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متروى تبريز تحت پوشش 
شبكه همراه اول قرار گرفت

مسابقات قرآن شركت پااليش 
نفت تبريز برگزار شد

قوانين قديمى و ناقص شــهردارى ها 
مانع تحقق بودجه ريزى توســعه محور

عضو شــوراى اسالمى هشــترود در نطق ميان دستور ضمن  تبريك دهه فجربه مردم واليتمدار و انقالبى 
ايران اسالمى، بخصوص مردم هشترود  گفت : در حاليكه دشمنان زبون خارجى در جنگ  تمام عيار اقتصادى 
،سياســى ســعى در دلسرد كردن ملت داشتند، ملت هوشــمند، آگاه و هميشه در صحنه با خلق حماسه  عظيم 
ديگرى در يوم اهللا 22بهمن ؛ 40سال سرفرازى و بالندگى نظام جمهورى اسالمى را به زيبائى ترسيم نمودند.

خبرنگار جام جم آذربايجان شــرقى: سيده زهرا طاهر موســوى در آخرين جلسه بررسى بودجه 
پيشــنهادى شهردارى ادامه داد : فرصت را غنيمت شمرده...

رئيس دانشگاه تبريز خبر داد؛

گسترش تعامالت علمى 
دانشگاه تبريز با دانشگاه هاى 
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كارخانه «كاوه سودا» پايش زيست محيطى مى شودكارخانه «كاوه سودا» پايش زيست محيطى مى شود

3

مزايده فروش اموال و امالك تمليكى و 
مازاد بر نياز بانك سپه  واقع در مديريت 

شعب منطقه آذربايجان شرقى 
 به شماره 97/2

نوبت اول

شرح در صفحه 2 و 3



همزمان با دهه فجر جشــن پايان گازرســانى به شهرستان شبستر و 
معرفى آن به عنوان شهرستان سبز با حضور نماينده مردم شبستر و صوفيان 
در مجلس شوراى اسالمى ، مديرعامل شركت گاز استان ، فرماندار شبستر 

،امام جمعه صوفيان و  جمعى از مسؤوالن شهرستان شبستر برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومى  شــركت گاز اســتان آذربايجان شــرقى ، 
مديرعامل شركت گاز استان ، در اين مراسم گفت: با اتمام گاز رسانى به 6 
روســتاى بخش رودقات صوفيان 100 درصد جمعيت شهرى و روستايى 
شهرســتان شبستر با 43720 خانوار از نعمت گاز طبيعى بهره مند شدند و 

شهرستان شبستر جزو يكى از شهرستان هاى سبز استان قرار گرفت .
 ســيدرضا توحيدى در ادامه با اشــاره به فعاليت اين شركت در بخش 
روستايى استان اظهار كرد: در حال حاضر 94,5 درصد خانوارهاى روستايى 
اســتان از مزاياى گاز برخوردارند . توحيدى با بيان اين كه عملكرد دولت 
تدبير و اميد با وجود همه محدوديت هاى موجود در اين حوزه در اســتان، 

كم نظير بوده اســت ، گفت : از 1966 روستاى داراى گاز استان 948 روستا 
در دولت تدبير و اميد گازدار شــده اند .  در ادامه اين مراســم ،نماينده مردم 
شبستر و فرماندار شبستر از مديرعامل و كاركنان شركت گاز استان به دليل 
تالش بى وقفه در راستاى اتمام  گازرسانى در شهرستان شبستر با اهداى 

لوح تقدير قدردانى نمودند.

جشن پايان گازرسانى در شبستر برگزار شد ضميمه رايگان ضميمه رايگان 2
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى
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(نوبت اول) 

 بانك ســپه در نظر دارد اموال و امالك تمليكى و مازاد بر نياز خود واقع در مديريت شعب 
منطقه آذربايجان شرقى را از طريق برگزارى مزايده عمومى به فروش برساند لذا متقاضيان 
مى توانند جهت كسب اطالعات بيشــتر، بازديد از امالك، دريافت شرايط مزايده و تسليم 
پيشنهادات خود به مديريت شــعب منطقه آذربايجان شرقى  به نشانى: تبريز ـ چهارراه 
آزادى ( آبرسان ) ساختمان مديريت شعب بانك سپه طبقه هشتم دايره پشتيبانى مراجعه 

و يا با شماره تلفن  33356555-041 تماس حاصل نمايند.
نحوه فروش: نقد يا نقد واقساط

*توجه : لطفاً به اصالحات احتمالى انجام شــده در آگهى نوبت دوم مزايده حاضر كه در 
روزسه شنبه مورخ 97/11/30 در روزنامه سراسرى جام جم منتشر مى گردد و مالك عمل 

مى باشد توجه فرماييد.
توضيحات و شرايط:

1-   متقاضيان شــركت در مزايده مى بايست مبلغ  200,000 ريال (دويست هزار ريال ) 

به حساب بســتانكاران  كد بيالن  460910005  واريز و رسيد آن را به دايره پشتيبانى ، 
جهت دريافت اسناد و اوراق مزايده تحويل  نمايند.  ( قابل پرداخت در كليه شعب بانك سپه 

سطح استان).
2-  مزايده گران مى بايست معادل 5٪ از قيمت پايه كارشناسى مندرج در آگهى را بعنوان 
ســپرده شركت در مزايده به حساب بســتانكاران كد بيالن  460910005  واريز و  اصل 
رســيد آن را به همراه مدارك شركت در مزايده به دايره پشتيبانى و خدمات بانك سپه در 

پاكت سربسته تحويل نمايند ( قابل پرداخت در كليه شعب بانك سپه سطح استان).
3- مهلت دريافت اســناد: از روز شــنبه مورخ 97/11/27 لغايت (ساعت 00: 14 ) روز 

يكشنبه مورخ 97/12/12   مى باشد.
4-  آخرين مهلت تحويل پيشــنهادات : از روزشنبه مورخ 97/11/27 لغايت پايان وقت 

ادارى روز يكشنبه مورخ 97/12/12 (ساعت 16:30 ) مى باشد. 
5- زمان بازگشايى پاكت هاى پيشنهادى متعاقباً اعالم خواهد شد.

