروميه خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي ســازمان جهادكشاورزي استان، اكبر 
فتحي در جلسه كميته راهبردي درياچه اروميه در بخش كشاورزي 
كه با حضور ســاعي مدير دفتر استاني ستاد احياء درياچه اروميه از 
كشت گياهان مقاوم به شوري در اراضي حوضه درياچه اروميه خبر 

داد و گفت: اين امر رويكردي در مقابل خشكسالي است.
وي با بيان اينكه كشت گياه خارشتر كه تا پيش از اين به صورت 
خودرو دربرخي از مناطق رويش داشــته در دســتور كار ســازمان 
جهادكشاورزي قرار گرفته است به اهميت علوفه خارشتر در تغذيه 
دام اشــاره نموده وگفت: استفاده از علوفه خارشتر موجود در مزارع 
براي تغذيه دام و برنامه ريزي براي كشــت خارشتر در مراتع استان 

در دستور كار قرارگرفته است.
رئيس سازمان جهادكشاورزي اســتان با اشاره به ويژگي هاي 
علوفه خارشــتر به عنوان يك علوفه مكمل در كنار ساير علوفه ها 
اظهار كرد: خارشتر يك گياه مرتعي مقاوم به كم آبي است و با توجه 

به ظرفيت ها و پروتئين خوبي كه دارد با يونجه برابري مي كند.
وي از برنامه ريزي براي تدوين برش شهرســتاني كشــت اين 
محصــول خبر داد و گفت: برنامه ريزي براي كشــت اين علوفه در 
مراتع و همچنين اســتفاده بهينه از آن در شرايط موجود در دستور 

كار سازمان قرار دارد.
فتحي گياه خارشــتر را سازگار با اقليم و طبيعت حوضه درياچه 
اروميه دانســت و اظهار داشت: در ســالهاي اخير همكاران تالش 
كردند و اين گياه در اســتان هايي مانند كرمان و ســمنان كشت و 
آزموده شده  و از اين طريق آشنايي الزم با چگونگي كشت خارشتر 

ايجاد شده است.
وي با بيان اينكه اكنون با مكانيزمي كه طراحي شــده اين گياه 
كشت مي شــود و با كمترين توقع آبي در انواع خاك رشد مي كند، 
گفت: با توجه به تاكيــدات اخير حجتي مقام عالي وزارت مي توان 
اين گياه را به صورت كنســانتره آماده و در اختيار احشام قرار داد با 
توجه به محدوديت علوفه اي كه در كشــور داريم و تجربه اي كه در 
اين ســالها كسب شده اين اقدام مي تواند بخشي از نياز علوفه اي را 

در اين مناطق حل كند. 
رئيس سازمان جهادكشاورزي اســتان بيان كرد: خارشتر گياه 
چند ساله ريزوم دار با خواص دارويي و مصرف علوفه اي و همچنين 
تثبيت شن هاي روان است كه رشد زيادي داشته و به سرعت بخش 

بزرگي از زمين يك ناحيه را مي پوشاند.

 در بيستمين همايش ملي تقدير از واحدهاي صنعتي سبز كه 
در محل مركز همايش هاي ســازمان حفاظت محيط زيســت با 
حضورسرپرست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و معاون 
رييس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست برگزار گرديد
براي اولين بار گروه صنعتي تراكتور سازي ايران به عنوان واحد 
صنعتي برگزيده سبز كشوري توسط سازمان حفاظت محيط زيست 
معرفي و با اهداي لوح تقدير و تنديس  زرين صنعت برگزيده ســبز 

كشور تجليل ويژه به عمل آمد.
ابوالفتح ابراهيمي مديرعامل گروه صنعتي تراكتورسازي ايران در 
اين خصوص اظهار داشت: استقرار سيستم هاي تصفيه فاضالبهاي 
بهداشــتي و صنعتي ، سيســتم هاي تهويه صنعتي در كارگاهها  ، 
سيستم پايش آالينده ها و سيستم هاي بازيافت، همچنين توسعه 
فضاي سبز، مصرف بهينه انرژي و اقدامات مربوط به صرفه جوئي 
و كاهش مصرف انرژي  ، ازشاخص هايي بودند كه در انتخاب اين 
شركت به عنوان واحد صنعتي برگزيده سبز كشوري نقش اساسي 

داشته اند.
مديرعامل گروه صنعتي تراكتورسازي ايران خاطرنشان كرد: 
استقرار سيستم پايش لحظه اي آالينده ها  و ايجاد  دفاتر    HSE و 
ارتقاي دانش محيط زيستي كاركنان و داشتن گواهي ايزو  1400از 
ديگر شاخصهاي انتخاب  گروه صنعتي تراكتورسازي ايران به عنوان 

واحد صنعتي برگزيده  سبز كشور بوده است.  

