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تخفيف 40 در صدى براى ساخت وساز در 
كوى نصر ، مصلى و شهرك فجر
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مديران عامل مناطق آزاد ارس و ماكو براى جذب ســرمايه گذار احداث خط ريل جلفا – پلدشــت – چشمه ثريا با شركت مطرح چينى 
وارد مذاكره شدند.

 CRFG به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن نريمان و غالمرضا سليمانى با مديران شركت
چين براى احداث مسير ريلى جلفا-پلدشت-چشمه ثريا وارد مذاكره شدند...

شهردار منطقه 5 تبريز گفت : با تسهيالتى كه از سوى شوراى اسالمى كالنشهرتبريز مصوب 
شــده براى ســاخت و ساز در شهرك هاى جديد االحداث تسهيالتى ويژه تا پايان سال تعلق يافته 

است .
ميرعلى اصغر نســاج غازانى افزود : تا پايان آذر 40 درصد و درســه ماهه چهارم سال 30 درصد 

تخفيف به شــرط پرداخت نقدى براى متقاضيان پروانه ساختمانى تعلق مى يابد...

مذاكره ايران و چين براى احداث
 خط آهن جلفا - چشمه ثريا

برنامه هاى تبليغى -رسانه اى شهردارى 
تبريز به  مناسبت اجتماع بزرگ اربعين

توجه ويژه به تعالى توليدات 
تلويزيونى  و نظارت بر برنامه سازى

صفحه3 صفحه 3

باغ هاى گردوى مراغه، در معرض تهديد باغ هاى گردوى مراغه، در معرض تهديد 

شرقى
جان 

آذرباي

انتخاب شايســته جنابعالى به عنوان مديركنترل كيفيت نمونه استان و كشور طى 2 سال متوالى 96 و 97 
بيانگراهتمام هاى ارزنده اى است كه از سوى شما صورت گرفته است. بدينوسيله ضمن تبريك اين موفقيت  
توفيق روز افزونتان را از درگاه ايزد منان خواستارم.                                                                   از طرف مصطفى هاتفى اسكوئى

درهرزمان اســتان آذربايجان شرقى به داشتن واحدهاى نمونه در استان چون 
واحــد تحت امــر حضرتعالى به خود مى بالد ، كســب عنوان واحــد نمونه كيفى 
استاندارد استانى در سال 97  را كه در سايه  لطف الهى به همت واال ، تالش بى وقفه 
و تدبيرشــما سرور گرامى حاصل شده تبريك عرض نموده و موفقيت روزافزونتان 

را از درگاه خداوند متعال مسئلت داريم .
از طرف كاركنان شركت آذربام

جناب آقای مهندس سعید فتاح زاده جناب آقای مهندس سعید فتاح زاده 
مدیرعامل محترم شرکت آذربام مدیرعامل محترم شرکت آذربام 

بدينوسيله ضمن تبريك انتخاب شما به عنوان مديركنترل كيفى نمونه استانى و كشورى طى 2 سال متوالى 96 و 97 
از خداوند منان آرزوى توفيق روزافزون شما را دارم .

از طرف مهدى اسحق زاده 

سرکارخانم مهندس فریبا کریمیان خسروشاهی سرکارخانم مهندس فریبا کریمیان خسروشاهی 
مدیر محترم کنترل کیفیت شرکت آذرباممدیر محترم کنترل کیفیت شرکت آذربام

بدينوسيله انتخاب شايسته حضرتعالى را به عنوان عضو اصلی هيئت رئيسه شوراى 
هماهنگى روابط عمومى هاى استان آذربايجان شرقى كه بيانگر تعهد ، كارآمدى ، 

شايستگى و تعامل سازنده جنابعالى در عرصه خطير روابط عمومى مى باشد تبريك 
عرض نموده و از درگاه حضرت سبحان تداوم تعالى و توفيق ؛ سعادت و سيادت شما 
را مسئلت  داريم .رجاء واثق داريم مديريت اثر بخش ،  توانمند و بهره گيرى از تجارب 

برجسته و گرانقدر شما موجبات ارتقاى جايگاه آن مجموعه را فراهم خواهد نمود.

ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر سید جمال حسینی اقدم ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر سید جمال حسینی اقدم 
مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریزمدیر محترم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سرپرستى روزنامه جام جم در آذربايجان شرقى

به يك نفر خانم 25-35ساله با مدرك كارشناسى معتبر با سابقه كار  جهت كار 
در يك شركت بازرگانى معتبر نيازمنديم 

استخدام
تلفن تماس:تلفن تماس:0914894562509148945625

سرکارخانم مهندس فریبا کریمیان خسروشاهی سرکارخانم مهندس فریبا کریمیان خسروشاهی 
مدیر محترم کنترل کیفیت شرکت آذرباممدیر محترم کنترل کیفیت شرکت آذربام

شــركت مهندسى توليد و تامين قطعات تراكتورسازى تبريز در نظر دارد اقالم ضايعاتى مازاد بر نياز خود را به فروش 
برساند. عالقمندان مى توانند از تاريخ 1397/08/05 لغايت آخر وقت ادارى مورخ 1397/08/09 جهت رويت و شركت 
در مزايده از ساعت 8 الى 14 به آدرس تبريز – جاده سردرود   مجتمع تراكتورسازى تبريز – درب اول تراكتورسازى – 

اموربازرگانى – واحد فروش مراجعه فرمايند.
مبلغ سپرده براى هر گروه از اقالم مزايده 30/000/000 ميليون ريال مى باشد.

