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شــركت_هواپيمايى_آتا طى ســال هاى اخير، با نگاه ملى به عنوان حامى تيم ملى فوتبال ايران وظيفه خود را ايفا كرده اســت. همان 
تيم ملى فوتبال ايران كه طى چند دهه به دليل نبود پروازهاى چارتر و تعويض پروازهاى پى در پى و طوالنى دغدغه مالى و فكرى داشت. 
ايــن نــگاه ملى، طى ماه هاى منتهى به جام جهانى، با تمام دغدغه هاى موجود براى تيم، به يك آبرودارى ملى ختم شــد. به اين معنا كه 
هواپيمايى آتا، براى جلوه بصرى بهتر، هواپيمايى را كه براى پروازهاى تيم ملى فوتبال اختصاص داده بود منقش به طرح ويژه بدنه نمود. 

اين حركت، باعث شد حضور ايران در مسكو بازتاب جهانى يافته و به يك اقدام ملى قابل تقدير تبديل شد.

معاون فنى و عمرانى شــهردارى تبريز از توليد باكيفيت ترين آســفالت توسط شهردارى تبريز 
در كارخانه آسفالت 160تنى خبر داد. 

 محمدحسين اسحقى ســردرودى در آيين معارفه مديرعامل جديد سازمان عمران شهردارى 
تبريز گفت: ســازمان عمران شــهردارى كالنشهر تبريز، اولين ســازمان عمران شهردارى هاى 

كشــور محسوب مى شود و 30 سال قبل، براى اولين بار در كشور ايجاد شده است....

آتا، حامى تيم ملى فوتبال ايران

شهرك خاوران؛ طلوعى ماندگار 
در شرق تبريز

اجراي طرح مهر زرين 
در بانك قرض الحسنه مهر ايران
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2 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

مدير شــعب بانك قرض الحسنه مهر ايران 
استان آذربايجان شرقى در گفتگوى اختصاصى 
با روزنامه جام جم گفت : طرح تسهيالتي «مهر 
زرين» در راســتاي سياستهاي اعتباري بانك 
و به منظور توانمند ســازي اقشــار آسيب پذير 
جامعــه در رفع احتياجات ضــروري از طريق 
پرداخت تســهيالت قرض الحســنه در شعب 

سراسر كشور اجرا شده است.
سيد رضا منافى آذر در ادامه با اشاره به كليات 
طرح ادامه داد : در اين طرح متقاضيان اشخاص 
حقيقي هستند كه با افتتاح سپرده قرض الحسنه 
ويژه بانكداري اجتماعي- مهر زرين مي توانند 
با ايجاد حداقل ميانگين به مبلغ 1 ميليارد ريال 
طي 3 ماه از تســهيالت بانــك به ميزان 400 
ميليــون ريال با دوره بازپرداخت 24 ماهه بهره 

مند شوند.

وي افزود: همچنين، متقاضيان مي توانند با 
ايجاد حداقل ميانگين به مبلغ 1,5ميليارد ريال 
در مــدت 3 ماه، از تســهيالت بانك به ميزان 
400 ميليــون ريال با دوره بازپرداخت 36 ماهه 

استفاده كنند.
مدير شــعب بانك قرض الحسنه مهر ايران 
اســتان آذربايجان شــرقى تصريح كرد: مبلغ 
تسهيالت پرداختي به هر فرد در اين طرح 400 
ميليون ريال است كه 200 ميليون ريال از محل 
منابع بانك و 200 ميليون ريال از محل سپرده 
قرض الحســنه ويژه بانكداري اجتماعي شعب 

خواهد بود.
منافى آذر خاطرنشــان كرد: نــرخ كارمزد 
تســهيالت پرداختي 4 درصد مي باشد و مهلت 
اعتبار اين طرح تا پايان آبان سال جاري خواهد 
بود. وى در رابطه با ســاير شرايط دريافت اين 
تســهيالت بيان داشــت: متقاضيان دريافت 
تســهيالت طرح ياد شده، در زمان دريافت وام 
نبايــد داراي پرونده تســهيالتي فعال از محل 

منابع بانك باشند.
مدير شــعب بانــك قرض الحســنه مهر 
ايران اســتان آذربايجان شــرقى افزود: مدت 
بازپرداخــت طرح 24 ماهــه و 36 ماهه بوده و 
افزايش مدت بازپرداخت تســهيالت در قالب 

ادغام با ساير طرح هاي بانك مجاز نيست.

مدير جهادكشاورزى شهرستان خداآفرين 
از آغاز برداشــت ذرت علوفه اى در سطح 100 
هكتار از اراضى زراعى اين شهرستان خبر داد.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، 
رشــيد نظمى در گفت وگو با خبرنگاران ضمن 
بيان اين مطلب افزود: عملكرد ذرت علوفه اى 
30 تــن در هكتــار برآورد شــده و پيش بينى 
مى شــود  بيش از سه هزار تن ذرت علوفه اى 

برداشت شود. 
وى گفت: رقم ذرت علوفه اى كشــت شده 
در شهرســتان خداآفرين، بذر ذرت 704 مغان 

است. 
نظمى اضافه كرد: برداشــت اين محصول 
در شهرســتان خداآفرين به صورت مكانيزه 
انجام مى شــود و براى مصــرف دامدارى ها 

روانه بازار مى شود. 