مزايده فروش اموال و امالك تمليكى و مازاد بر نياز بانك سپه 
واقع در مديريت شعب منطقه آذربايجان شرقى  به شماره 493/97/3

ادامه در صفحه سه

قيمت پايه آخرين اعيان عرصهكاربرىپالك ثبتى آدرس ملك رديف
توضيحات  نحوه فروش وضعيت ملك كارشناسى (ريال ) 

1
تبريز - شهرك باغميشه - شيت 5 ـ  خيابان اطلسـ  مجتمع نگين اطلس 

روبروى مسجدـ  طبقه همكف
ششدانگ نقد/ نقد و اقساطتخليه 127,8325,591,050,000قدرالسهمتجارى19307 فرعى از 1 اصلى  

32سهم از96 سهم نقد عدم تخليه 253,761252,165,786,560,000مسكونى2611 اصلى واقع در بخش 4تبريز - خيابان دارايى 3 - كوچه صباغان - پالك  24

تبريز - جاده ائل گلى - پشت الهى پرست - ده مترى  اول رجايى شهر - 3
پالك 10

17سهم از 96سهم نقد عدم تخليه 2232822,856,000,000مسكونى1508 فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 

4
"تبريز - خيابان دكتر قريب - كوى فيروز نو - ده مترى كاج 

 پالك 18 - واحد اول - طبقه همكف"
 583 فرعى از 8244 اصلى قطعه يك 

تفكيكى مفروز و مجزى شده از 582 فرعى 
واقع در بخش 5

مسكونى
0

17سهم از 96سهم نقد عدم تخليه 117,93584,736,250

" تبريزـ  وليعصر خيابان  فروغى، صادقيان ، نبش ده مترى چهارم 5
  غربى پالك 36ـ طبقه 5"

 46313 فرعى از يك  اصلى قطعه  12 واقع 
در بخش 9

5/5  سهم از 6سهمنقد عدم تخليه 0128,828,265,950,000مسكونى

6
"  تبريزـ  خيابان جالليهـ  خيابان لقمان حكيمـ  كوى صادقى فرـ  

كاشى 57ـ  آپارتمان ماهان طبقه 4 شمالى"
22084 فرعى از 3 اصلى قطعه 12تفكيكى 

واقع دربخش 10
ششدانگنقد عدم تخليه 088,392,077,165,000مسكونى

تبريز - خيابان راه آهن - كوى قدس - روبروى المهدى - 12 مترى ميخك 7
2 پالك 3 طبقه چهارم

88 فرعى منفكه از پالك 7889 فرعى 39 
واقع دربخش 5

69  سهم از 96 سهم  نقد عدم تخليه 099,692,070,000,000مسكونى

 تيريزـ  چهارراه ابوريحانـ  منظريه نبش كتابخانه محمد تقى جعفرىـ  8
كوچه حسن همتـ  پالك 120

1377 فرعى از 8999  اصلى واقع در بخش 
  5

68   سهم از 96 سهم نقد عدم تخليه 2001004,0214,212,000,000مسكونى

9
"تبريز رشديه خيابان سهند برج سهند بلوك غربى طبقه هفتم

"Ar1 واحد 
ششدانگ نقد عدم تخليه 0702,450,000,000مسكونى1/17426

ششدانگنقد تخليه 72216132,389,207,500تجارى1576/0تبريز- بازار تبريز- پشت بازار امير تبريز10

 تبريز خيابان راه آهنـ  بعد از تقاطع قطرانـ  جنب پاساژ عمران پالك 11
1173

تجارىـ  14فرعى از6019 اصلى مفروز يك قطعه 1
ششدانگنقد عدم تخليه 178,15775,6745,862,085,000مسكونى

ششدانگنقد تخليه 173/57253,7235,930,732,000تجارى1199/3تبريز - خيابان حافظ - يك قطعه مانده به چهارراه بهشتى12

ششدانگنقد عدم تخليه 230,98138,586,929,400,000مسكونى2872/21تبريز كوچه باغ كوى جوادى پالك 1321

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع 14
صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/نقد و اقساطتخليه 447502,745,860,000صنعتى 610  فرعى از 99 اصلى

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع 15
صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/نقد و اقساطتخليه 450002,433,600,000صنعتى 611 فرعى از 99 اصلى

16
مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل سابق شركت مجتمع 

ششدانگ نقد/نقد و اقساطتخليه 450002,433,600,000صنعتى  612    فرعى از 99 اصلىصنايع شيميايى سهند مراغه 
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 فرماندار بستان آباد با بيان اينكه 145 روستا تاكنون در اين شهرستان 
گازرسانى شده است، گفت: تمام روستاهاى اين شهرستان در سال آينده 

گاز رسانى مى شوند.
به گزارش ايرنا، سيد على موسوى حسينى با بيان اينكه طرح گاز رسانى 

به روستاهاى آغچه كهل زمانى، كلوجه سعيد، گجين و مال محمود به 
بهره بردارى رسيد، افزود: براى انجام اين طرح ها 20 ميليارد ريال هزينه 
شده است.وى با بيان اينكه اين طرح هاى گازرسانى با 19 هزار متر شبكه 
گذارى 120 خانوار روستايى را با جمعيت بالغ بر 357 نفر را زير پوشش 

برخوردارى از نعمت گاز مى برد افزود: تالش دولت در حوزه گازرسانى 
به روستاهاى اين شهرستان سرعت جهشى را در سال هاى اخير داشته 
است.موسوى از پوشش 100 درصدى گازرسانى در شهرهاى بستان آباد و 
تيكمه داش خبر داد و افزود: 145 روستا نيز در اين شهرستان كه 96 درصد 

روستاها را شامل مى شود گاز رسانى شده است.

فرماندار شهرستان بســـــــتان آباد با بيان اينكه 18 طرح گاز رسانى به 
روستاهاى اين شهرستان در حال اجرا است، اظهار داشت: در هفته دولت 
سال آينده شاهد برگزارى «جشن شهرستان سبز» در گاز رسانى خواهيم 
بود.  وى گفت: در اين شهرستان براى 200 واحد صنعتى گاز رسانى انجام 

شده است كه در اين زمينه رتبه سوم استانى را دارا هستيم.

3روستاهاى بستان آباد سال آينده گاز رسانى مى شوند ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

رئيــس دانشــگاه تبريز بر گســترش تعامــالت علمى اين 
دانشــگاه با دانشگاه هاى كشور تركيه خبر داد.