Tel : 041 -34296163                .الزم به ذكر است شركت در رد يا قبول پيشنهادات مختار مى باشد

آگهی مزايده مشاره آگهی مزايده مشاره ٢٠١٢٠١--٩٧٩٧

شركت مهندسي توليد  و تامين قطعات تراكتورسازي(سهامى خاص)شركت مهندسي توليد  و تامين قطعات تراكتورسازي(سهامى خاص)

نام ابزاررديف 

انواع تاير تراکتور( ١٠ حلقه چرخ عقب و ٢ حلقه چرخ جلو دو دفر)١

ضايعات قطعات تراکتور ITM  فروش به صورت يکجا٢

ضايعات چدن نسوز حدوداً (حدودا ٢ تن)٣

ضايعات ورق آلومينومی(حدودا ١٠ تن)٤

ضايعات رنگ پودری (حدودا ٣ تن)٥

استارت تراکتور ٢١٠ عدد ( کوچک و بزرگ )٦

دستگاه هواساز دو دستگاه٧

باتری مستهلک ٨٢ عدد ( فروش بر حسب آمپر )٨

بشکه خالی ٢٠٠ ليتری ( ١٣٠ بشکه )٩
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2 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

شــهردار كالنشــهر تبريز ضمن دفاع تمام 
قد از ورزش قهرمانى در صحن شــوراى شهر 
اعــالم كرد: اخطار FIB و جريمه دو ميلياردى 

در انتظار تيم بسكتبال شهردارى تبريز است. 
ايرج شــهين باهر در جلسه شوراى اسالمى 
كالنشهر تبريز با اشــاره به مصوبه اخير هيات 
حل اختالف استان مبنى بر مخالفت با تيم دارى 
شــهردارى گفت: سياست شورا و شهردارى در 
ارتباط با اين قضيه مشــخص است ولى اينكه 
در وســط فصل، تيم دارى را رها كنيم، تصميم 

درستى نيست. 
وى از بومى سازى بازيكنان تمامى تيم هاى 
ورزشى شهردارى تبريز خبر داد و تصريح كرد: 
بخش مهمى از ورزش آذربايجان به شهردارى 
تبريز وابســته است و با قهرمانى يك ورزشكار 

در مســابقات ملى و بين المللى، دل صدها هزار 
و شايد ميليون ها نفر شاد مى شود. 

وى تصريح كــرد: افتخار مى كنيم كه پس 
از بومى ســازى تيم هاى ورزشى شهردارى، با 
كمترين هزينه مى توانيم شــاهد افتخارآفرينى 
ورزشكاران تبريزى در مســابقات بين المللى 
باشيم. بر اساس گفته شهردار كالنشهر تبريز، 
ميزان هزينه كرد شــهردارى در حوزه ورزش، 
نسبت به سال هاى گذشته كاهش يافته و با يك 
ششــم اعتبارات سابق در حوزه ورزش، فعاليت 

مى كند.
شــهين باهر همچنين اظهار كرد: بر اساس 
اعــالم FIB، با توجه به اينكه تيم بســكتبال 
شــهردارى تبريــز، قهرمان آسياســت، عدم 
شركت در مسابقات آتى، مستلزم پرداخت يك 
و نيم تا دو ميليارد تومان جريمه به فدراســيون 

است.
وى در ادامــه نيز با دفاع تمــام قد از ورزش 
قهرمانــى تصريح كرد: افتخــارات ملى و بين 
المللــى ورزش آذربايجــان مرهون ســرمايه 
گــذارى، تيم دارى و فعاليت شــهردارى تبريز 
بوده و ســنگ اندازى در اين خصوص، جفا در 

حق ورزش تبريز و آذربايجان است.

 4 طرح آبفار اســتان آذربايجان شــرقى در 
روســتاهاى چايكندى، خيرالدين، تازه كند بكر 
آباد و دســتجرد شهرستان ورزقان بهره بردارى 

شد.
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت آب 
و فاضالب روستايى اســتان آذربايجان شرقى 
روز سه شنبه در جريان افتتاح اين طرح ها اعتبار 
هزينه شده براى اين طرح ها را بيش از 11 ميليارد 
و 500 ميليــون ريال اعالم كرد و گفت: با افتتاح 
اين طــرح ها جمعيتى افزون بر 1435 نفر از آب 

آشاميدنى سالم و بهداشتى بهره مند مى شوند.
وى اين طرح ها را شــامل 9500 متر احداث 
شبكه توزيع، احداث 5 باب مخزن ذخيره ، 5600 
متر احداث خط انتقال، 360 فقره نصب انشعاب 

و اجراى 2 باب ايستگاه پمپاژ عنوان كرد.
فرماندار شهرستان ورزقان هم با بيان اينكه 
برنامه ها و سياســت هاى دولت تدبير و اميد در 
روســتاها رفع محروميت است، افزود: دولت در 
خيلى از روســتاهاى صعب العبور و كم جمعيت 

طرح آبرسانى اجرا مى كند.

مديرعامــل قطار شــهرى تبريز مصطفى 
مولوى در جريان بازديد اصحاب رسانه از روند 
اجراى خط يك و 2 قطار شــهرى تبريز افزود: 
قطار شــهرى تبريز در 4 خط در شوراى عالى 
ترافيك شــهرهاى كشور مصوب شده است و 
تالش مى شود خط پنجم نيز به تصويب برسد.
مصطفــى مولوى اظهار داشــت: خط يك 
اين طــرح به طول 17,2 كيلومتر با احداث 18 
ايستگاه از ميدان ائل گلى تا ايستگاه الله در 3 
مرحله اجرا مى شود كه تاكنون عمليات اجرايى 
آن به حدود 81 درصد پيشرفت فيزيكى رسيده 
و 11 ايســتگاه اين خط به بهره بردارى رسيده 

است.
وى يادآورى كــرد: خط 2 نيز به طول 22,4 
كيلومتــر با 20 ايســتگاه از منطقه قراملك تا 
ميدان بســيج اجرا مى شود كه تا كنون حدود 

4,8 كيلومتر از اين خط حفارى شده است.
مديرعامل قطار شــهرى تبريز با بيان اينكه 
حفارى خط دوم قطار شــهرى با اســتفاده از 
دســتگاه دوم حفارى ( T.B.M) به زودى به 
طور رسمى آغاز مى شود، ادامه داد: تالش مى 
شود اين خط تا منطقه خاوران و باسمنج توسعه 

يابد تا به ســاكنان حومه تبريز نيز خدمات ارايه 
دهد.

مصطفى مولوى گفت: خط سوم اين طرح به 
طول 15 كيلومتر با 14 ايستگاه از فرودگاه بين 
المللى تبريز تا پايانه اتوبوس هاى بين شهرى 

اجرا مى شود.
وى  اظهار داشت: خط 4 قطار شهرى تبريز 
به طــول 15,4 كيلومتر از ميدان آذربايجان تا 
منطقه يوســف آباد اجرا مى شود كه مطالعات 

آن انجام شــده و مســير اين طرح نيز در حال 
بازبينى است.