 رئيــس اداره انجمن اوليا و مربيان آموزش و پرورش 
استان آذربايجان شرقى از برگزارى آزمون انتخاب مدرس 
آموزش خانواده از ميــان فرهنگيان و اعضاى هيات علمى 

رسمى و پيمانى خبر داد.  
به گزارش اداره اطالع رســانى وروابط عمومى آموزش 
و پــرورش آذربايجــان شــرقى، اصغرشــفائيه از ابــالغ 
بخشــنامه اى در اين باره به همه استان هاى كشور از طرف 
وزارت بــراى برگــزارى آزمون انتخاب مــدرس آموزش 
خانواده از ميان فرهنگيان و اعضاى هيات علمى رســمى و 
پيمانى در ســال جارى خبر داد و گفت: «در اين بخشنامه بر 
اطالع رسانى كامل و به موقع به همه مدارس، عالقه مندان 
و دانشــگاه هاى اســتان براى ثبت نام در آزمون تاكيد شده 

است.»
وى ادامــه داد: «ثبت نام آزمون انتخاب مدرس آموزش 
خانواده از روز شنبه 4 اسفند شروع و در پايان روز 15 اسفند 

97 تمام مى شود.»
رئيس اداره انجمن اوليا و مربيان اســتان افزود: «تعرفه 
ثبت نام در آزمون براى تأمين بخشى از هزينه هاى آن 700  
هزار ريال اســت و فقط از طريــق درگاه الكترونيكى قابل 

پرداخت است. »
وى در مورد حق التدريس مدرســان آمــوزش خانواده 
گفت: « كميته برنامه ريزى آموزش خانواده استان مى تواند 
با توجه به مســائل و مصالح اســتانى، با برگزارى نشســت 
فوق العاده و صدور مصوبه ميزان حق التدريس مدرســان را 
افزايــش دهد.»رئيس اداره انجمن اوليا و مربيان اســتان 
خاطرنشــان شد: « پيش از اين هشت هزار مدرس آموزش 
خانواده در كشــور و نزديك به 300مدرس آموزش خانواده 
در اســتان آذربايجان شرقى در حال حاضر فعاليت دارند » و 
از جذب هزار مدرس جديد براى امســال در كشور خبر داد و 
افزود: « عالقمندان جهت ثبت نام وكسب اطالعات بيشتر 
بــه آدرس http://payvand.medu.ir مراجعه 

فرمايند. »

همزمان با سالروز قيام تاريخى مردم تبريز ؛

ساعات خدمات رسانى قطارشهرى تبريز 
افزايش مى يايد

كشت گياهان مقاوم به شوري در اراضي 
حوضه درياچه اروميه

تراكتورسازي ايران؛
واحد صنعتي برگزيده سبز كشور

برگــزارى آزمون انتخــاب مدرس 
آموزش خانواده از ميــان فرهنگيان و 

اعضاى هيات علمى رسمى و پيمانى

خبر خبر

 به ميمنت ورود نظام جمهورى اســالمى ايران به چهل 
و يكمين ســال تولدش يك دســتگاه آمبوالنس توسط بانك 
ســپه آذربايجان شرقى به دانشگاه علوم پزشكى اهدا گرديد.

خبرنگار جام جم آذربايجان شــرقى : مديرشعب 
بانك سپه استان آذربايجان شرقى در اين مراسم گفت: بانك 
ســپه با اين اقدام توانســت نام خود را در بين خيرين استان در 

دو حوزه مدرســه سازى و سالمت به ثبت برساند.
نادر سليمانى افزود: در امر مدرسه سازى اين بانك فعاليت 
خود را از سالهاى گذشته آغاز كرده و تاكنون موفق به ساخت 
پنج مدرســه كه بيشــتر آنها در مناطق زلزله زده استان بوده 
اســت و ششمين مدرســه را نيز تا يك هفته آينده و در مناطق 

محروم به بهره بردارى خواهد رساند.
وى در ادامه بااشاره به اينكه توجه به مقوله سالمت يكى از 
موارد اساســى و حساس جامعه است گفت: در راستاى پيشبرد 
اهــداف نظام مقدس جمهورى اســالمى ايــران و كمك به 
اقشــار ضعيف جامعه در بحث سالمت بنا به توصيه مديرعامل 
محترم بانك سپه سعى كرديم بودجه هداياى تبليغاتى خود را 
به صورت هدفمند هزينه كنيم كه خريد آمبوالنس و اســتفاده 