بــه گزارش خبرنــگار مهر، ميررضا مجيــدى در ديدار با رئيس 
اتحاديه دانشــگاه هاى قفقاز در تبريز گفت: دانشــگاه تبريز يكى 
از دانشــگاه هاى بزرگ و مهم كشــور است كه ظرفيت هاى علمى 

و فناورى بااليى دارد.
وى با اشــاره به اينكه جهت برگزارى اجالس روساى دانشگاه 
هاى تركيه عضو اتحاديه دانشــگاه هاى قفقاز به ميزبانى دانشگاه 
تبريز آمادگى الزم را داريم، افزود: دانشــگاه هــا مى توانند باعث 

توسعه پايدار شوند.
مجيــدى با تاكيد بــر اينكه ما به دنبال حضــور در عرصه هاى 
علمى بيــن المللى هســتيم، افزود: ايران و تركيــه ظرفيت هاى 
علمــى بااليى دارند و مى توان از اين پتانســيل هاى دانشــگاهى 

براى توســعه پايدار دو كشور استفاده كرد.
رئيــس اتحاديه دانشــگاه  هاى قفقاز نيز در اين ديدار با اشــاره 
به قابليت هاى باالى دانشــگاه تبريز از برگزارى اجالس روســاى 
دانشــگاه هاى تركيه عضو اتحاديه دانشگاه هاى قفقاز در فروردين 

ماه ســال 98 در دانشگاه تبريز خبر داد.
رمضــان كوركماز با بيان اينكه افزايش ارتباطات ايران و تركيه 
در شــرايط سياســى كنونى ضرورى اســت، افزود: دانشگاه هاى 
تركيه آماده هرگونه توســعه همكارى مشــترك با دانشــگاه هاى 

جمهورى اســالمى ايران و به خصوص دانشگاه تبريز هستند.

فرشــاد  دكتــر 
ابوالقاسم زاده

تخصص  فــوق 
تومورهاى  جراحى 
اسكلتى و عضالنى 
بيمارســتان فــوق 
بهبود  تخصصــى 

تبريز
قسمت پايانى

ë  روش هاى تشــخيص و درمان
تومورهاى اندام چه هستند؟

بسته به نوع تومور روشهاى تشخيصى 
خاصى وجود دارند. راديوگرافى يا همان 
عكس ســاده ، سى تى اسكن، ام آر آى و 
اسكن هسته اى و ... روشهاى رايج براى 
بررســى اوليه تومورها هستند. ولى در 
نهايت براى تشخيص قطعى نوع تومور 
نيــاز به انجام نمونه بردارى از تومور مى 
باشــد. به اينصورت كه بــا يك جراحى 
كوچك قســمتى از تومور برداشته شده 
و به آزمايشــگاه پاتولوژى فرستاده مى 
شــود و پس از بررسى زير ميكروسكوپ 
نوع تومور از جهت خوشــخيم يا بدخيم 
بودن و گونه تومور مشــخص مى شود. 
پس از تشخيص قطعى نوع تومور درمان 
متناســب با آن انجام مى شــود. در اكثر 
تومــور هاى خوشــخيم در صورتى كه 
باعث ايجاد مشــكل شــده باشد درمان 
جراحى و خــارج كردن كل تومور كافى 
است. ولى در موارد بدخيم  گاهى عالوه 
بر جراحى درمانهاى كمكى مثل شيمى 
درمانى يا راديوتراپى نيز نياز خواهند بود. 
تشــخيص نوع درمان بــر عهده جراح 
متبحــر در زمينه تومور خواهد بود و پس 
از انجــام جراحى جهت درمان كمكى به 
متخصصين شيمى درمانى و راديوتراپى 
ارجاع خواهد شــد. تشــخيص و درمان 
تومورها ميبايســت توسط پزشكى كه 
تجربه و توانايى كافــى در زمينه تومور 

دارد انجام شــود چون در صورت درمان 
نامناســب ممكن است بيمار دچار عود يا 
گســترش تومور در بدن شود كه عواقب 

بدى خواهد داشت.
ë  در صــورت بــروز درد يــا توده

غيرطبيعى در اندام چه بايد كرد؟
در هر سنى انواع خاصى از تومور هاى 
بدخيم يا خوشــخيم شايع هستند. حتى 
در كودكان كم ســن و ســال هم انواع 
خاصى از تومورهاى بدخيم شيوع دارند. 
در صورتى كه دردى در ناحيه اى از اندام 
ايجاد شده كه هيچ ضربه يا عاملى براى 
آن وجود نداشته و اين درد روزبروز بيشتر 
مى شود و يا شــبها تشديد مى شود اين 
عاليم بايد شــك قوى بــه يك ضايعه 
تومورى در نظر گرفته شــود و بررســى 
هــاى الزم انجام شــود. همينطور بروز 
يك توده غير طبيعى در اندام يا رشد توده 
اى كه مدتها اندازه ثابتى داشــته هم مى 
تواند عالمت خطــرى براى ظهور يك 
تومور باشد. گاهى اين عاليم مربوط به 
يك تومور ثانويه هســتند مثال درد لگن 
در بيمارى كه ســابقه سرطان پستان يا 
پروستات داشته مى تواند به علت سرايت 
ســرطان به اســتخوان لگن باشد و بايد 
ســريعا تحت درمان قــرار گيرد در غير 
اينصورت باعث شكســتگى استخوان و 

عوارض بدى خواهد شد.
 در نهايــت توصيه مى شــود كه در 
صورت بروز عاليم غيرطبيعى در اندامها 
جهت بررسى به ارتوپد مراجعه و بررسى 
هاى الزم انجام شود. البته در بسيارى از 
موارد ممكن است مشكل خاصى وجود 
نداشته باشد و حتى نياز به درمان نباشد. 
ولى در مــوارد  قابل توجهــى با همين 
بررســى هاى ساده مى توان تومورهاى 
بســيار مهاجم و بدخيم را زود تشخيص 
داد و با اقــدام بموقع بطور كامل درمان 

كرد.

رئيس دانشگاه تبريز خبر داد؛
گسترش تعامالت علمى دانشگاه تبريز 

با دانشگاه هاى تركيه

خبرتومور چيست؟ مقاله

 معــاون نظارت و پايش مديركل 
حفاظت محيــط زيســت آذربايجان 
شرقى گفت: با توجه به پتانسيل باالى 
آلودگى هاى زيســت محيطى كارخانه 
'كاوه ســودا' در مراغه، فرايندهاى اين 
شــركت به لحــاظ ايجــاد آلودگى به 
صورت مســتمر نظــارت و كنترل مى 

شود.
به گزارش ايرنا، حســن عباس نژاد، 
افزود: اداره كل حفاظت محيط زيست 
آذربايجان شرقى فارغ از هرگونه مسايل 
سياســى و اقتصادى و بر اساس وظيفه 
ذاتى خود جهت رفع مشــكالت زيست 
محيطى، نظارت علمى، فنى و عملى را 
بــر فعاليت واحدهاى توليدى و صنعتى 
ســرلوحه خود قرار داده و شركت كاوه 
سودا نيز خارج از اين موضوع نمى باشد.
وى اظهــار داشــت: در حال حاضر 