مديرعامل قطار شــهرى تبريز افزود: خط 
5 قطار شــهرى تبريز نيز در صورت تصويب 
از ايســتگاه الله تا خسروشهر اجرا مى شود تا 
مسافران درون شهرى اين منطقه را جابجا كند 

و از ترافيك اين منطقه بكاهد.
مولوى با اشاره به كندى پيشرفت اجراى قطار 
شهرى تبريز گفت: علت كندى اين طرح تبديل 
نشــدن آن به عنوان مطالبه عمومى و مطالبه 
گرى نكردن مديران ارشد و مسووالن استانى 
اســت. وى  از رسانه ها خواســت اجراى اين 
طرح را به عنوان يك مطالبه عمومى پيگيرى 
كرده و روند اجراى آن را براساس اصول فنى و 

اطالعات كامل منعكس كنند.
سازمان قطار شــهرى تبريز در سال 1379 
تاسيس و مطالعات امكان سنجى خطوط اين 
طرح در اواخر سال 1380 و عمليات اجرايى آن 
در ســال 1381 آغاز شد. خطوط قطار شهرى 
تبريز شامل 4 مسير يه طول 70 كيلومتر با 70 
ايستگاه و يك خط برون شهرى از تبريز به شهر 

سهند به طول حدود 20 كيلومتر است.

دفاع شهردار از ورزش قهرمانى
 در صحن شورا

4 طرح آب روستايى در ورزقان بهره بردارى شد

مدير عامل قطار شهرى تبريز خبر داد؛

پيشرفت 81 درصدى خط يك قطار شهرى

باغ هاى گردوى مراغه، در معرض تهديد 
مدير جهاد كشاورزى شهرستان مراغه گفت: كرم 

خراط باغات گردوى مراغه را تهديد مى كند.
به گزارش روابط عمومى سازمان جهادكشاورزى 
استان،  محمد نريمانى با اشاره به وجود بيش از 2 هزار 
و 500 هكتار باغات زيركشت گردو و باغات مخلوط 
در معرض خطر در اين شهرســتان گفت: آفت كرم 

خراط اين باغات را به طور جدى تهديد مى كند.
وى افــزود: اين آفت با وجــود اجراى طرح هاى 
پيشــگيرى و بازدارنده در منطقه و شهرستان هاى 
آذرشــهر و عجب شــير در برخى از باغــات مراغه 

مشاهده شده است.
نريمانى ادامه داد: شيوع اين آفت در باغات گردو، 

مى تواند آسيب جدى به توليد اين محصول ارزشمند 
صادراتى وارد كرده و زمينه ساز خشك شدن و از بين 

رفتن درختان گردو شود.
وى گفت: بستر رشد و نمو آفت كرم خراط منحصر 
بــه درختان گردو نبــوده و در صورت عدم همكارى 
گســترده باغداران در مقابله با اين آفت حتى در آينده 

باغات سيب و ساير محصوالت باغى نيز از گزند اين 
آفت در امان نخواهند بود.

نريمانــى افزود: باغداران براى مقابله با اين آفت، 
مى توانند با مراجعه به جهاد كشاورزى اين شهرستان 
از تســهيالت الزم براى نحوه مقابله با آن برخوردار 

شوند.

معــاون قضايــى رييــس كل و 
سرپرســت معاونــت اجتماعــى و 
پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
كل استان آذربايجان شرقى بر نقش 
مردم در پيشــگيرى از جرايم و آسيب 

هاى اجتماعى تأكيد كرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى 
دادگسترى كل استان، بابك محبوب 
عليلو در آغــاز كارگاه «آموزش هاى 
حقوقى پيش از ازدواج» كه در راســتاى عملياتى كــردن برنامه هماهنگى و 
مشاركت در نهادينه سازى آموزش هاى پيش از ازدواج با حضور بيش از پنجاه 
نفر از ســران دفاتر ازدواج و طالق اســتان برگزار شد با اشاره به نرخ رو به رشد 
جرايم و آسيب هاى اجتماعى گفت: پيشگيرى از جرايم و آسيب هاى اجتماعى 

بدون مشاركت مردم امكان پذير نيست. 
وى بر نقش ســران دفاتر ازدواج و طالق در پيشــگيرى از جرايم و آسيب 
هاى اجتماعى به ويژه در حوزه مسايل مربوط به خانواده ها تأكيد كرد و از آنان 
خواست با مراجعه به سامانه جامع اطالعات مردمى«سجام» به نشانى اينترنتى 
www.sajam.adliran.ir  ثبت نام و به اين طريق براى مشاركت 

در پيشگيري از آسيب هاى اجتماعى و جرايم اعالم آمادگى كنند.
معاون قضايى رييس كل و سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از 
وقوع جرم دادگسترى كل استان همچنين بر ارتباط مؤثر معاونت پيشگيرى و 
سازمان هاى مردم نهاد با يكديگر و ايفاى نقش اين سازمان ها و تشكل هاى 
مردم نهاد در كاهش آمار جرايم و آسيب هاى اجتماعى از جمله معضل طالق 
تأكيد كرد. محبوب عليلو فاصله گرفتن از ارزشــهاى اسالمى در جامعه را علت 
عمده بروز آســيب هاى اجتماعى عنوان كرد و اظهار داشت: آمار باالى طالق 
به هيچ وجه زيبنده كشــور عزيزمان نيســت و سران دفاتر ازدواج و طالق مى 
توانند با آموزش هاى حقوقى پيش از ازدواج در كاهش طالق نقش ايفا كنند.

وى از جمله علت هاى اصلى طالق زوجين در پنج سال اول زندگى را عدم 
آشنايى با مهارت هاى زندگى مشترك دانست و با اشاره به اجراى آموزش هاى 
پيش از ازدواج در دو شهرســتان مرند و اســكو به عنــوان پايلوت اضافه كرد: 
آمــوزش حقوقى به زوجين در كنار آموزش هاى روانشــناختى الزم اســت تا 
زوجين با حقوق و تكاليف متقابل خويش آشــنا شده و به تثبيت و تحكيم بنيان 
خانواده استمرار بخشند. در اســتان آذربايجان شرقى 228 دفترخانه ازدواج و 
طالق وجود دارد كه از اين تعداد 74 دفتر طالق مى باشــد و از 74 دفتر طالق 

نيز تعداد 34 دفتر در تبريز فعال مى باشد.