از آن در مناطق مورد نياز كشــور در دستور كار قرار گرفت.
مديرشعب بانك سپه استان آذربايجان شرقى خاطرنشان 
كرد: لذا اين دستگاه را به مبلغ 167 ميليون و 500 هزار تومان 
و از محل بودجه هزينه هاى تبليغاتى ســال گذشته خريدارى 
و پس از طى مراحل ادارى به دانشــگاه علوم پزشــكى اهدا 

كرديم.
سليمانى در ادامه به روحيه نوع دوستى و كمك به ديگران 

توســط كاركنان بانك سپه اســتان اشاره كرد و گفت: در ايام 
ماه مبارك رمضان، بانك ســپه  به منظــور رفع نيازمنديها و 
آزادســازى زندانيان جرايم غيرعمد، هم به شــكل حقوقى و 
هم به شــكل حقيقى همواره حضورى پررنگ داشته و از هيچ 

كمكى دريغ نمى كند.
وى ادامــه داد: اين بانك به عنوان بانك خير دنبال ســود 
بانكى نبوده و افتتاح باجه در روســتاهاى اقصى نقاط كشــور 
و ايجاد شــعبه در مراكز غيرتجــارى و راه انداختن نياز بانكى 
مردم يكى از دهها خدمات بانك به هموطنان بشــمار مى رود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى تبريز نيز ضمن تشكر 
از اقدام خداپســندانه و خير بانك ســپه اظهار اميدوارى نمود 

اين ســنت حسنه در بين همه افراد جامعه ترويج پيدا كند.
دكتر پورفتحى وى خاطرنشــان كرد: كار خير فقط اهداى 
كيك و كلوچه و دادن شــام خالصه نمى شــود بلكه احساس 
وظيفــه در بحث ســالمت به مراتب بســيار ارزشــمندتر و 

خداپسندانه تر از باقى كارهاست. 
وى ادامــه داد: بحث اهدا و كمك به هم نوعان در كل دنيا 
بيشــتر در ميان NGO ها مرسوم است اما در كشور ما اكثر 
افــراد جامعه به نوعى خير هســتند و در فعاليتهاى داوطلبانه 
و خيرخواهانه مشــاركت مى كنند. معاون درمان دانشــگاه 
علوم پزشــكى تبريــز تصريح كرد: دولت بــه تنهايى قادر به 
حل مسايل و مشــكالت نبوده و در شرايط كنونى كه با انواع 
و اقســام تحريم ها و مشكالت دســت و پنجه نرم مى كنيم، 
جمع شــدن كمكهاى كوچك اينچنينى بسيارى از مشكالت 

اساسى هموطنانمان را حل مى كند.

رئيس مركز مديريت حوادث و فوريتهاى پزشــكى استان 
آذربايجان شرقى نيز اين اقدام را كار بسيار ارزشمندى دانست 
و خواســتار تبليغ و ترويج اين سنت حسنه در بين يكديگر شد.

دكتر فرزاد رحمانى افزود: اورژانس يك پيش بيمارستانى 
است  كه رفع نواقص آن بسيار ضرورى است و به دليل كمبود 

بودجه نياز وافرى به توجه خيرين دارد.
وى خاطرنشان كرد: كسانيكه در چنين كار خيرى پيشقدم 

مى شــوند هم اجر دنيوى مى برند هم اجر اخروى. 
مديرروابط عمومى بانك ســپه اســتان نيزدر حاشيه اين 
مراســم در گفتگو با خبرنگار جام جم توجه به بحث سالمت و 
ترويج آن در بين اقشــار مختلف جامعه را يكى از موارد مهمى 
دانســت كه توســعه جامعه را به همراه داشــته و غفلت از آن 

موجب بروز خسارات جبران ناپذيرى مى شود.
محمد اميــن نجفى افزود: لــزوم توجه بيشــتر به مقوله 
سالمت در راستاى داشــتن جامعه سالم ، ضرورت مشاركت 
خيريــن را در اين زمينه  اجتناب ناپذير كرده و بانك ســپه نيز 
تالش مى كند در راســتاى عمل به مســئوليتهاى اجتماعى 

خوددر اين زمينه  گام بردارد .
وى خاطرنشــان كــرد: همچنين برنامــه ريزى صحيح و 
اصولــى در كنار مديريت درســت منابع مى تواند ما را در همه 

حوزه ها به موفقيت هاى چشمگيرى برساند.

 مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
آذربايجان شرقى، از مشاركت پر رنگ كسبه بازار تبريز با ميراث 
فرهنگى اســتان در مرمت و بازسازى بزرگ ترين بازار مسقف 

جهان، خبر داد. 
به گزارش روابط عمومى ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى آذربايجان شــرقى، بازار تبريز يكى از بزرگ ترين 
بازارهاى سرپوشــيده جهان و از شــاهكارهاى معمارى ايرانى 

است.
بازاريــان تبريز در همكارى مشــترك بــا اداره كل ميراث 
فرهنگى اســتان و پايگاه ميراث جهانى بازار تبريز طى 10 سال 
گذشته در مرمت و بهسازى بيش از 90 درصد بافت آسيب ديده 

اين اثر فاخر تاريخى، به طور مســتقيم ايفاى نقش نموده اند. 
اين بازار منحصر به فرد با وجود گذشت صدها سال، اهميت 
تجارى خود را از دســت نداده، به طورى كه هم اكنون 80 درصد 

شريان اقتصادى منطقه در آن جريان دارد.
بــازار تبريز هم اكنــون به طول يك كيلومتــر بزرگ ترين 
مجموعه به هم پيوســته و مسقف دنياست كه در سال 1389 در 

فهرست آثار جهانى يونسكو به ثبت رسيده است.
طاق ها و گنبدهاى بلند، ســازه هاى آجرى به هم پيوســته، 
آرايــش مغازه ها، كثرت تيمچه ها، وجود انواع مشــاغل و تعداد 
زيادى مدرســه و مســجد كه در كنار ســراهاى بازرگانى قرار 
گرفته انــد، اين بازار را نمونه اى عالى از محيط تجارت و زندگى 

شرقى ساخته  است. 
ســبك معمارى، كثرت ســراها و تيمچه ها و وجود تعدادى 

مدرسه و مسجد نيز به اين مجموعه اهميت خاصى داده اند.
"مرتضى آبدار" مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى آذربايجان شــرقى، در خصوص مراحل مرمت 
بزرگترين بازار مسقف جهان طى 10 سال گذشته، اظهار داشت: 
بازاريان تبريز در طول 10 سال گذشته، قبل و بعد از ثبت جهانى 
ايــن اثر با همكاري كامل اداره كل ميراث فرهنگى اســتان در 
زمينه هــاي گوناگون، به مرمت اين بازار بــزرگ پرداخته اند، 
شايان ذكر اســت كه ميراث فرهنگى اســتان و پايگاه ميراث 
جهانى بازار تبريز طى 10 سال گذشته، مبلغى بالغ بر 15 ميليارد 
تومان در راستاى مرمت، بازسازى و احياى قسمت هاى مختلف 

اين بازار هزينه كرده است.
آبدار، ضمــن بيان مطلب فوق، يادآور شــد: بازاريان تبريز 
در مرمــت تمامي تيمچه ها، راســته ها، داالن ها، ســراها و ... 
بازار تبريز مشاركت داشــته اند، به طوريكه 70 درصد عمليات 

بازسازي را بازاريان با نظارت كارشناسان ميراث فرهنگى استان 
به ثمر رسانده اند. 

وى با اشــاره به حادثه آتش سوزى سال 88 در سراى (ايكى 
قاپيلى الر) در آســتانه ثبــت جهانى بازار، ادامــه داد: با همت 
بازاريــان و ميراث فرهنگى 120 مغازه ســراى  (ايكى قاپيلى 
الر) كه بر اثر آتش ســوزى تخريب شــده بودند، طى يك سال 
مورد بازســازى و مرمت قرار گرفت و در نهايت در سال 89 بازار 
تبريز پس از بررســى هاى كارشناسان سازمان يونسكو به ثبت 

جهانى رسيد. 
آبدار با تاكيد بر اينكه طى 10 سال گذشته بازار تاريخى تبريز 
در كنار پايش و رصد مداوم وضعيت از ســوى پايگاه جهانى بازار 
تبريز، بر اســاس ضوابط ميــراث جهانى مورد حفاظت و مرمت 
تكميلى قرار گرفته اســت، ادامه داد: با توجه به ضرورت رعايت 
ضوابــط ميراث فرهنگى در اين بــازار تاريخى، همواره تالش 
كارشناسان و متخصصان ميراث فرهنگى استان، پايگاه ميراث 
جهانى بازار و بازاريان تبريز بر اين بوده اســت تا با فراهم سازى 
ظرفيت هاى الزم تمام نقاط بازار از طرح هاى مرمتى و حفاظتى 