كارشناسان محيط زيست نظارت هاى 
كامل، مستمر و اساسى بر روند فعاليت 
اين شركت انجام مى دهند و مسئولين 
شــركت نيز بر تعهدات خــود مبنى بر 
صيانت از محيط زيســت پايبند بوده و 
در مواقع لزوم هشدارهاى الزم از سوى 

محيط زيست داده مى شود.
عباس نــژاد ادامه داد: پســاب اين 
شركت بر اســاس طرح اوليه در الگن 
ها، رسوب گيرى و ترسيب شده و سپس 
پساب خنثى شده از طريق لوله به محل 
هاى مشخص شــده از سوى سازمان 
حفاظــت محيط زيســت در حاشــيه 
درياچه اروميه هدايت مى شود و بر اين 
روند سازمان آب منطقه اى نيز نظارت 

مستمر دارد. 
وى افزود: با توجه به بررســى هاى 
كارشناسى صورت گرفته، پارامترهاى 

فيزيكــى و شــيميايى اين پســاب با 
پارامترهــاى فيزيكــى و شــيميايى 
درياچه اروميه مطابقت نزديك داشــته 
و به همين علت مجوز انتقال به حاشيه 

درياچه صادر شده است.
معــاون نظارت و پايــش مدير كل 
حفاظت محيط زيســت استان گفت: 
براى جلوگيرى از نشت احتمالى پساب، 
تاكنون 6 الگن از الگن هاى موجود اين 
واحد ايزوله شــده و مابقى نيز در دست 
اقدام اســت و تا پايان ســال 98 تمامى 
الگن هاى كارخانه كاوه ســودا ايزوله 

خواهند شد.
عباس نژاد افزود: آب هاى زيرزمينى 
اطراف كارخانه 'كاوه ســودا' نيز هر سه 
ماه يك بار توسط سازمان آب منطقه اى 
كنترل مى شود و بر اساس آخرين نتايج 
ارسالى از اين ســازمان مشكلى در آب 
هاى زيرزمينى مشاهده نشده و تاكنون 
گزارش رسمى در خصوص آلودگى آب 
هاى زيرزمينى منطقه وصول نشــده 

است.
وى اضافــه كــرد: كارشناســان و 
كاركنــان محيط زيســت آذربايجان 

شــرقى بر حسب وظايف ســازمانى و 
ايجاد گشــت هاى پايش شبانه همواره 
بــر فعاليت واحدهاى صنعتى و توليدى 
و خدماتى نظارت مســتمر داشــته و با 
اثبات هرگونه آاليندگى در اين واحدها 
موضــوع را وفق ضوابط مــورد عمل 
سازمان حفاظت محيط زيست پيگيرى 

و برخورد الزم را انجام خواهد داد.
 كارخانه كاوه سوداى مراغه در سال 
1383 با اشــتغالزايى يكهزار نفر آغاز به 
كار كرد تا فراهم كننده بخشــى از مواد 
اوليه كارخانجات توليدى شيشــه، مواد 

شوينده و ساير واحدها باشد.
اين واحد توليدى مواد شــيميايى در 
ســال 1389 به دليل تخلفات زيســت 
محيطى و آســيب رســانى به اراضى 
كشــاورزى جنوب آذربايجان شــرقى 
مدتى تعطيل شــد. بر اثر سهل انگارى 
مســئوالن كارخانه كاوه ســودا در آن 
زمان 500 هكتار از اراضى كشــاورزى 
شهرستان بناب و 300 هكتار از اراضى 
كشاورزى مراغه به كلى از بين رفت كه 
شايد تا سال ها نتوان خاك اين قسمت 

ها را احيا كرد.

كارخانه «كاوه سودا» پايش 
زيست محيطى مى شود

 مديرعامل شركت انتقال گاز ايران به 
صورت ويدئوكنفرانس با مدير و مسئولين 
منطقه 8 عمليات انتقال گاز ايران به گفت 

و گو نشست. 
آذربايجان  جام جم  خبرنگار 
شرقى: در اين ارتباط زنده و تصويرى، 
توكلى ضمن تسليت ايام شهادت حضرت 
فاطمه زهرا (ســــــــالم اهللا عليها) و 
پيروزى  سالگرد  چهلمين  گراميداشت 
انقالب اسالمى ايران، به جايگاه منطقه 8 
اشاره كرد و گفت: اين منطقه از جمله 
مناطقى است كه از جايگاه مطلوبى در 

شركت انتقال گاز ايران برخوردار بوده و 
تمامى مسائل و مشكالت در اسرع وقت، 
احسن  نحو  به  و  مجرب  پرسنل  توسط 
برطرف مى شود.مديرعامل شركت انتقال 
گاز ايران در اين جلسه برشناسايى نقاط 
قابل بهبود، نهادينه كردن استانداردهاى 
تعريف شده و پايدارى روش هاى مطمئن، 
سازمانى  امور  انجام  در  مطلوب  و  ايمن 
تاكيد نمود. وى پس از استماع گزارش 
هاى ارايه شده توسط مدير و مسئولين 
منطقه 8 عمليات، اظهار اميدوارى كرد و 
افزود: با تدابيرى كه در اين جلسه اتخاذ مى 

گردد شاهد تغييرات مثبت و ايجاد سرعت 
در روند اجرايى پروژه ها و رفع سريع چالش 
ها باشيم.در ادامه، يداهللا بايبوردى، مدير 
منطقه 8 عمليات انتقال گاز، ضمن اشاره به 
هاى  استان  در  جوى  نامساعد  شرايط 
ايجاد  با  خوشبختانه  گفت:  سردسير 
تمهيدات انجام شده در نيمه نخست سال 
جارى، شرايط براى انتقال پايدار طبيعى و 
جلوگيرى از افت فشار در ماه هاى سرد 
سال فراهم گرديده و اميد است باقيمانده 
سال را نيز با سرافرازى و تداوم انتقال بهينه 
اين انرژى پاك به پايان رسانيم. بنابراين 

گزارش در اين جلســــــــه چالش ها و 
و  مدير  سوى  از  شده  ارايه  موضوعات 
مسئولين منطقه 8 مورد ارزيابى قرار گرفت 
و منجر به اخذ تصميماتى از سوى مدير 
عامل شركت انتقال گاز ايران در راستاى 
افزايش اثربخشى و كارايى عملكرد واحدها 
گرديد. گفتنى است بررسى و تخصيص 
بودجه سازمانى، تجهيزات خطوط لوله و 
تاسيسات، سرمايه گذارى در بخش نيروى 
و  ايمنى  حريم  سازى  فرهنگ  انسانى، 
ايجاد انگيزه براى كاركنان و خانواده ها و... 