پيشگيرى از آسيب اجتماعى بدون 
مشاركت مردم امكان پذير نيست

آذربايجان شرقى ، تبريز ، جاده تهران تبريز ، نرسيده به ميدان بسيج ، كوى صنعتى اول ، جنب ايران خودرو ديزل  تلفن : آذربايجان شرقى ، تبريز ، جاده تهران تبريز ، نرسيده به ميدان بسيج ، كوى صنعتى اول ، جنب ايران خودرو ديزل  تلفن : 3637277936372779

شــرکت ایمــن آزمــای لوتــوس آذر (ســهامي خــاص) ،بــا مديريــت مهندس نيما نــادم اولین آزمایشــگاه تســت هیدرو 
ISO از مراجع معتبر بوده و در حال اخذ گواهینامه بین المللی ١٧٠٢٥ ISO  استاتیک که مفتخر به اخذ گواهینامه ٩٠٠١

از ســازمان ملی تائید صالحیت ایران میباشــد، در تاريخ ١٣٩٦/٠٥/٠٤ به شــماره ثبت ٤٥٢٠٨ ،شــروع به كار كرده ، 
كه در انجام خدمات تســت ادواری مخازن فوالدي بدون درز ( CNG) ، تحت نظارت اداره كل  اســتاندارد اســتان آ .ش 
مشــغول به فعاليت ميباشد،دســتگاه های آزمون این شــرکت با تكنولوژی باال از بروز ترین دســتگاه ها در خط آزمون 
هیــدرو اســتاتیک موجــود در کشــور میباشــد كــه بــا بهره گیری از زبده تریــن و مجربترین نیروها در اســرع وقت و با دقت 

بســیار فراوان اقدام به صدور نتیجه آزمون مينمايد.

شرکت ایمن آزمای لوتوس آذرشرکت ایمن آزمای لوتوس آذر

شريك تجارى ولئو فرانسه 
نمايندگى رسمى استان آذربايجان شرقى - مهندس عظيمى
تبريز ،خيابان راه آهن ،سرچشمه ،روبروى بانك صادرات

تلفن: 35517377  - 041                                    تلفاكس :35517378- 041
موبايل :09141043511  - 09142225851

آرمـكــــو valeo
رادياتور اتومبيل 

فرماندار شهرســتان اهــر، از پرداخت 180 
ميليارد ريال تســهيالت براى ايجاد اشتغال در 

شهرستان اهر خبر داد.
 زاهد محمودى در جلســه كارگروه اشتغال 
و ســرمايه گذارى شهرســتان اهر گفت: اين 
ميزان تســهيالت در قالب تسهيالت روستايى 
و عشايرى، فراگير و مشاغل خانگى براى طرح 

هاى مختلف كشاورزى، گردشگرى و صنعتى 
پرداخت شده است.

وى افزود: بيشترين تسهيالتى كه پرداخت 
شــده اســت مربوط به طرح هاى كشاورزى و 
دامدارى مى باشــد و مابقى تسهيالت پرداختى 
نيز مربوط به طرح هاى گردشــگرى و صنعتى 

است.

فرماندار شهرســتان اهر همچنين خواستار 
بازديد بيشتر كميته نظارت براى تسريع در اتمام 

به موقع طرح هاى در حال اجرا شد.
وى گفــت: از ادارات و بانك هــا نيز انتظار 
داريــم در پرداخت به موقع تســهيالت مابقى 
متقاضيانى كه  براى اخذ تسهيالت معرفى مى 

شوند اقدامات الزم را انجام دهند.

پرداخت 180 ميليارد ريال تسهيالت براى ايجاد اشتغال در اهر

به يك خانم منشى 
در شهر جديد سهند 

نيازمنديم 

به چند نفربازارياب خانم  و 
آقا با حقوق ثابت و پورسانت 

عالى و بيمه نيازمنديم 
تماس:تماس:3557630135576301

استخدام

استخدام

تلفن تماس:تلفن تماس:0914255531709142555317

تلفن تماس:تلفن تماس:0914317818709143178187

به تعدادى نيروى كار فعال به تعدادى نيروى كار فعال 
(خانم و آقا) با حداقل مدرك (خانم و آقا) با حداقل مدرك 
تحصيلى ديپلم به باال  به صورت تحصيلى ديپلم به باال  به صورت 

وقت و تمام وقت در وقت و تمام وقت در نيمه نيمه 
شركت بيمه پاسارگاد نيازمنديم   شركت بيمه پاسارگاد نيازمنديم   

استخدام

  صوفى          صوفى             تماستماس::0914909237709149092377



معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع 
اســتاندار آذربايجان شرقى از برگزارى چهارمين 
نشســت همكارى هاى بين بخشى ايران و تركيه 

13 و 14 آبان در تبريز خبر داد.
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شرقى، 
على جهانگيرى در دومين نشست هماهنگى اين 
نشســت اظهار كرد: اين نشست دوروزه با حضور 
حدود 40 نفر از متخصصين بخش هاى اقتصادى، 
فرهنگى، دانشــگاهى، علمى  و گردشــگرى از 

كشور تركيه برگزار مى شود.

وى با اشــاره به ضرورت توسعه همكارى هاى 
بين بخشــى اســتان هاى مرزى با كشــورهاى 
همسايه گفت:در برگزارى اين نشست استان هاى 
آذربايجان شــرقى، آذربايجــان غربى، اردبيل و 
زنجان  در راســتاى تعميق روابط  متقابل با حضور  
كارشناسان و متخصصين امر همكارى مى كنند.

معــاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه 
منابع اســتاندار آذربايجان شــرقى، همچنين از 
برگزارى شــش پانل تخصصى  شامل  چشم انداز 
همكارى هاى صنعتى، تجارى و سرمايه گذارى، 

همــكارى در حوزه هــاى علمى و دانشــگاهى، 
همــكارى در حــوزه امنيت و مناســبات مرزى، 
همــكارى در حوزه كنســولى و گردشــگرى، 
همكارى در حوزه انرژى و حمل ونقل و ديپلماسى 
عمومى، فرهنگ و رســانه در اين نشست دوروزه 

خبر داد.
جهانگيرى گفت: افتتاحيه اين نشســت نيز با 
حضور مسئوالن ارشد استان هاى همكار و معاون 
و مســئوالن ارشــد وزارت امور خارجه 13 آبان 

برگزار مى شود.

www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir

مديران عامل مناطق آزاد ارس و ماكو براى جذب سرمايه 
گذار احداث خط ريل جلفا – پلدشت – چشمه ثريا با شركت 

مطرح چينى وارد مذاكره شدند.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان منطقه 
آزاد ارس، محســن نريمان و غالمرضا ســليمانى با مديران 
شــركت CRFG چين براى احداث مســير ريلى جلفا-