تبريز،در  شهرستان  فرماندار 
بازديد از پروژه مترو با اشاره به 
فعاليت هــاى فنى و تخصصى 
در اين پــروژه گفت: در بازديد 
از اين پروژه بزرگ شــهرى و 
مشــاهده فعاليت منســجم و 
منظــم در آن به آينــده مترو 

تبريز اميداور شده ام .
عليار راســتگو اظهار كرد: از 
ايســتگاه  12 تــا 18 خط يك 
متــرو تبريــز  را بازديد كرديم 
و خوشــبختانه شــاهد فعــال 
بودن پروژه هــاى نيمه تعطيل 

و حاكــم بودن برنامه و نظــم در عملكرد 
بوديم. مجموعه 

 وى ضمن تقدير از زحمات شبانه روزى 
مدير عامل ســازمان قطار شــهرى تبريز 
ادامه داد: طى ماه هاى گذشــته جلسات 
متعددى بــراى همراهى تمامى نهادهاى 
درگيــر و حتى نمايندگان مجلس توســط 
ســازمان قطار شــهرى برگزار شــد و در 
جلســه اى كــه تعــدادى از نمايندگان 
مجلس، مديران ارشــد اســتانى، مديران 
شــهرى و اعضاى شوراى شــهر حضور 
داشــتند تصميمات خوبى براى همراهى 
و پيگيرى امور گرفته شــد كه امروز شاهد 
به ثمر رســيدن اين پيگيرها در مجموعه 

قطار شهرى تبريز هستيم.
 فرماندار شهرســتان تبريــز، با تاكيد بر 
ضــرورت توجه به زيرســاخت هاى مورد 
نياز حمــل و نقل عمومى در شــهر تبريز 
گفت: متاسفانه در گذشته آنچنان كه بايد 
و شــايد به موضوع زيرساخت ها در بحث 

حمل و نقل عمومى توجه نشــده است اما 
امروز شــاهد همدلــى و همراهى تمامى 
بخش ها براى توســعه اين مهم درشــهر 

تبريز هستيم .
راســتگو، ادامه داد: مترو به عنوان يكى 
از اصلــى ترين مولفه هــاى تاثير گذار در 
كاهش بار ترافيكى شــهرها در تبريز نيز 
بايــد به عنــوان يك اولويت ديده شــود 
چرا كه اگر با نــگاه كالن به اين موضوع 
بنگريــم متوجه مى شــويم كه ســرمايه 
گذارى دراين بخش نه براى قشــر خاص 
و يا جامعه هــدف محدود بلكه براى تمام 

اقشــار و تمام مردم تبريز است .
وى با اشــاره به تاثير نوسانات ارزى در 
مســائل عمرانى گفت: متاسفانه با وجود 
نوســانات شــديد ارزى و افزايش قيمت 
برخى از مواد مورد نياز بدون شــك امروز 
براى اتمام پروژه متــرو نيازمند اعتبارات 
بيشترى هســتيم و اميدواريم اين موضع 
بــا همراهى دولت، شــهردارى و اعضاى 

شوراى شــهر به نتيجه مطلوب برسد.

ë  تنها مترو،  سريع  اندازى  راه 
راه نجات حمل و نقل شــهرى 

تبريز
كميســيون  رئيــس  نايــب 
اقتصــادى در مجلس شــوراى 
اســالمى با تاكيد بــر رفع موانع 
پيــش روى پــروژه متــرو تبريز 
گفت: راه اندازى سريع مترو تنها 
راه نجــات حمل و نقل شــهرى 

تبريز است.
معصومه آقاپور عليشــاهى، در 
نشســت مشــترك با مدير عامل 
ســازمان قطار شــهرى تبريز در 
محل ادارى اين سازمان برگزار شد گفت: 
توجــه به حمل و نقل عمومــى بايد مورد 
تاكيد همــه متوليان امر قرار گيرد چرا كه 
تســهيل در امور ادارى و رفــاه اجتماعى 
مــردم با راه اندازى متــرو محقق خواهد 

شد.
وى ادامــه داد: مترو مى تواند به عنوان 
يكى از شاخص هاى توسعه يافتگى مورد 
توجــه قرار گيرد چرا كــه تبريز به عنوان 
مركــز تجارى و پل ارتباطــى با اروپا بايد 
نقش برجســته اى در بحث هاى تجارى، 

اقتصادى و اجتماعى داشته باشد.
وى، همچنيــن بــا تاكيد بــر همكارى 
هاى بين بخشــى به منظور توســعه حمل 
و نقــل عمومى در شــهر تبريــز گفت: ما 
در كميســيون اقتصــادى پيگيراعتبارات 
صنــدوق توســعه ملى، پرداخــت بدهى 
پيمانكاران توســط اوراق اســناد خزانه 
اســالمى و ايجاد رديف هاى اعتبارى در 
بودجه ســال 98 ويژه مترو تبريز هستيم.

اجراي طرح مهر زرين 
در بانك قرض الحسنه مهر ايران

آغاز برداشت ذرت علوفه اى در خداآفرين

فرماندار تبريز در بازديد از پروژه مترو:
توسعه حمل و نقل عمومى خدمت به جامعه است

توليد با كيفيت  ترين آسفالت توسط شهردارى تبريز
معاون فنى و عمرانى شهردارى تبريز از توليد 
باكيفيت ترين آسفالت توسط شهردارى تبريز در 

كارخانه آسفالت 160تنى خبر داد. 
 محمدحســين اسحقى ســردرودى در آيين 
معارفه مديرعامل جديد سازمان عمران شهردارى 
تبريز گفت: سازمان عمران شهردارى كالنشهر 

تبريز، اولين ســازمان عمران شــهردارى هاى 
كشــور محسوب مى شــود و 30 سال قبل، براى 

اولين بار در كشور ايجاد شده است.
وى با قدردانى از تالش ها و خدمات حســين 
منيرى فر در اين ســازمان ابراز كــرد: انتظارات 
زيادى از اين سازمان داريم و اميدواريم از اين پس 

نيز شاهد فعاليت بهتر و تخصصى تر آن باشيم.
اسحقى با اشاره به راه اندازى كارخانه 160تنى 
آسفالت توسط شهردارى كالنشهر تبريز تصريح 
كرد:خوشبختانه در حال حاضر، شهردارى تبريز 
توانســته با همكارى سازمان عمران، بهترين و با 

كيفيت ترين آسفالت را در تبريز توليد كند.

 معــاون فنــى و عمرانى شــهردارى تبريز 
همچنيــن با اشــاره به خدمــات و تالش هاى 
بابك شــريفى، مديرعامل جديد سازمان عمران 
شــهردارى تبريز گفت: اميدوارم اين مدير جوان 
و صاحب فكر بتواند منشــا خدمــات و بركات در 

سازمان عمران باشد.