از محورهاى برگزارى اين نشست بود.

بررســى درخواست ها، مشكالت و انتظارات منطقه 8 
عمليات انتقال گاز ايران 

بانك سپه - مديريت شعب منطقه آذربايجان شرقىبانك سپه - مديريت شعب منطقه آذربايجان شرقى

قيمت پايه آخرين اعيان عرصهكاربرىپالك ثبتى آدرس ملك رديف
كارشناسى (ريال ) 

وضعيت 
ملك 

توضيحات  نحوه فروش 

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل 17
سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/نقد و اقساطتخليه 450002,433,600,000صنعتى 613 فرعى از 99 اصلى

18
مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل 
سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/نقد و اقساطتخليه 4639,5602,702,079,740صنعتى  614  فرعى از 99 اصلى

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل 19
سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/نقد و اقساطتخليه 497503,000,920,000صنعتى 633  فرعى از 99 اصلى

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل 20
سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/نقد و اقساطتخليه 4583,5202,478,767,610صنعتى 634  فرعى از 99 اصلى

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل 21
سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/نقد و اقساطتخليه 500002,912,000,000صنعتى 635  فرعى از 99 اصلى

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل 22
سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/نقد و اقساطتخليه 500002,912,000,000صنعتى 636  فرعى از 99 اصلى

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل 23
سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/نقد و اقساطتخليه 500002,912,000,000صنعتى 637  فرعى از 99 اصلى

مراغه - شهرك صنعتى ( روستاى خانقاه ) - محل 24
سابق شركت مجتمع صنايع شيميايى سهند مراغه 

ششدانگ نقد/نقد و اقساطتخليه 26606,2909,684,689,560صنعتى 745 فرعى از 99 اصلى

111 فرعى از 2153 اصلى قطعه 28 تفكيكى واقع سراب - خيابان خرمشهر - كوچه دانشمند25
در بخش 49

14/51  سهم از96سهمنقد عدم تخليه 297,50319,30452,712,000مسكونى

نقد/نقد و اقساطتخليه 273165537,660,000مسكونى813 فرعى از 39 اصلى ملكانـ  روستاى آقجه ديزج26
ششدانگ توضيح اينكه زيربناى احداثى ناقص حدود 

165 متر مربع كه تعداد 17 عدد ستون با تير آهن نمره 14 
جفت تا ارتفاع 4/20 متر با ورق و بقيه با تسمه احداث شده 
و سقف طبقه اول با تيرچه و بلوك  بتن ريزى شده است

8700  سهم از 77960 سهمنقد عدم تخليه 779,60153,60138,034,940مسكونى60/113ملكان روستاى قندهار27

80  سهم از352 سهمنقد عدم تخليه 35292150,090,909مسكونى64/161ملكان روستاى شريفلو28

ششدانگ نقد عدم تخليه 127,4775,971,457,740,000مسكونى684 فرعى از 88 اصلى واقع در بخش 9 بستان آبادبستان آباد - روستاى آالنقـ  پالك 2988

30
هريس - ميدان مردانى آذر - روبروى نيروى 

انتظامى - نمايندگى ايران خودرو 
1/5963مفروز شده از فرعى 5074 قطعه يك 

بخش 47 هريس
72  سهم از96سهم نقد عدم تخليه 1396,451071,3022,453,800,000 خدماتى، مسكونى ،تجارى

ششدانگنقد تخليه 1053,54503,040,000,000تجارى27/219قره چمن - جنب پمپ بنزين31
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چراغ روى تو را شمع گشت پروانه
مرا زحال تو با حال خويش پروا نه
خرد كه قيد مجانين عشق مى فرمود
حافظبه بوى سنبل زلف تو گشت ديوانه

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  

  شنبه 27   بهمن  1397     شماره 5324

ـ  گــروه فعاليت هاى قرآنىـ 
مرحله اول مســابقات قرآن كريم و 
اذان ويژه چهلمين سالگرد پيروزى 
شــكوهمند انقالب اسالمى ايران 
در سطح كاركنان و خانواده شركت 
پااليش نفــت تبريز با حضور 293 

نفر برگزار شد.
خبرنگار جام جم آذربايجان 
شرقى:  مرحله اول مسابقات قرآن 
كريم و اذان ويژه چهلمين سالگرد 
پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى 

ايران در ســطح كاركنان و خانواده شركت پااليش نفت تبريز با حضور 293 
نفر روز گذشته 18 بهمن در تبريز برگزار شد.

شــاكرخفائى، رئيس روابط عمومى و امور بين الملل پااليشگاه تبريز نيز 
در اين مراســم گفت: در اين مسابقات پرسنل شركت پااليش نفت تبريز به 
همراه همســران و فرزندانشــان در قالب 5 گروه سنى در رشته هاى مفاهيم 
قــرآن كريم، صحيح خوانى، قرائت تحقيق، قرائت ترتيل، حفظ تخصصى و 

اذان شركت كرده اند.
وى با اشــاره به اين كه تربيت فرزندان قرآنى از برنامه هاى چندين ساله 
شــركت پااليش نفت تبريز است، افزود: زبان قرآن زبان آموزش و پرورش 
و زبــان هدايت اســت. خفايى، با تاكيد بر اينكه امــروز برنامه ها، محافل و 
تربيت نسل قرآنى را مديون انقالب اسالمى هستيم، افزود: مسابقات قرآنى 
پااليشگاه تبريز در سطح مطلوبى برگزار مى شود و در اين دوره از مسابقات 

دو داور خانم نيز از ثمرات اين مسابقات هستند.
رئيس روابط عمومى و امور بين الملل پااليشــگاه تبريز تعداد كل شركت 
كنندگان در اين دور از مســابقات را 293 نفر اعالم كرد و گفت: از اين تعداد 

120 نفر را آقايان و 173 نفر را بانوان تشــكيل مى دهند.
هدف از برگزارى اين مســابقات ايجاد انگيزه جهت درك و فهم بيشــتر 
قرآن كريم ، ايجاد فضايى براى تمرين رقابت كردن و تالش سالم جهت نيل 
به كماالت انســانى حول محور قرآن كريم،ارتقاء توان خانواده ها در زمينه 
قرآن كريم و حوزه هاى مختلف آن، شناســايى استعدادهاى قرآنى و معرفى 
آنها به جامعه و گســترش فرهنگ قرآنى در جامعه، آشــنايى خانواده هاى 
قرآنى با همديگر در راستاى توسعه ارتباطات، حول محور قرآن كريم است.
خفايى در پايان گفــت: برگزيدگان اين مرحله به مرحله دوم اين دوره از 
مســابقات جهت رقابت با نمايندگان شــركتهاى پااليشى خصوصى كشور 
عضو انجمن صنفى كارفرمايى صنعت نفت كشــور كه در مشــهد مقدس 

خواهد بود به رقابت خواهند پرداخت.