پلدشت-چشمه ثريا وارد مذاكره شدند.
در ايــن ديدار بعد از گفتگو و ارائه گزارش طرح از ســوى 
طرف ايرانى، شــركت چينى براى انجــام مطالعات اعالم 

آمادگى كرد.
شايان ذكر است مناطق آزاد ارس و ماكو به جهت نزديكى 
به كشور تركيه به عنوان پل ارتباطى با اروپا جايگاه ويژه اى در 

افزايش ارتباطات تجارى و اقتصادى بين ايران با كشورهاى 
همســايه و اروپايى داشته و برنامه مشترك احداث خط آهن 
140 كيلومترى از جلفا تا چشــمه ثريا را در دســتور كار خود 

قرار داده اند.
شركت CRFG يكى از شركت هاى هلدينگ مطرح 
CREC چين اســت كه جز و500 شــركت معتبر دنيا در 

اجراى پروژه هاى بزرگ عمرانى و زيربنايى مى باشد، براى 
انعقاد تفاهم نامه همــكارى عمليات مطالعات و اجراى اين 

پروژه مهم و استراتژيك اعالم آمادگى كرد.
الزم به ذكر اســت درصورت فراهم شدن شرايط سرمايه 
گذارى از طرف جمهورى اسالمى ايران، تفاهم نامه عمليات 

احداث اين پروژه منعقد خواهد شد.
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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

مديرعامل شــركت هوميكــس در جمع 
خبرنگاران گفت:عمده ترين هدف هوميكس 
اشــتغال زايى جوانان و حمايت از افراد نخبه 
است. ما مى توانيم با حمايت جوانان شهر خود 
مــردم را با اين نرم افزار آشــنا كنيم تا بتوانيم 
درعرصــه خريد و فروش مســكن و امالك 

گامى بلند برداريم.
عليرضا المعى افزود : در اپليكيشن ديوار كه 
امروزه طرفداران زيادى دارد فعاليت مســكن 
صورت مى گيرد اما تفاوت نرم افزار هوميكس 
با ديوار در انحصارى بودن فعاليت مســكن و 

همچنين ارتباط عرضه و تقاضا مى باشد.
وى همچنيــن گفــت: به طــور مثال در 
هوميكس ما افرادى كه طالب خريد مســكن 
هســتند با كسى كه فروشــنده مسكن است 
ارتباط مى دهيم و اين ارتباط طبق معيارهاى 
ذكر شده متقاضى و عرضه دهنده صورت مى 

گيرد.
مديرعامل شــركت هوميكــس در جمع 
خبرنگاران در ادامه با اشــاره به ديگر مزاياى 
اين اپليكيشــن گفت:هوميكس در معامالت 
خود به مدت پنج ســال هيچ هزينه اى از قبيل 
كميسيون و واسطه گرى دريافت نخواهد كرد 
و بعد از پنج ســال نيز با توجــه به نوع فعاليت 

احتمــال افزايش اين مدت زمــان نيز وجود 
خواهد داشت.

عليرضا المعى تعداد پرسنل شركت را 25 
نفــر اعالم كرد و گفت:با توجه به فعاليت هاى 
صورت گرفته و روند شــركت تا پايان ســال 
جارى تعداد پرسنل به 100 نفر افزايش خواهد 

يافت.
وى در ادامه به فعاليت شــركت هوميكس 
در حوزه فروشگاههاى زنجيره اى اشاره كرد و 
گفت:اين شركت  سه شعبه فعال در مسيرهاى 
باغميشــه،زعفرانيه و ياغچيــان دارد و تعداد 
اقالم فروشــى بيش از هزار قلم مى باشــدكه 
اين ميزان در مقايســه  با ساير فروشگاههاى 

زنجيره اى موجود در تبريز زياد است.
مديرعامل شركت هوميكس در خصوص 
مزايــاى خريد از فروشــگاههاى زنجيره اى 
هوميكس نيز گفت:ماهانه قرعه كشــى تبلت 
داريــم و هر هفته پنــج كارت خريد 50 هزار 
تومانى به قيد قرعه به مشتريان اهدا مى شود و 
همچنين در 22 بهمن سال جارى قرعه كشى 

يك دستگاه پرايد خواهيم داشت.
المعى از برگــزارى همايش هوميكس در 
19 آبان سال جارى خبر داد و گفت:از اپليكيشن 
هوميكس در اين همايش بهره بردارى خواهد 
شــد و از تمامى جوانان نخبــه براى فعاليت و 
ارتقاى هر چه بيشتر اين نرم افزار بهره خواهيم 
برد. وى در خصوص فعاليت شركت در بخش 
تبليغات نيز گفت:اســتارت معرفى و تبليغات 
اين نرم افزار با نشســت خبرى شــروع شده 
اســت و همچنين چند روز پيش مذاكراتى با 
شــهردارى تبريز و سازمان زيبا سازى صورت 
گرفتــه كه نتيجه آن چند روز بعد اعالم خواهد 
شــدكه اميدواريم با حمايت مسئولين از اين 
اپليكيشــن بتوانيم آن را در كشــور تبديل به 

برند كنيم.

مديركل صدا و سيماى مركز آذربايجان 
شــرقى بر توجه ويــژه به تعالــى توليدات 
تلويزيونى و نظــارت دقيق بر فرايند برنامه 
سازى بخصوص در توليدات فاخر تاكيد كرد .
به گزارش روابط عمومى صدا و سيماى 
مركز آذربايجان شــرقى ، مرتضى صفرى 
در مراســم تكريم و معارفه مدير جديد توليد 
ســيماى مركز آذربايجان شرقى با اشاره به 
اينكه توليد راديو و تلويزيون ، قلب تپنده هر 

رســانه اى است ؛ سياســت ها، اقدامات و برنامه 
هاى پيش روى شــبكه استانى سهند را تشريح 

كرد .
 وى افــزود : ما بايد با بهره گيرى از پژوهش ، 
آينده پژوهى و بر اســاس راهبردها و نقشه راهى 
كه ســازمان صدا و سيما برايمان تعريف كرده ، با 
باالبردن توان مهندسى و مديريت پيام، در جهت 
افزايش كمى و كيفى ضريب نفوذ مخاطبان خود 

گام برداريم .
مديركل صدا و ســيماى مركــز آذربايجان 
شرقى به نقش و اهميت كاركنان توليد در رسانه 
خاطر نشــان كرد : واحد توليــد ، پرچم دار حوزه 
هاى راديويى و تلويزيون اســت و بايد همكاران 