مطبوعــات  خانــه  مديــر 
آذربايجان شــرقى از برگزارى دومين 
نشست تخصصى «نقش و تاثير رسانه 
ها در توســعه گردشــگرى با رويكرد 

تبريز 2018» خبر داد.
مرتضــى شــفيعى، از برگــزارى 
دومين نشســت تخصصى «نقش و 
تاثير  رسانه ها در توسعه گردشگرى با 
رويكرد تبريز 2018» خبر داد و اظهاركرد: پس از برگزارى موفق نخستين دوره 
آموزشى و استقبال اهالى رسانه؛ هفته جارى دومين كارگاه يك روزه با محوريت 

رويداد بين المللى تبريز 2018 برگزار شد.
وى خاطرنشــان كرد: آداب، الگوهاى رفتارى و اخالق حرفه اى در توســعه 
صنعت گردشگرى، نقش تبليغات رسانه ها در صنعت گردشگرى و تحليل نقش 
آموزشــى وسايل ارتباط جمعى در توسعه صنعت گردشگرى از جمله محورهاى 
دومين نشست تخصصى «نقش و تاثير رسانه ها در توسعه گردشگرى با رويكرد 

تبريز 2018» بود.
شــفيعى ادامه داد: بررسى نقش رسانه هاى بومى و محلى در توسعه فرهنگى 
گردشگرى، تاثير انتخاب تبريز به عنوان پايتخت گردشگرى كشورهاى اسالمى 
در توسعه گردشگرى و همچنين نقش گردشگرى، در توسعه پايدار و حفاظت از 

محيط زيست از ديگر محورهاى موضوعى دومين نشست خواهد بود.
مدير خانه مطبوعات آذربايجان شــرقى يادآور شد: اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى آذربايجان شــرقى، دفتر مطالعات و برنامه ريزى رسانه ها معاونت امور 
مطبوعاتى و اطالع رســانى وزارت ارشاد، كانون فرهنگ، هنر و ادب تبريز، اداره 
كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى آذربايجان شرقى در برگزارى 

اين نشست همكارى داشت.
وى با بيان اين كه حضور در دومين نشســت تخصصى «نقش و تاثير رســانه 
ها در توســعه گردشــگرى با رويكرد تبريز 2018» براى عموم فعاالن رسانه اى 
و عالقه مندان آزاد اســت، گفت: به تمامى شركت كنندگان در كارگاه آموزشى؛ 
گواهينامه  رسمى از دفتر مطالعات و برنامه ريزى رسانه ها معاونت امور مطبوعاتى 

و اطالع رسانى وزارت ارشاد اعطا خواهد شد.
گفتنى اســت، دومين نشســت تخصصى «نقش و تاثير رسانه ها در توسعه 
گردشگرى با رويكرد تبريز 2018» از ساعت 8 صبح چهارشنبه 25 ماه جارى در 

تاالر خاقانى خانه فرهنگ تبريز برگزار شد.

دومين نشست تخصصى «نقش و 
تاثير رسانه ها در توسعه گردشگرى» 

برگزار مى شود

با احترام، بدينوسيله انتصاب شايسته جنابعالى را به  اين سمت  تبريك و تهنيت 
عرض نموده و از خداوند بارى تعالى توفيقات روز افزونتان را آرزومنديم. رجاء واثق 
داريــم كه دراين عرصه جديد نيــز همچون عرصه هاى ديگر خدمتگزارى به نظام 

مقدس جمهورى اسالمى ايران كماكان موفق، مؤيد و پيروز باشيد.

سرپرستى روزنامه جام جم در آذربايجان شرقى

انتصاب به جا و شايســته جنابعالى رابه اين ســمت كه بيانگر تعهد ،كارآمدى 
،لياقت و شايستگى  هاى بر جسته جنابعالى  در صحنه هاى خدمت صادقانه به نظام 
و ميهن اســالمى  اســت تبريك عرض نموده ، موفقيت و سربلندى شما را از درگاه 

خداوند منان مسئلت داريم.

سرپرستى روزنامه جام جم در آذربايجان شرقى

جناب آقای دکتر سید ابوتراب فاضل جناب آقای دکتر سید ابوتراب فاضل 
مدیرعامل محترم مجتمع فوالد صنعت بناب مدیرعامل محترم مجتمع فوالد صنعت بناب 

جناب آقای مهندس بابک شریفی جناب آقای مهندس بابک شریفی 
مدیرعامل  محترم ســازمان عمران شهرداری تبریزمدیرعامل  محترم ســازمان عمران شهرداری تبریز

روابط عمومى اداره امور شعب استان آذربايجان شرقىروابط عمومى اداره امور شعب استان آذربايجان شرقى
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 مديرعامل شركت مادر تخصصى توليد نيروى برق حرارتى، 
بــا بيان اينكه توان توليد برق كشــور در زمــان حاضر 53 هزار 
مگاوات اســت، گفت: 25 واحد نيروگاهى قبل از پيك مصرف 

خرداد سال آينده وارد مدار مى شود.
محســن طرزطلب در گفت و گو با خبرنگاران هدف از سفر 
به آذربايجان شــرقى را بازديد از نيروگاه هاى استان اعالم كرد 

و افزود: نيروگاه ســيكل تركيبى هريس بايد تا قبل از پيك سال 
آينده وارد مدار شود.

وى خاطرنشــان كرد: اين نيروگاه مشكالتى از جمله تامين 
راه و كمبــود گاز دارد كه با هماهنگى اســتان درصدد حل اين 

مشكالت هستيم.
وى بازديد از نيروگاه سهند بناب كه با اعتبار دولتى احداث مى 

شــود را از ديگر برنامه هاى سفر خود به آذربايجان شرقى اعالم 
كرد و اظهار داشــت: اين نيروگاه در سطح كالس اف با ظرفيت 

توليد 450 مگاوات امروز كلنگ زنى مى شود.
طرزطلــب در مــورد وضعيت توليد و مصرف برق اســتان 
آذربايجان شــرقى، پيش بينى كرد: تراز اســتان با رشد مصرف 
منفى شــود . وى با بيان اينكه نيروگاه سهند بناب تا سال 1400 

وارد مدار توليد مى شود، افزود: بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبى 
هريس هم تا تابستان سال آينده وارد مدار مى شود.