ساختمان شعبه جديد وليعصر تبريز با حضور دكتر ايمانى مديرعامل 
بانك ، جــواد حاجى مزدرانى معاون امورمناطق كشــور، اكبرى معاون 
پشــتيبانى و مهندســى و بابائى مدير عامل شركت تجلى مهرو جمعى از 
روســاى داير و شعب استان و همچنين مشــتريان بانك افتتاح و به بهره 

بردارى رسيد.
خبرنگارجام جم آذربايجان شرقى: دكتر ايمانى دراين مراسم 
طى ســخنانى ضمن تاكيد براصل مشــترى مدارى در بانك مهر اقتصاد 
گفت : احداث و افتتاح شــعبه وليعصر(عج) تبريز در راستاى تكريم ارباب 
رجــوع ، ايجاد ظرفيتهاى جديد براى انجــام امور مختلف بانكى به ويژه 
تسهيل امر خدمات رســانى بهتر و موثرتر در فضايى مناسب و استاندارد 
در دستور كار قرار گرفت و امروز شاهد بهره بردارى از اين شعبه هستيم.

رئيس اداره امورشــعب استان نيز در اين مراسم ضمن تشكر از زحمات 
دكتر ايمانى مدير عامل بانك و اكبرى معاون پشتيبانى و مهندسى  گفت 
: مجموعه بانك مهر اقتصاد در اســتان همواره در تالش اســت تا با بهره 
گيرى از تجربه و تخصص بانكدارى و حفظ روحيه تعهد و مشترى مدارى 

خدمات مطلوبى را به مردم اين استان ارائه دهد.
امير بهبودى درادامه افزود : در همين راســتا پروژه ســاختمان جديد 
شــعبه وليعصر تبريز در مدت 14 آماده و به مرحله بهره بردارى رسيد و در 

حال حاضر ارائه خدمات به مشتريان عزيز در اين شعبه آغاز شده است.
الزم به ذكر اســت شــعبه وليعصر در زمينى به مساحت 390 متر و زير 
بناى 900 متر مربع و در يك طبقه تجارى در منطقه وليعصر تبريز افتتاح 

و همزمان با آغاز دهه مبارك فجر به بهره بردارى رسيد.

مسابقات قرآن شــركت پااليش نفت 
تبريز برگزار شد

قوانين قديمى و ناقص شهردارى ها، مانع تحقق بودجه ريزى توسعه محور

با حضور مديرعامل بانك مهر اقتصاد؛
ساختمان جديد شعبه وليعصر(عج) 

در تبريز افتتاح شد

خبر خبر

 عضو شوراى اسالمى هشترود در 
نطق ميان دســتور ضمــن  تبريك دهه 
فجربه مردم واليتمــدار و انقالبى ايران 
اسالمى، بخصوص مردم هشترود  گفت: 
در حاليكه دشمنان زبون خارجى در جنگ  
تمام عيار اقتصادى ،سياســى ســعى در 
دلسرد كردن ملت داشتند، ملت هوشمند، 
آگاه و هميشــه در صحنه با خلق حماسه  
عظيــم ديگرى در يــوم اهللا 22بهمن ؛ 
40ســال ســرفرازى و بالندگــى نظام 
جمهورى اســالمى را به زيبائى ترسيم 

نمودند.

خبرنگار جــام جم آذربايجان 
شرقى: ســيده زهرا طاهر موسوى در 
آخرين جلســه بررسى بودجه پيشنهادى 
شــهردارى ادامه داد : فرصت را غنيمت 
شــمرده و از تالش  هاى شهردار محترم 
و عوامل دست اندركار تهيه و تنظيم اين 
اليحه كه در فرصت مناســب به شــورا 

ارسال گرديده تقدير و تشكر مى نمايم .
وى افزود : متاسفانه در بحث بودجه در 
كشور ما در محوريت كالن نيز مشكالت 
عديده اى وجود دارد كه اخيرا مقام معظم 
رهبــرى با درايت و تدبيــر و خردمندى 
دســتور اصالح ساختار بودجه ريزى كل 

كشور را صادر نمودند.
عضو شــوراى اســالمى هشــترود 
تصريح كــرد : بودجه ريزى شــهرى با 
وجود قوانين ناقــص و قديمى ، فرصت 
بروز خالقيت و نوآورى را بخاطر شــكل 
بندى خشك و غير قابل انعطاف ساختار 

بودجه شهردارى فراهم نمى آورد  

 طاهر موســوى خاطر نشان ساخت : 
ساختارى كه تنها اجازه دخل و تصرف در 
قالب هاى عنوانى خاص تعريف شده اى  
را مى دهد كه در اغلب شهرســتان هاى 
كوچك و كم برخوردار مثل هشترود فاقد 

وجاهت قانونى و عينيت ملموس است.
وى ابراز اميدوارى كرد : اميد اســت 
پيــرو تاكيد مقــام معظــم رهبرى اين 
مشــكالت قانونى و ســاختارى يكبار و 

براى هميشه اصالح گردد.
عضو شــوراى اســالمى هشترود در 
ادامه با اشــاره به نكاتى در حوزه كليات 
بودجــه گفــت : بودجــه را به واســطه 
مشكالت ذكر شده فاقد انعطاف و قدرت 
براى توســعه شهرى ميدانم و تنها اميدم 
به خالقيت شــهردار در بحث هزينه كرد 
هاســت بطوريكه  شــايد به شيوه سنتى 
بتوانند اين شــكل خشك و بى روح را در 
قالبى منعطف شــده بواســطه تجربه در 

راستاى توسعه شهر استفاده كند. 

طاهــر موســوى افــزود : همچنين  
عدم لحــاظ چهل ميليارد ريــال اعتبار 
تخصيصــى از ســوى هيــات دولت در 
بودجه پيش رو  تالش مضاعفى را جهت 
جذب هرچه ســريعتر آن طلب مى كند 
و اين موضوع بايد جزو اولويتهاى شــورا 

قلمداد شود .
الزم   : ســاخت  خاطرنشــان  وى 
بــه ذكر اســت در حوزه عــوارض نيز با 
لحاظ بيشــترين تخفيفات و فرصتهاى 
پرداختى اقســاطى و طوالنى مدت براى 
شهروندان ترتيبى اتخاذ گردد كه در اين 
وضعيت دشــوار اقتصادى مردم ، برنامه 
شــورا و شــهردارى عاملى براى  فشار 

مضاعف  بر مردم عزيز نباشد.
عضو شــوراى اسالمى هشترود  ابراز 
داشــت : از همــكاران محتــرم بخاطر 
زحماتشــان در جلســات بررسى بودجه 
سال 98شــهردارى هشــترود تقدير و 

تشكر مى كنم.