برخوردار باشد.
مديــر كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
آذربايجان شرقى با بيان اينكه مرمت بخش عمده اى از تيمچه 
ها و ســراها با مشــاركت ميراث فرهنگى و كسبه بازار به اتمام 
رسيده است، افزود: طى سالهاى اخير مرمت و بازسازى تيمچه 
ها، ســراها و مساجدى مانند، ســراى امير، تيمچه هاى  ميرزا 
شفيع، شعربافان كوچك، حاج صفر على، سقط فروشان، ملك، 
ســراهاى حاج حسين، ميرابوالحســن، آلمانى ها، كچه چيلر، 

حاج محمد قلى، كيشــميش چيلر، صاحب ديــوان، بازارهاى 
قندفروشــان كوچك و بزرگ، َدوه چــى، حاج على اكبر، داالن 
مدقالچى و مســاجدى از جمله صادقيه، 63 ســتون، قاضى و 

مساجد جامع مورد مرمت و بازسازى قرار گرفته اند.
آبدار همچنين جداره سازى بازار كيشميش چيلر، مسگران، 
دوه چى، ميرزا جليل، ميرابوالحســن، سرخاب و ميرزا شفيع را از 

ساير اقدامات مشاركتى اين اداره كل عنوان كرد.
وى در ادامه به شــوراى ساماندهى بازار تبريز در استاندارى 
آذربايجان  شــرقى اشــاره كرد و گفت: اين شورا كه به منظور 
رســيدگى و فعاليت همه جانبه تمامى دســتگاه ها در راستاى 
پيشــبرد اهداف بازار تشكيل يافته اســت، با مشاركت جمعى 
نهادها و دســتگاه ها به اقدامات الزم جامه عمل مى پوشاند، به 
طور مثال در تكميل زيرســاخت هاى حفاظتى و بازسازى بازار 
تبريز، تاكنون 70 درصد از بخش هاى مختلف بازار با مشاركت 
ميراث فرهنگى، آب و فاضالب اســتان و شــهردارى تبريز به 
شبكه فاضالب شــهرى متصل شده و ساير مناطق نيز در حال 
تكميل هستند، همچنين در راستاى يكسان سازى معابر عبورى 
شــهردارى تبريز طى دو ســال اخير اقدام به كف سازى معابر 

عبورى مناطق مختلف بازار كرده است.
مدير كل ميراث فرهنگى آذربايجان شرقى با تاكيد بر اينكه 
هــدف اصلى ميراث فرهنگى و پايــگاه جهانى بازار در كاهش 
طرح هاى ناهمگون با ضوابط ميراث جهانى است، اظهار داشت: 
با نظارت نيروهاى يــگان حفاظت، درصدد كاهش طرح هاى 
ناهمگــون با بافت تاريخى بازار تبريز  بــا ارائه تذكر كتبى و در 
صــورت عدم رعايــت مجدد با اقدام از طريــق مراجع قضايى 

هستيم. 
آبدار بــا بيان اينكه مرمت و بازســازى بــازار بزرگ تبريز 
همچنان در حال پيگيرى اســت، گفت: با توجه به وســعت اين 
بازار ، اعمال طرح هاى مرمتى همچنان ادامه دارد و كارشناسان 
ميراث فرهنگى اســتان همواره در تالش اند تا از بروز كوچك 
ترين آســيب به بافت تاريخى بازار تبريز، جلوگيرى كنند، از اين 
رو طى بازه هاى زمانى مشــخص مناطق حساس و محتمل بر 

مرمت شناسايى و در دستور كار قرار خواهد گرفت.
مدير كل ميراث فرهنگى اســتان در پايان با اشاره به نقش پر 
رنــگ تاريخى، فرهنگــى و هويتى بازار در تاريــخ تبريز، ابراز 
اميدوارى كرد، كسبه بازار تبريز همانند گذشته در مسير صيانت 
از اين اندوخته و ميراث ارزشــمند تاريخى و هويتى همراه اداره 

كل ميراث فرهنگى استان باشند.

آمبوالنس اهدايى بانك سپه ،آماده 
خدمت رسانى 

نقش بازاريان درمرمت 90 درصد بافت آسيب ديده بازار تبريز