طرزطلب در رابطه با احداث نيروگاه ارس خاطرنشــان كرد: 
سرمايه گذار اين طرح سال گذشته فعاليت خود را آغاز كرده است 
ولى هنوز ال ســى (اسناد اعتبار) آن باز نشده و بايد به نحوى اين 

مساله را حل كنيم.
 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى3شنبه 28 مهر 1397 / شماره 5230

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى آذربايجان 
شــرقى گفت: ايجاد تحرك در فضاى فرهنگى 
اســتان نيازمند حمايت دولت و مشاركت بخش 

خصوصى است.
محمد محمدپور  با بيــان اينكه اعتبارهاى 
فرهنگى ايــن اداره كل جوابگوى فعاليت هاى 
حــوزه هاى مختلف فرهنگى و هنرى اســتان 
نيست، افزود: اعتبارهاى فرهنگى استان در سال 
97 با وجود 3 برابر شدن به 10 ميليارد ريال رسيده 
كه اين اعتبار خيلى پايين تر از كف نياز استان براى 

ايجاد تحرك در اين حوزه است.
وى با اشاره به اينكه 100 انجمن فعال در 36 
حوزه فرهنگى و هنرى تحت پوشــش اين اداره 
كل اســت، گفت: با اين اعتبار اندك بايد از آن ها 
حمايت كــرد و اگر اعتبارهاى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى نباشــد فعاليت هاى فرهنگى و 

هنرى استان زمين گير مى شود.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى آذربايجان 
شرقى با بيان اينكه تمامى مجتمع هاى فرهنگى 
استان در حال اســتهالك است، يادآورى كرد: 
نگهدارى و جلوگيرى از استهالك اين مجتمع 
ها در شهرســتان ها به 150 تا 400 ميليون ريال 

اعتبار نياز دارد.
محمدپــور ادامه داد: حوزه فرهنگ و هنر مى 
تواند پشــتوانه حوزه اقتصادى باشــد ولى نظام 
بودجــه ريزى از اين حوزه غافل بوده در حالى كه 

اين حوزه زاينده و ثروت خيز است.
وى با اشاره به اينكه گردش مالى ساالنه دنيا 

در حــوزه صنايع فرهنگى يك هزار ميليارد دالر 
است، گفت: گردش مالى كشور ما در اين حوزه به 
صورت تقريبى صفر است و براى درآمدزايى آن 

بايد بسترسازى شود.
محمدپور با بيان اينكه در حوزه كشــاورزى 
دولت با خريد تضمينى از كشاورزان براى توليد 
محصوالت راهبــردى حمايت مى كند، اظهار 
داشــت: در صورت حمايت دولت از هنرمندان، 
توليد كنندگان، فيلم ســازان، اهالى مطبوعات، 
ناشران و نويسندگان كاالى فرهنگى مورد نياز 

در بخش داخلى و خارجى توليد مى شود.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى آذربايجان 
شرقى با اشاره به برگزارى شانزدهمين نمايشگاه 
بيــن المللى كتــاب تبريز اعالم كــرد: با وجود 
مشكالت موجود بر ســر راه آن، اين نمايشگاه 

امسال نيز از 29 مهر تا 4 آبان برگزار مى شود.
محمدپــور ادامه داد: با توجــه به تفاهم نامه 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى و استاندارى 
آذربايجان شــرقى قرار بــود 50 درصد هزينه 
نمايشــگاه را اســتان پرداخت كند كه تاكنون 
5 ميليارد ريال و كمتر از نيمى از آن تامين شــده 
اســت. وى با بيان اينكه وزارتخانه به تعهد خود 
عمل كرده است، گفت: تالش مى شود از محل 
صرفه جويى و ساير منابع، كسرى رقم برگزارى 

نمايشگاه تامين شود.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى آذربايجان 
شــرقى با اشاره به افزايش تعداد ناشران داخلى و 
خارجى شــركت كننده در اين نمايشگاه اظهار 
داشــت: در سال گذشته از پانزدهمين نمايشگاه 
بين المللى كتاب تبريز حدود 800 هزار نفر بازديد 
كردند و ميزان فروش آن حدود 65 ميليارد ريال 
بود. محمدپور افزود: بــا توجه به ميزان فروش 
نمايشــگاه بيــن المللى تبريز اين نمايشــگاه 
براى ناشــران حوزه اقتصادى تعريف شــده و 
بعد از نمايشــگاه تهران دومين نمايشگاه كشور 

محسوب مى شود.

پروژه مسيرگشايى خيابان حجتى به چايكنار 
(امتداد قطران شمالى) به عنوان يكى از طرح هاى 
موثر عمرانى در تحكيم بافت ناكارآمد شهرى و 
روان ســازى ترافيك با هزينــه اى بالغ بر 280 
ميليارد ريال با حضور اعضاى شــورا و مسئوالن 

استانى افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
نوسازى و مقاوم ســازى بافت شهرى و حل 
معضالت ترافيكى، از نتايــج عمده پروژه هاى 
مسيرگشايى اســت و با اجراى اين پروژه كه در 
مسيرى به طول 800متر و عرض 24 متر اجرايى 
شــد، دسترسى آسان بخشــى از هسته مركزى 

تبريز به مسير چايكنار محقق شد.
قدردانى از توجه ويژه شــهردارى 

تبريز به مسيرگشايى ها
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس 
شوراى اسالمى در آيين مسيرگشايى اين خيابان 
با قدردانى از تالش شــهردارى كالنشهر تبريز 
در توجــه ويژه به مسيرگشــايى ها عنوان كرد: 
مسيرگشــايى امروز يكى از بهترين نمونه هاى 