اين حوزه توجهى ويژه به آموزش و به روز كردن 
اطالعات و اندوخته هاى ذهنى خود داشته باشند. 
صفرى در ادامه به آرايش رسانه اى دشمن در 
حوزه هاى مختلف پرداخت و اظهار داشت : راهى 
كه در حال حاضر دشــمن براى ضربه به نظام و 
انقالب در پيش گرفته ، جنگ روانى و رســانه اى 
است و ما بايد در اين جنگ به تمام امور و جريانات 

اشراف كامل داشته باشيم. 
وى در خصوص روند تغيير در ســاختار توليد 
نيــز افزود : كارشناســان متعــددى از حوزه ها ، 
موضوعات روز را به طور دقيق و شــفاف رصد و 
در كمترين بازه زمانى ، ســوژه هاى جديدى را در 

اختيار واحد هاى برنامه ساز قرار مى دهند.
مديركل صدا و سيماى مركز آذربايجان شرقى 

در پايان سخنان خود به آخرين نظرسنجى هاى 
واحد پژوهش اشاره و تصريح كرد : صدا و سيماى 
مركز آذربايجان شرقى از ظرفيت و قابليت بسيار 
بااليى در حوزه هاى مختلف برخوردار است و ما 
بايد بيش از اين شــاهد اتفاقات و توفيقات خوب 
در اين مجموعه باشــيم و برنامــه هاى ارزنده و 
شايسته اى را در سبد رســانه اى مخاطبان قرار 

دهيم .
در اين مراســم جمال پور فرج مدير ســابق 
توليد ســيماى مركز آذربايجان شرقى گزارشى 
از عملكرد و ميزان توليد شــبكه در طول تصدى 

مديريت خود ارائه كرد .
صادق برقى سرپرســت جديد توليد سيماى 
مركز آذربايجان شرقى نيز به تشريح برنامه هاى 

خود در اين حوزه پرداخت.
همچنيــن جمعــى از كارگردانــان ، تهيه 
كننــدگان ، تصويربرداران و صدابرداران به بيان 

مسائل و مشكالت حوزه سيما پرداختند.
در اين مراســم با تقدير و تشــكر از زحمات و 
تالش هاى جمال پور فرج ، صادق برقى به عنوان 
سرپرســت جديد توليد سيماى مركز آذربايجان 

شرقى معرفى شد . 

مديرعامل شركت هوميكس:
 هدف هوميكس  نخبه گرايى و اشــتغالزايى 

جوانان است

مذاكره ايران  و چين براى احداث خط آهن جلفا - چشمه ثريا

توجه ويژه به تعالى توليدات تلويزيونى و نظارت بر 
برنامه سازى

 مدير كل ارتباطات و امور بين 
الملل شهردارى تبريز از برگزارى 
مسابقه «زيارت به روايت دل» با 
موضوع پياده  روى اربعين حسينى 
خبــر داد و اظهــار كــرد: زائران 
محترم اربعين مى توانند با ارسال 
تك  عكســهايى كه ازاين ســفر 
معنوى ثبت مى كنند، درمســابقه 
«زيارت به روايت دل» شــركت 

كنند.
ســعيد حاجى زاده اضافه كرد: 
زائران همچنين مى توانند خاطره، شــعر و دلنوشــته  هاى خود را حداكثر تا 100 

كلمه به دبيرخانه اين جشنواره ارسال كنند.
وى بــا بيان اينكــه به آثاربرگزيده، جوايزى از ســوى شــهردار تبريز اهدا 
مى شــود، اززائران خواست كه براى شــركت در اين مسابقه، آثار خود را حداكثر 
تا 30 آبان به نشــانى «تبريز- خيابان آزادى- چهارراه ابوريحان- شــهردارى 
تبريــز- طبقــه اول - اداره كل ارتباطات و امور بين الملل ارســال يا به آدرس

 «Tabrizarbaeen۹۷@gmail.com» ايميل كنند.
مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهردارى تبريز همچنين از تهيه و توزيع 
دفترچه  اى براى توزيع در موكب  جنت  الحســين (ع) شــهردارى تبريز خبر داد و 
گفت: اين دفترچه راهنما شــامل آداب زيــارت اربعين، راهنماى اماكن زيارتى 
عراق، ارائه نكات بهداشتى، سالمت و توصيه هاى امدادى به زائران است كه در 

اختيار اين عزيزان قرار مى  گيرد.
حاجى زاده پياده  روى بزرگ اربعين حســينى را فرصتى براى معرفى رويداد 
«تبريز 2018» دانســت و گفت: تبريزواين رويداد مهم كه درواپسين ماه  هاى 
خــود قرار دارد از طريق توزيع بروشــورو نيز با عرضه كاله و تى شــرت كه آرم 
«تبريز 2018» بر روى آن  ها نقش بســته، به زائران كشــورهاى مختلف و نيز 

ايران اسالمى معرفى مى  شود.
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود تشريح كرد: نصب تابلوهاى راهنمايى 
مسير پياده روى اربعين تا محل موكب شهردارى تبريز، اجراى فضاسازى فاخر در 
اين مسير و نيز برپايى ايستگاه نقاشى ويژه كودكان از ديگر فعاليت  هاى اداره  كل 
ارتباطات و امور بين الملل شهردارى تبريز در اجتماع عظيم اربعين امسال است.
حاجى زاده از اســتقرار اكيپ خبرى و رسانه اى شــهردارى تبريز  در موكب 
جنت  الحسين (ع) خبر داد و افزود: همكاران اداره  كل ارتباطات و امور بين الملل 
شــهردارى تبريز اخبارمربوط به اجتماع عظيم اربعين حســينى را از اين طريق 

مخابره خواهند كرد.

برنامه هاى تبليغى -رسانه اى شهردارى 
تبريز به  مناسبت اجتماع بزرگ اربعين

برگزارى چهارمين نشست همكارى هاى بين بخشى ايران و تركيه

é پك دندانپزشكى 
* بعد از عمل جراحى لثه،ايمپلنت ،جراحى دندان عقل  و ترميمى
* براى جلوگيرى از خونريزى و كاهش درد بسته را يك ساعت

 درفريزر قرار دهيد .
* براى جلوگيرى از هماتوم بسته را 5 دقيقه داخل آب جوش 

كه زير آن خاموش شده است قرار دهيد .
é پك زيبايى

(جهت تزريق ژل و بوتاكس و ليزر و كليه جراحيها...)
* پك چشــمى بنددار و بدون بند جهت درمان پف و كبودى چشــم 

وشاالزيون و...
é كيسه يخ(جهت حمل و نقل موادغذايى و دارويى و...)