همزمان با ايام اهللا دهه فجر و به مناســبت گراميداشت 
چهلمين ســالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران ، 
مجموعه قطارشــهرى تبريز تحت پوشش شبكه همراه اول 

قرار گرفت.
خبرنگار جام جم آذربايجان شــرقى: ســعيد 
بشــيريان بناب با اعالم اين مطلب اظهار داشت:  با همكارى 
شركت مخابرات استان آذربايجان شرقى در راستاى افزايش 
ســطح رضايتمندى مســافران ؛ آنتن دهى همــراه اول در 
ايستگاه ها و مسير سرويس دهى قطارشهرى تبريز فعال شد.

مديرعامل شــركت بهره بردارى قطارشهرى تبريز افزود: 

آنتن دهى تلفن هاى همراه يكى از مطالبه هاى مردمى از آغاز 
مســافرگيرى مترو در تبريز بود كه اين مهم به ثمر نشســت و 
از تاريخ 97/11/16مســافران در حين سفر و داخل قطار هاى 

مترو از تلفن همراه خود استفاده مى كنند. 
بشيريان با بيان اينكه بســتر اصلى ارتباطى شبكه همراه 
اول در مســير هاى رفت و برگشــت قطار شهرى ايجاد شده 
؛ ادامــه داد : به محض افتتاح هر ايســتگاه جديد در خط يك 
قطارشهرى تبريز امكان ملحق شدن آن به پوشش آنتن دهى 

همراه اول در اسرع وقت فراهم خواهد شد.
مديرعامل شركت بهره بردارى قطارشهرى تبريز و حومه 

در پايان اظهار اميدوارى كرد كه با ســرويس دهى همراه اول 
در متــرو ، بر ميزان رضايت عمومى از خدمات قطارشــهرى 

بيش از پيش افزوده شود.

به مناسبت گراميداشت ايام اهللا دهه فجر ؛

متروى تبريز تحت پوشش شبكه همراه 
اول قرار گرفت

مقدمه؛
نظر بــه نقش مناطــق آزاد در رشــد و رونق 
توليد و توســعه پايدار كشــورها و همچنين نقش 
فرودگاههــاى مناطــق آزاد در اجــراى قوانين و 
مقررات گمركى مختص اين مناطق و همچنين با 
توجه به مسايل جديد مطروحه در خصوص توجيه 
اقتصادى و مسايل مربوط به منطقه حفاظت شده 
زيست محيطى مراكانات خوى، بررسى احداث و 
راه اندازى فرودگاه بين المللى ارس از چندين منظر 

مختلف الزم و ضرورى به نظر ميرسد.
1. طرح جامع ارس؛

يكى از اهــداف مناطــق آزاد، آمادگى جهت 
 (WTO)عضويت در ســازمان تجارت جهانى
و تمرين تبديل اقتصادهاى بســته و درون گرا به 
اقتصادهاى باز و برون گرا مى باشد و رشد و تحقق 
اهداف لجستيكى و شبكه و زيرساختهاى حمل و 
نقل سريع و آسان و ارسال كاال به كشورهاى هدف 
و رشــد و رونق توليد و صادرات از اولويتهاى اصلى 

هر منطقه آزادى است.
منطقه آزاد ارس تنها منطقه آزادى اســت كه 
طرح جامع آن ( شــامل محــدوده هاى منفصل و 
فــرودگاه) پس از ســالها مطالعه و ســاعتها كار 
كارشناسى مشــاوران و كارشناسان تمامى حوزه 
ها اعم از: اقتصادى، لجســتيك و حمل و نقل و ... 
تهيه و به تصويب شوراى عالى مناطق آزاد رسيده 
است.الزم به ذكر است عالوه بر مهر هيات دولت 
امضاى رياست وقت سازمان محيط زيست كشور 
نيز در نقشــه پيوســتى طرح جامع ارس به چشم 

ميخورد.
2. رتبــه بندى جهانــى مناطق آزاد و 

رقابت پذيرى آن:
 وجود فرودگاهى اختصاصى در زيرســاختهاى 
حمل و نقــل هر منطقه آزادى عــالوه بر داليل 
اقتصادى و فنى آن و ايجاد صدها شغل مستقيم و 
غير مســتقيم، فاكتور مهمى در رتبه بندى مناطق 
آزاد جهان بوده و مزيتى اساسى براى آن منطقه در 
قياس با مناطق آزاد رقيب محســوب شده و نقش 
تعيين كننده اى در انتخاب محل ســرمايه گذارى 
و مــكان يابى پروژه هاى ســرمايه گذارى از بين 

مناطق آزاد نزديك يا رقيب دارد.
براى مثــال در منطقه آزاد جبل على امارات در 
نزديك شــهر دوبى، على رغم دسترسى به آبهاى 
آزاد و فعاليتهاى چشــمگير كشتى هاى كانتين بر 

و اقيانــوس پيما در بنادر آن، 4 فرودگاه عملياتى با 
فاصله ميانگين 20 كيلومتــر از هم قرار دارند و يا 
اينكه در ساحل 300 كيلومترى امارات 10 فرودگاه 

عملياتى احداث شده است.
3. هزينه ساخت و راه اندازى و اجراى 

قوانين گمركى مختص مناطق آزاد:
 يكى از روشــهاى ســاخت و راه اندازى چنين 
پــروژه هايى روش BOT اســت كه در صورت 
تحقق امر و توافق با سرمايه گذار بار مالى ساخت و 
راه اندازى فرودگاه به سازمان تحميل نخواهد شد.
عالوه بر مطالب مذكــور در مورد هزينه هاى 
اجــرا، مناطق آزاد قوانين خاص گمركى و مالياتى 
مخصــوص به خود را دارند كه با ســرزمين اصلى 
تفاوت دارد. فرودگاههاى مستقر در سرزمين اصلى 
تابع قوانين ســرزمين اصلى هستند كه اين قوانين 
با فلســفه وجودى و اهداف مناطق آزاد هيچ گونه 
ســنخيتى ندارند مانند اســتفاده از فرودگاههاى 
خوى و تبريز كه با قوانين گمركى سرزمين اصلى 

اداره ميشوند.  
  الحاق يكــى از دو فرودگاه مذكور به محدوده 
مصــوب و تخصيص ترمينــال مخصوص جهت 
صادرات/ واردات كاالهاى ارس، مشكالت جديد 