موفق همكارى شهردارى با مردم است.
شهاب الدين بيمقدار افزود: اميدوارم در راستاى 
رفع مشــكالت فعلى جامعه نيز، مردم با دولت و 
نهادهاى عمومى، همراهى و همكارى بيشترى 

داشته و بر اين مشكالت فائق آيند.
ë  كاهــش عوارض شــهرى توســط

و  كسب  فضاى  توسعه  براى  شهردارى 
كار

رييس شوراى اســالمى كالنشهر تبريز، در 
آيين مسيرگشــايى خيابان حجتى به قطران با 
قدردانى از تالش هاى شــهردارى تبريز در توجه 
به اجراى پروژه هاى زيرساختى و خدماتى گفت: 
همه ما اعم از نماينده، عضو شــورا، مســئول و 
حتى شــخص عادى، موظف به رعايت حقوق 

شهروندى و احترام به مردم هستيم.
شكور اكبرنژاد با تاكيد بر لزوم توسعه فضاى 
كســب و كار در تبريز افزود: خوشبختانه ميزان 

عوارض شهرى در بخش هاى مختلف شهرى، 
كاهش يافته و در جلســات آتى شوراى شهر، از 
سوى شهردارى، مطرح و توسط نمايندگان مردم 

در شوراى شهر، بررسى مى شود.
ë  و راه  وزارت  ويــژه  توجــه  لــزوم 

شهرسازى به شهردارى ها
رييس كميســيون معمارى و شهرســازى 
شــوراى اسالمى كالنشــهر تبريز با قدردانى از 
تالش هاى شهردارى منطقه 4 تبريز گفت: اين 
منطقه از مناطق كمتربرخوردار شــهرى است و 
مســاحت بسيار زيادى از بافت فرسوده شهرى را 

در خود جاى داده است.
فريــدون بابايى اقدم با اشــاره به آغاز اجراى 
طرح ملى بازآفرينى شــهرى توسط وزارت راه و 
شهرسازى، از مسئوالن ملى خواست كه حمايت 

خود از شهردارى ها را افزايش دهند.
ë  افزايش 10درصدى درآمد شهردارى

شهردار كالنشــهر تبريز گفت : ويترينى كار 
كردن و بدهــكار كردن شــهر، در برنامه هاى 
شــهردارى كالنشــهر تبريــز وجود نــدارد و 
نمى خواهيــم كارى كنيم كه مديــران بعد از ما، 

معطل اجراى پروژه هاى ناتمام گذشته شوند.
ايرج شــهين باهر ادامه داد: در اجراى تمامى 
پروژه هاى شــهرى، تالش كــرده ايم كه حق و 
حقوق مــردم را به صورت كامل پرداخت كرده و 

بدهكار هيچ يك از شهروندان نباشيم.

وى، اجراى كامل و 100 درصدى پروژه هاى 
شــهرى را اولويت اصلى اين نهاد عمومى عنوان 
كــرد و ادامه داد: تمامى مديران شــهردارى بايد 
بدانند كه اگر كارى مى كنيم نبايد به مردم بدهكار 

بمانيم.
شــهردار تبريز با اشــاره به انتخــاب خود به 
عنوان نماينده شــهرداران كالنشهرهاى كشور 
تصريح كرد: بســيارى از شهردارى هاى كشور 
تــوان پرداخت حقوق كارمندان خــود را ندارند 
ولى افتخــار مى كنيم كه در كنار پرداخت حقوق 
كاركنان، پروژه هاى عمرانى شــهر را نيز تعطيل 

نكرده و با تمام توان اجرا مى كنيم.
وى تــالش براى كاهش هزينــه و افزايش 
درآمد شــهردارى را يكى ديگــر از اولويت هاى 
مديريتى خود برشــمرد و عنوان كرد: على رغم 
ركود اقتصادى، درآمد شــهردارى تبريز در شش 
ماهه نخست سال جارى در مقايسه با مدت مشابه 

سال قبل بيش از 10 درصد افزايش يافته است.
شــهين باهر همچنين تصريــح كرد: هيچ 
شــخصى نمى تواند ما را در ارائه خدمت به مردم 
سست كند و همچنان براى افزايش رفاه مردم و 

ارائه خدمات به آنان تالش مى كنيم.
ë  بافت فرسوده شــهرى، بايد فرصت

تلقى شود
شــهردار منطقه4 تبريز با اشــاره به اختالف 
فاحش مناطق شهرى تبريز از بعد ميزان درآمد، 
حاشيه نشينى و... تصريح كرد: احياى بافت هاى 
فرسوده و توسعه جهشى منطقه 4 تبريز، يكى از 
مهم ترين اهداف و اولويت هاى ماســت و براى 
كاهش هرچه بيشتر تفاوت با ديگر مناطق شهرى 

تالش مى كنيم.
اكبــر امجدى در اين آيين، ميزان مســاحت 
شهرى شهردارى منطقه4 را 2 هزار و 540 هكتار 
اعــالم كرد و افزود: از ايــن مقدار، يكهزار و 775 
هكتار در داخل بافت فرســوده و قديمى شهرى 

قرار دارد.