* جايگزينى مطمئن بجاى يخ
* براى حمل بوتاكس ،انسولين و موادغذايى

* كيسه را به مدت 2يا ساعت داخل فريزر گذاشته و سپس استفاده كنيد
*  ضدميگرن و تسكين دهنده دردهاى سينوزيتى

* جهت درمان ســردردهاى ميگرنى بســته را يك ساعت داخل فريزر 
قرارداده و سپس آن راروى پيشانى  قراردهيد.

é ماسك صورت
* شاداب كننده و جلوگيرى از افتادگى و چين و چروك پوست 

* كمك به بسته شدن منافذ پوست بعد از سونا و ورزش 
* موارداستفاده :جراحى زيبايى بينى ،صورت ،فك و دهان ،

تزريق ژل و بوتاكس
*  براى سرما درمانى ماسك را يك ساعت داخل فريزر قرار دهيد.

* براى گرما درمانى ماسك را 5 دقيقه درآب جوش قرار دهيد
é ورزشى ، پزشكى و زانويى  و كمرى

* برطرف كننده  سريع درد مفاصل و كبودى ناشى از آسيب ديدگى هاى 
ورزشى ؛تسكين دردهاى مزمن مفاصل زانو و آرتروز

* 48 ساعت اول بعد از آسيب ديدگى ورزشى و تصادف از كمپرس سرد 
و پس از آن از كمپرس گرم استفاده شود

تلفن : 35 45 50 44- 021    
تلفكس : 43 86 60 65- 021              

تلفن: 86 49 54 44- 021              
موبايل: 09121384649              

www.packjavidan.irموبايل: 09126808903              
pack.javidan@yahoo.com

دان ر جاو پار دان  ر جاو پار  
﹋﹫︧﹥  ژ﹜﹩ 

﹋﹫︧﹥ دو ﹎︀﹡﹥ ︨︣د و ﹎︣م 
               ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده ﹝︖︡د
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صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  بهمن راهـرى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

باغبان گر پنج روزى صحبت گل بايدش
بر جفاى خار هجران صبر بلبل بايدش
اى دل اندر بند زلفش از پريشانى منال

مرغ زيرك چون به دام افتد تحمل بايدش
حافظ

شــهردار منطقه 5 تبريز گفت : با تسهيالتى كه از سوى 
شوراى اسالمى كالنشهرتبريز مصوب شده براى ساخت و 
ساز در شهرك هاى جديد االحداث تسهيالتى ويژه تا پايان 

سال تعلق يافته است .
ميرعلى اصغر نساج غازانى افزود : تا پايان آذر 40 درصد 
و درسه ماهه چهارم سال 30 درصد تخفيف به شرط پرداخت 

نقدى براى متقاضيان پروانه ساختمانى تعلق مى يابد. 
وى درادامه افزود: كوى نصر و مصلى و شهرك فجر در 
سال هاى اخير با رونق ساخت وساز مواجه شده اند وبا سياست 
تشويقى شوراى اسالمى شهر وشهردارى تبريزپيش بينى 

مى شود بر ميزان ساخت وسازدر اين مناطق افزوده شود.
شهردارمنطقه 5 تبريز ادامه داد : عالوه بر تخفيف نقدى 
براى پروانه ساختمانى ، تا پايان آذر 20 درصد تخفيف براى 

عوارض ماده صد به شرط پرداخت نقدى اعمال مى شود. 
ميرعلى اصغر نساج غازانى ميزان تخفيف پرداخت نقدى 
براى متقاضيان پروانه ساختمانى در ساير محالت و شهرك 

هاى اين منطقه را 23 درصد اعالم كرد .
 اجراى طرح خدمات محله اى در كند رود 

شهردار منطقه پنج تبريز در ادامه بازديد از مراحل اجراى  
طرح خدمات محله اى كند رود گفت : توزيع عادالنه خدمات 
به ويژه اجراى طرح خدمات محله اى در ســطح حوزه جزو 
اولويتهــاى مديريت جديد منطقه پنج خواهد بود. ميرعلى 
اصغر نســاج غازانى در ادامه با بيان اينكه معاونت خدمات 
شهرى در صورت اجراى صحيح و دقيق خدمات رسانى مى 
تواند نقش مهمى در افزايش رضايتمندى شهروندان داشته 
باشــد گفت : خدمات دهى به محالت منطقه پنج نبايد تنها 
منحصر به شهرك هاى جديد االحداث شود بلكه مناطقى 
همچون كندرود ، كركج  بارنج و كوى شهيد بهشتى نيز بايد 
مــورد توجه ويژه قرار گيرند . وى  در اين رابطه تصريح نمود 
كه بعــد از اين در محالت كم برخوردار منطقه پنج معاونت 
خدمات شهرى حضورچشــمگيرترى خواهد داشت.  وى 
ارتقاء خدمات رســانى به محالت محروم و كم برخوردار را 
باعث افزايش روحيه اميد و نشاط ساكنين اين قبيل محالت 
دانست و در پايان از اجراى طرح خدمات محله اى در كندرود 

قدردانى نمود.
تجليــل از پرتابگــر طاليــى تبريزى  در 

بازى هاى پارا المپيك 2018 مالزى
شــهردار منطقه پنج تبريز در مراسم تجليل و قدر دانى 
از افتخار آفرينى ســيده بتول جهانگيــرى در بازيهاى پارا 
المپيك 2018 مالزى گفت : در اين دوره از بازيها ورزشكاران 
كشورمان با كسب مدالهاى رنگارنگ و اهتزاز پرچم مقدس 