و خاص خود را به دنبال خواهد داشت.
كيلومترها فنس كشى، احداث گيتهاى بازرسى 
و نگهبانى جديد و ... عالوه بر تحميل بار مالى براى 
سازمان مشكالت خاص و جديدى مانند افزايش 
طول مسير از محل توليد تا محل بارگيرى، مسايل 
مربوط به ترافيك و كنترل راههاى اتصالى روستاها 
و شهرهاى اطراف به جاده اصلى و ضرورت كنترل 
بيشــتر  قاچاق را خواهد داشــت به طورى كه در 
دراز مدت هزينه هاى كنترل و نگهدارى از هزينه 

احداث و راه اندازى بيشتر خواه بود.
4. جــذب دانشــجويى و فعاليــت 

دانشگاهها و پرديس هاى بين المللى:
جوانان، على الخصوص دانشــجويان چشم و 
چــراغ جامعه اند. با نيم نگاهى به ســطح درآمد و 
زندگى دانشــجويانى كه در سالهاى قبل در ارس 
و كيــش براى طى دوره هاى تحصيالت تكميلى 
اقامت داشــتند و همچنين نظر به مشكالت تردد 
زمينى مســيرهاى تهران به جلفــا و تبريز به جلفا 
در فصول مختلف سال و ايمنى ترافيك زمينى به 
اين نتيجه ميرسيم كه با راه اندازى فرودگاه ارس، 
رغبت دانشجويان براى طى دوره هاى تحصيالت 
عاليه چندين برابر شــده و با حضور دانشــگاهها و 

پرديــس هاى معتبر داخلــى و حتى خارجى ارس 
ميتوانــد در آينده اى نزديك به يكى از قطب هاى 

علمى فعال در سطح استان و منطقه تبديل شود.
5. راه اندازى كسب و كارهاى با ارزش 
افزوده باال و داير نمودن نمايشگاههاى 

دايمى بين المللى:
فــرودگاه ارس  عــالوه بر نقــش آفرينى در 
جابجايى مســافر و فعاليت شــركتهاى ترابرى و 
كارگو جهت صادرات محصوالت توليدى ميتواند 
محل مناسبى براى كسب و كارهاى بين المللى و 

نمايشگاهى باشد؛
به عنوان نمونــه ميتوان به واردات قطعات كم 
حجــم و كوچك جهت توليــد كاالهاى با ارزش 
افزوده باال مثل: گوشــى موبايل، تبلت يا ســاير 
دســتگاههاى ديجيتال و الكترونيكى و همچنين 
وجــود نمايشــگاههاى دايمى و بيــن المللى در 
فرودگاههاى استانبول، ميالن و كوآلالمپور اشاره 

كرد.
6. ماندگارى صيفى جات گلخانه اى و 
ساير محصوالت كشاورزى توليد شده 

در ارس و استان:
ماندگارى 20 روزه گوجــه فرنگى توليدى در 

گلخانه هاى ارس را در نظر بگيريد.
7 روز از 20 روز ماندگارى در مســير زمينى جلفا 
به مسكو سپرى شده و حداقل 3 روز طول ميكشد 
محصوالت  از محل تخليه به عمده فروشى هاى 
و سپس خرده فروشى ها و مغازه دارن منتقل شده 

و در اختيار مشترى قرار داده شود.
يعنــى با تغيير رنگ و بوى محصول در مســير 
زمينى مغازه دار در ايده آل ترين حالت فقط 10 روز 
مهلت دارد قبل از له شدن و خراب شدن، محصول 

خود را به فروش برساند.
طبيعى اســت بــا حمل هوايــى محصوالت 
كشــاورزى و گلخانه اى كه بمصرف تازه خورى 
ميرســند كيفيــت، بــازار پســندى و ماندگارى 

محصوالت افزايش خواهد يافت.
همانند تــوت فرنگى، گوجه فرنگى و ســاير 
صيفى جــات و ميوه جات  و گل رز شــاخه بريده 
كه مشــتريان خاص خود را در كشــورهاى حوزه 

CIS دارد.
7. فروش بنزين و مشتقات نفتى:

نظر به موقعيت اســتراتژيك آســمان ارس در 
تردد هواپيماهاى كشورهاى مختلف و عبور روزانه 
چندين هواپيمــا از مرزهوايى ارس و همچنين با 

توجه به توليد انواع مشتقات نفتى در سايت صنايع 
ســنگين ارس، ميتوان بنزين و ســاير مشتقات 
نفتى داخلى را به شــركتهاى هواپيمايى فروخت 

و ارزآورى كرد.
8. محيط زيســت و منطقه حفاظت 

شده مراكانات خوى:
همانطور كه مســتحضريد يكــى از تفاوتهاى 
توسعه پايدار با توسعه صرف در حفظ محيط زيست 

و رعايت الزامات زيست محيطى است.
با توجه به نگرانى مســولين محيط زيســت در 
مــورد حيات وحــش قوچ و ميش ارمنى و ســاير 
گونه هاى زيســت محيطى منطقه حفاظت شده 
مراكانات خوى، مشــاور زيست محيطى فرودگاه 

تمهيدات الزم را انديشيده و اعالم كرده است:
1. بــاالى جاده منتهى به فــرودگاه در اراضى 
قوچعلــى كندى چندين محل براى عبور حيوانات 
( كه اصطالحا به آن گدار اطالق ميشــود) در نظر 

گرفته شود.
2. تاسيســات و باند پرواز در قســمت شرقى 
محدوده در نظر گرفته شده احداث شده و در قسمت 
غربى كه در همســايگى منطقه حفاظت شده قرار 
دارد كال فضاى ســبز در نظر گرفته شده و جنگل 

كارى شود.
عالوه بر موارد اعالم شده توسط مشاور زيست 
محيطى، انتقال قوچ و ميش هاى ارمنى به منطقه 
حفاظت شده كنتال كيامكى و يا جابجايى حداقلى 
در محــدوده در نظر گرفته شــده بــراى احداث 
فرودگاه نيز ميتواند از روشهايى معقول براى حل و 

فصل موضوع باشد.
البته الزم به ذكر است مسوالن سازمان منطقه 
آزاد ارس آمادگى خود را جهت حمايت و حفظ انواع 
گونه هاى جانورى و گياهى محدوده حفاظت شده 

مراكانات اعالم كرده اند.
نگارش:  مهندس حميد الهامى
پژوهشگر و محقق مسايل اقتصادى

فرودگاه بين المللى ارس ضرورت يا هدر رفت هزينه