تحرك فضاى فرهنگى استان، نيازمند 
مشاركت بخش خصوصى

25 نيروگاه برق وارد مدار مى شود

اعتبار 280 ميلياردى براى خيابان حجتى - چايكنار
شركت_هواپيمايى_آتا طى سال هاى اخير، با نگاه ملى به عنوان حامى 
تيم ملى فوتبال ايران وظيفه خود را ايفا كرده اســت. همان تيم ملى فوتبال 
ايــران كه طى چند دهه به دليل نبــود پروازهاى چارتر و تعويض پروازهاى 
پــى در پى و طوالنى دغدغه مالى و فكرى داشــت. ايــن نگاه ملى، طى ماه 
هــاى منتهى به جام جهانى، با تمام دغدغه هــاى موجود براى تيم، به يك 
آبــرودارى ملى ختم شــد. به اين معنا كه هواپيمايــى آتا، براى جلوه بصرى 
بهتــر، هواپيمايى را كه براى پروازهــاى تيم ملى فوتبال اختصاص داده بود 
منقش به طرح ويژه بدنه نمود. اين حركت، باعث شــد حضور ايران در مسكو 

بازتاب جهانى يافته و به يك اقدام ملى قابل تقدير تبديل شــد.
 امــا ايــن روزها اين خدمت كه فارغ از رنگ ها و با نگاه ملى انجام شــد، 
توســط رسانه هايى با اميال رنگى به عالمت ســئوال تبديل شده و انگارى 
كه اين شــركت هواپيمايى را يك فروند هواپيما را تقديم فدراسيون فوتبال 
نموده اســت. معنــاى بديهى اين اقدام مصداق« آمديــم ثواب كنيم، كباب 

شديم» شد.
يعنى در فضايى كه نياز داشــتيم، آتا خوب بود، وقتى نياز برطرف شــد آتا 
بــه دليل اينكه يــك مجموعه تجارى بوده و بايد از پروازهاى خود كســب 
درآمد كند، بد شــد. رفتارهايى اينچنين به مرور باعث مى شود كه مجموعه 
ها عطاى كار را به لقايش ببخشــند. سكوت فدراســيون فوتبال هم در اين 
ارتباط باعث تعجب اســت، نهاد رسمى كه ســكوتش در جهت منافع رسانه 
هايى با عاليق رنگى اســت. به معناى بهتر به جاى تشــكر از  اين اقدام ملى 

اين روزها به زعم عده اى آتا بدهكار شــده است.
آنهايى كه به تخريب يك شــركت هواپيمايى مى پردازند فقط كافى است 
به اين نكات توجه فرمايند،  بيست روز خواب يك هواپيما براى رنگ آميزى 
و  گذشتن از درآمد بيست روزه يك هواپيما، پرداخت هزينه هاى سرسام آور 
پرواز خارجى بدون اينكه مجموعه آتا انتظار تبليغ توسط فدراسيون را داشته 
باشــد. مجموعه آتا حتى در برنامه هاى تبليغاتى پيش بينى شــده نيز حضور 

نيافته و اين اقدام را بــر مبناى نگاه وظيفه ملى تلقى نمود.
 برخــى ايــن نگاه ملى را با نگاه رنگى خود رنــگ آميزى نموده و خدمت 
يك مجموعه را به كشــور، به شــكل ديگرى تعبير كرده و آن را زيرســوال 
مى برند و حتى پا را فراتر گذاشــته و در موضوعات باشگاهى نيز خدمت فوق 
به تيم ملي را  عليه اين مجموعه اقتصادي، فرهنگي و ورزشــى(هولدينگى 

كه آتا ذيل آن قرار دارد) اســتفاده مى كنند. 
و ايــن فرار رو به جلو باعث گرديده كه اين مجموعه اقتصادى فرهنگى و 
ورزشــى حتى بعضًا در موضوعات به حق خود در حوزه فوتبال يا چشم پوشى 

نمــوده و يا نتواند از حق خود دفاع نمايد.

آتا، حامى تيم ملى فوتبال 
ايران
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حافظ

 سفير اندونزى در كشورمان با تاكيد بر موقعيت 
مهم ايران در ترانزيت بين المللى منطقه، گفت: 
مبادالت تجارى ايران و اندونزى نسبت به سال 

گذشته 2,5 برابر شده است.
اكتاوينو عليمودين در جريان ســفر خود به 
منطقــه آزاد ارس در مذاكره بــا مديرعامل اين 
منطقه با اشــاره به اينكه سطح همكارى هاى 
اقتصادى 2 كشــور به 800 ميليون دالر رسيده 
اســت، گفت: زمينه افزايش همكارى ها به يك 

ميليارد دالر وجود دارد.
وى با اشاره به فعاليت 9 منطقه آزاد در كشور 
اندونزى، بر اســتفاده از فرصت ها و مزيت هاى 
اقتصادى منطقه آزاد ارس براى توســعه روابط 

تجارى دو كشور تاكيد كرد.

وى بــا بيان اينكه هدف ما از ســفر به ارس 
يافتن راه هاى مناسب براى ايجاد و تقويت روابط 
دوسويه است، افزود: مشاهده ميدانى ما از صنايع 
مختلف ارس بيانگر ســرعت باالى پيشرفت و 
وجود صنايع ويژه و درحال توسعه در اين منطقه 

آزاد است.
وى با اشــاره بــه بازديدش از ارمنســتان و 
نخجــوان، افزود: آشــنايى كاملــى از صنايع 
كشــورهاى همسايه ايران داريم و در بازديدها از 
كارخانه كيسه هاى پالستيكى و صنعتى، كفش، 
كت و شلوار و واحدهاى گلخانه اى ارس پيشرفت 
ايران نســبت به ساير كشورهاى منطقه را شاهد 

بوديم.
ســفير اندونزى گفت: در حوزه پتروشيمى و 
صنايع غيرنفتى از جمله پوشــاك، كفش چرم و 
صنايع غذايى حالل عالقمند همكارى متقابل 

مناطق آزاد دو كشور هستيم.
اندونزى 280 ميليون نفر جمعيت دارد كه 90 
درصد آن مسلمان هستند و ساالنه گردشگران 
زيــادى از اندونزى با هدف زيارت اماكن مقدس 

در مشهد و قم به ايران سفر مى كنند.