كشورمان باعث خوشحالى 80 ميليون ايرانى شدند. 
مير على اصغر نســاج غازانى در ادامه با بيان اينكه ورزش 
در بعد عمومى و حرفه اى باعث افزايش نشــاط جامعه مى 
شــود افزود : حضور بانوان ورزشــكار در رشته هاى مختلف 
و كســب مدال در عرصه هاى بين المللى در ســالهاى اخير 
نشــانگر توجه مسئولين كشور و خانواده ها به اهميت ترويج 
ورزش در بين اين قشــر است . نساج همچنين توجه بانوان 
ورزشــكار ايرانى به اهميت رعايت حجاب اسالمى را امرى 
ارزشــمند برشمرد و در اين رابطه اظهار داشت : بانوان ايرانى 
در عمــل ثابت كردند حجاب نه تنها مانعى براى موفقيت در 
ورزش نيست بلكه در اين راه با ارتقاء معنويت، ورزشكاران را 
در رسيدن به قله هاى افتخار كمك مى كند . شهردار منطقه  
5 در ادامه ضمن قدردانى از خانم ســيده بتول جهانگيرى در 
كسب 2 مدال ارزشــمند طال و برنز در بازيهاى پاراالمپيك 
آســيايى براى وى آرزوى موفقيــت نمود. همچنين در اين 
مراســم خانم جهانگيرى از توجه ويژه مديريت شهردارى 
منطقه پنج به مســائل فرهنگى و اجتماعى گفت : تجليل و 
قدردانى از ورزشكاران و كسانى كه براى كشورشان به عنوان 
يك سرباز افتخار آفرينى مى كنند بر روحيه و انگيزه آنها تاثير 

گذار مى شود . گفتنى است در پايان اين مراسم شهردار منطقه 
5 با اهداى يك جلد كالم اهللا مجيد و هديه اى ارزشمند از خانم 
جهانگيرى تجليل نمود. خانم جهانگيرى در اين مسابقات در 
رشــته پرتاب وزنه و نيزه موفق به كسب دو مدال طال وبرنز 

شده است.
اجراى پروژه هاى عمرانى تسريع مى يابد

شــهردار منطقه 5 تبريز در بازديد از سه پروژه در جريان 
آخرين وضعيت پيشرفت كارى تقاطع غيرهمسطح حضرت 
وليعصر(عج) ، فاز اول ودوم بزرگراه دوكمال وساماندهى بستر 

مهرانه رود قرارگرفت.
مير على اصغر نســاج غازانى با بيان اينكه ساماندهى و 
زيباســازى بســتر مهرانه رود در فاز اول بزرگراه دوكمال در 
حال اجراســت افزود: براى اين پروژه 30 ميليارد ريال هزينه 
مى شود. وى در رابطه با ساماندهى و زيباسازى مسيرمهرانه 
رود در فاز اول دوكمال گفت :اين پروژه 1500متر طول دارد.

 وى در ادامــه همچنين از پروژه فرامنطقه اى بزرگراه دو 
كمال بازديد داشــت. نســاج در خصوص اين پروژه  گفت : 
فاز اول بزرگراه دو كمال به طول 1500 متر از ميدان شــهيد 
فهميده تا بارنج به بهره بردارى رسيده و فاز دوم نيز تا رودكى 
وكوى استاندارى در حال اجرا است. شهردارمنطقه پنج خاطر 
نشان كرد: در فاز اول بزرگراه دو كمال مسيرهاى ويژه پياده 
روى ودوچرخه سوارى اجرا شده است. تقاطع غير همسطح 
حضرت وليعصر (عج) ســومين پروژه اى بود كه از آن بازديد 
شــد. اين طرح بزرگ كه فاز اول اتوبان واليت محسوب مى 
شــود داراى 4 رمپ است وبراى احداث آن 250 ميليارد ريال 

هزينه مى شود.
نساج در رابطه با اين پروژه گفت : احداث سه رمپ تقاطع 
غيرهمسطح حضرت وليعصر (عج ) به اتمام رسيده و احداث 
چهارمين رمپ وهمچنين پل اتصال دهنده كوى هاى نصر 
واســتاندارى به همديگر طبق زمانبندى در حال اجرا شدن 
اســت. وى در اين رابطه افزود : اين پروژه كه جزو طرح هاى 
مهم عمرانى شهردارى محسوب مى شود با 250ميليارد ريال 
هزينه در حال اجرا شدن است . وى گفت: تقاطع غير همسطح 
حضــرت وليعصر (عج) بــه عنوان فــاز اول اتوبان واليت 
محســوب مى شــود و از چهار رمپ و سه لوپ تشكيل شده 
است . به گفته وى اتوبان واليت 6 كيلومتر طول دارد كه براى 

احداث آن هزار ميليارد ريال اعتبار پيش بينى شده است. وى 
درادامه اظهار داشت : تا كنون رمپ هاى دسترسى پاسداران 
به كوى استاندارى ، پاسداران به نصر ونصر به پاسداران اتمام 
يافته وچهارمين رمپ كه دسترسى كوى سپهر واستاندارى 
به اتوبان پاســداران را متصل مى ســازد در حال اجرا شدن 
است. شهردار منطقه 5 با بيان اينكه پروژه هاى عمرانى طبق 
زمانبندى اجرا مى شوند اظهار داشت : بر سرعت اجراى طرح 
هاى عمرانى با تمهيداتى كه گرفته مى شود افزوده مى شود.
نساج در پايان احداث پل اتصال دهنده كوى نصر واستاندارى  
به همديگر را از ديگر قسمت هاى باقيمانده برشمرد وگفت 
: با بهره بردارى از اين تقاطع غير همسطح عالوه بر كاهش 
ترافيك ، كوى هاى نصر واستاندارى از بن بست بودن خارج 

مى شوند.

تخفيف 40 در صدى براى ساخت وساز در كوى نصر ، مصلى و شهرك فجر

مصاحبه راديويى مدير عامل شركت پايا

بازديد مسئولين كميته امداد آذربايجان شرقى 
از كارگاه اين شركت 

بازديد مسئولين كميته امداد آذربايجان غربى
 از كارگاه اين شركت

بانك قرض الحسنه مهر ايران در نظر دارد تعداد 1 دستگاه 
 405GlX  خودروى پژو

دوگانه ســوز مدل 1391 را از طريق مزايده عمومى به 
شرح ذيل بفروش برساند.

تاريخ دريافت و عودت اســناد از زمــان درج آگهى به 
مدت 10 روز كارى مى باشد.

متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده ميبايست نسبت به 
واريز مبلغ ده هزار ريال به ازاى هر برگ به شماره حساب 
مزايده ها نزد شعبه مركزى اقدام و رسيد آنرا هنگام دريافت 

اسناد تحويل نمايند.
جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس: خيابان جمهورى، 
پايين تر از مسجد انگجى، سرپرستى بانك قرض الحسنه مهر 

ايران، دايره پشتيبانى مراجعه فرماييد.
شماره تماس: 04135248284

آگهی مزايده آگهی مزايده ١١//٩٧٩٧
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