 مديركل بنياد مسكن آذربايجان شرقى گفت: 
امسال حدود 171 ميليارد ريال اعتبار براى طرح 

هاى عمران روستايى استان هزينه شد.
حافظ باباپور افزود: از اين ميزان اعتبار حدود 
55 ميليارد ريال از اعتبارهاى استانى، ملى و ساير 
منابع براى اجراى طرح هادى 17 روستاى استان 

هزينه شد.
وى اعالم كرد: ســه ميليــارد و 780 ميليون 
ريال نيز از محل اعتبار ســاير منابع براى اجراى 
طرح ويژه بهسازى و نوسازى مسكن روستايى 
و 94 ميليارد و 770 ميليون ريال براى طرح 162 

واحدى گلريزان عجب شير هزينه شد.
مديركل بنياد مســكن آذربايجان شــرقى 
يادآورى كرد: با صــرف 541 ميليون ريال 827 

جلد ســند مالكيت روســتايى و 389 جلد سند 
مالكيت شهرى در شهرستان هاى استان صادر 

شد.
باباپــور ادامه داد: با اعتبــار 16 ميليارد و 740 
ميليون ريال نيز طرح احداث 93 واحد مسكونى 
ويــژه خانواده هاى داراى 2 توانجو در راســتاى 
برنامه جامع تامين مســكن اقشــار كم درآمد 

روستايى در 93 روستاى استان اجرا شد.
وى گفت: اين طرح ها همزمان با روز روســتا 

در 21 شهرستان استان به بهره بردارى رسيد.
به گــزارش ايرنا تا كنون در 788 روســتاى 
آذربايجان شرقى طرح هادى روستايى اجرا و در 
289 روســتا اين طرح بازنگرى شده و 209 هزار 

و 776 سند روستايى در استان صادر شده است.

شــهرك خاوران به لحــاظ موقعيت 
قرارگيرى و شرايط اقليمى و نيز راههاى 
دسترسى آسان  يكى از بهترين و مناسب 
ترين مناطق شــهر تبريز براى سكونت 
مى باشــد. وجود مجموعه هاى عظيم و 
فاخــرى چون مركز همايــش هاى بين 
المللى، بيمارســتان مخصوص بيماران 
سرطانى و بيمارســتان تامين اجتماعى 
و ... باعث شــده اين شــهرك در آينده 
نــه چندان دور به يكى از شــهرك هاى 

برخوردار كالنشهر تبريز تبديل شود.
نســيانى شــهردار منطقه 9 تبريز در 
خصوص اين شهرك به روزنامه جام جم 
مى گويد: براســاس اولين طرح جامعى 
كه در ســال 1348 براى تبريز تهيه شد 
مشــاور غيربومى 1200 هكتار از اراضى 
امند در ضلع شــمالى را جزو اراضى طرح 
توســعه تبريز درنظر گرفته بود كه بعدها 
و در زمان شــهردارى ميرطاهر موسوى 
متوجه شــدند مطالعات اين مشاور اشتباه 
بوده و طرح توسعه تبريز به طرف شرق و 

جنوب شرق مى باشد.
وى افــزود: براين اســاس در دو بند 
به شوراى عالى شهرســازى و معمارى 
پيشنهاد مى كنند كه بجاى 1200 هكتار 
اراضى امند، شهرك خاوران درنظر گرفته 
شــود. لذا بعد از كش و قوسهاى فراوان 
و بررســى مطالعات در نهايت حدود 800 
هكتار از اراضى خاوران در شوراى عالى 
شهرســازى و معمــارى تصويب و براى 
آغاز عمليات اجرايى به شــهردارى وقت 

ابالغ مى شود.
شــهردار منطقه 9 تبريز خاطرنشان 
كرد: در آســيب شناســى صورت گرفته 
توسط كارشناسان و همكاران مجموعه 
شــهردارى به چند بحث مهم رســيديم 

كه يكى از آنها ناقص بودن زيرســاخت 
هــا چــون آب -  برق – گاز و سيســتم 
مخابراتى بود كه امــروز مى توانيم ادعا 
كنيم با تالش شــبانه روزى در مجموعه 
مالكيت 370 هكتارى شهردارى هركس 
پروانه ســاختمانى گرفت مى تواند از اين 

تاسيسات استفاده كند.
وى ادامه داد: در اين رابطه تنها شبكه 
فاضــالب باقى مانده بــود كه آنهم طى 
مذاكراتــى كه قبل از عيــد با مديرعامل 
شــركت آب و فاضالب اســتان صورت 
گرفته اكنون شــبكه فاضالب شهرك 
توســط دو پيمانكار به صورت همزمان 

در حال اجراست.
نسيانى اذعان داشــت: همچنين در 
بحث آســيب شناسى زيرســاخت ها و 
تســهيالتى كه بايد در ارتبــاط با پروانه 
ســاختمانى ايجاد مى كرديم تا مشاركت 
شــهروندان در آنجــا رونــق يابد بحث 
تبليغــات حرفــه اى بــود. چراكه مردم 
شــناخت كاملى از شــهرك خــاوران 
نداشتند كه بعد از برگزارى مراسم افتتاح 
رويداد بيــن المللى تبريز 2018 در مركز 
همايــش هاى بين المللــى حدود هفت 
الى هشــت كنسرت در سطح مطلوب در 
اين مركز برگــزار گرديد كه اين خود به 
شناســاندن هرچه بيشتر شهرك خاوران 

به شهروندان كمك كرد.
وى در ادامه افتتاح رويداد بين المللى 
تبريــز 2018 توســط رئيــس جمهور و 
مهمانــان داخلــى و خارجــى در مركز 
همايــش هاى بين المللــى را بزرگترين 
اتفاق شــهرك خــاوران در ســال 97 
برشــمرد و گفت: اين مركــز با 24 هزار 
مترمربع زيربنا يــك مجموعه بى نظير 
در شــمال غرب كشور مى باشد كه توان 

فعاليت و نقش آفرينى مســائل اجتماعى 
و فرهنگى در سطح بسيار باال را داراست.

شــهردار منطقــه 9 تصريــح كرد: با 
افتتاح رويداد تبريز 2018 عمال توانستيم 
اين مركز و در راس آن شــهرك خاوران 
را بــه جهانيان و همينطور شــهروندان 

تبريزى بشناسانيم.
وى در بخــش ديگــرى از ســخنان 
خود به رشــد 263 درصدى صدور پروانه 
ســاختمانى اشــاره كرد و گفت: عليرغم 
ركــود در صنعت ســاختمان ســازى و 
نيــز افزايــش قيمت قطعــات و مصالح 
ســاختمانى توانســتيم در صدور پروانه 
ســاختمانى رشــد قابل توجهى داشته 
باشــيم. به طوريكه طبق آمار ارايه شده 
در ســالهاى بين 88 تا اواخر 96 ميانگين 
پروانــه صادر شــده در اين شــهردارى 
1/1 دهــم بــود كه اين ميزان در ســال 
جارى 263 درصد افزايش يافته اســت. 
همچنين تعــداد معامالت صورت گرفته 
در اين شهرك حدود 400 درصد افزايش 

داشته است.
نســيانى در ادامه به پروژه هاى افتتاح 

شــده در هفته دولت امســال اشاره كرد 
و گفت: خوشــبختانه توانستيم در مدت 
كوتاهى دو كريدور و راه دسترسى اصلى 
به طــول 2/5 كيلومتر و عرض 35 متر را 
بــا هزينه اى بالغ بر پنج ميليارد تومان به 
اتمام رســانده و همزمــان با هفته دولت 
بــه بهره بردارى برســانيم كــه يكى از 
كريدورها با حدود 1300 متر طول ســه 
راهــى اهر را به ميدان شــهداى غواص 
وصل مى كند و كريدور بعدى با 985 متر 
طول ميدان شهداى غواص را به ورودى 
باسمنج متصل مى كند. همچنين در اين 
هفته ســرود ويژه شهرك خاوران توسط 

مقامات استانى و شهرى رونمايى شد.
وى ادامــه داد: از ديگــر پروژه هاى 
افتتاحــى هفته دولت كلنگ زنى زيرگذر 
خلعت پوشان بود كه عمليات اجرايى آن 
هم اكنون در حال اجراست. با احداث اين 
پروژه و براساس موافقت رئيس دانشگاه 
تبريز كريدور شــمالى به ميدان بســيج 

وصل مى شود.
شــهردار منطقــه 9 يــادآورى كرد: 
به جرات مــى توان گفــت بزرگترين و 
موثرترين پروژه اى كه توانست در مدت 
كوتــاه رضايت مــردم را جلب كرده و به 
رونق ســاخت و ســاز كمك كند همان 

كريدور شمال – جنوب است.
وى تصريــح كرد: در نظــر داريم در 
فــاز اول اتوبان پيامبــر اعظم را به جاده 
باســمنج وصل كنيم و فاز دوم را ســال 
آينده به ميدان بســيج ارتباط دهيم. اين 
امر نه تنها باعث رونق شــهرك خاوران 
مى شــود بلكه به عنوان مناســب ترين 
مســير دسترسى شرق به تبريز بوده و مى 
تواند ترافيك اتوبان شــهيد كسايى و پل 

معلم را در حد محسوسى كاهش دهد.

نســيانى در ادامه از طراحى و اجراى 
طرح سيما ومنظر شهرى شهرك خاوران 
خبــر داد و گفت: اين طرح كه در نوع خود 
در كشور بى نظير است براى اولين بار در 
اين شــهرك اجرا مى شود و براساس آن 
هرمراجعه كننده موظف اســت نوع نما، 
نوع مصالــح و حيطه اجرايى آن را كوچه 
به كوچه و خيابان به خيابان اجرا كند تا از 
آشــفتگى و ناهمگونى مناطق و محالت 

موجود در شهرك جلوگيرى شود.
وى با اشاره به شعار"خاوران طلوعى 
مانــدگار در شــرق تبريــز" بــر تالش 
روزافــزون همكاران خــود در روند روبه 
رشد شهرك گفت: ســعى مى كنيم اين 
شــهرك را به عنوان شهرك هوشمند به 
جلوببريم. به همين منظور براى اولين بار 
تعدادى از زيرســاخت ها و اطالعاتى كه 
مورد نياز عموم مردم است را در اليه هاى 
مختلف جى آى اس و تحت وب دراختيار 

شهروندان قرار مى دهيم.
نســيانى از اعالم آمادگى شهرك در 
برگزارى جشــن 40 سالگى انقالب خبر 
داد و گفت: در ديــدار با صفرى مديركل 
صدا و ســيماى اســتان آمادگى خود را 
جهت برگزارى جشــن چهل ســالگى 
پيروزى انقالب اسالمى آنهم به مدت 10 

روز پياپى در اين شهرك اعالم كرديم.
وى با اشــاره به اينكــه در هفت ماهه 
اول امســال نزديك به 95 درصد بودجه 
خود را جــذب كنيم افــزود: هم اكنون 
نزديك به 40 خانوار در شــهرك خاوران 
ســاكن هستند كه سعى مى كنيم با اتمام 
پروژه هاى خدماتى- رفاهى و هم زمينه 
رفاه بيشتر ساكنين را فراهم كرده باشيم 
و هم شــهروندان را به ســكونت در اين 

شهرك راغب تر كنيم.

مبادالت تجارى ايران و اندونزى
 2/5 برابر شد

171ميليارد ريال براى طرح هاى روستايى هزينه شد

شهرك خاوران؛ طلوعى ماندگار در شرق تبريز

يف
متراژكاربرىآدرسرد

عرصه 
متراژ 
اعيانى

وضعيت پالك ثبتىقيمت پايه مزايده
ملك 

توضيحات 

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود شامل يك ساختمان دو طبقه بصورت مسكونى و قسمتى تجارى به تعداد پنج باب مغازه و طبقه اول بصورت مسكونى - يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگمتصرفدار49/1291 بخش 15 تبريز2272952,777,600,000مسكونىمرند خ طالقانى روبروى جهاد تقاطع خيابان طالقانى و عنايت ملكى1

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود شامل يك ساختمان مسكونى يك طبقه - دو دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار46/400 بخش 15 تبريز13880511.465.920مسكونىمرند- روستاى اربطان 2

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود ساختمان مسكونى دو طبقه شامل همكف بصورت تجارى شامل چهار باب مغازه و قسمتى مسكونى به مساحت كل حدود 340 متر مربع   يك دانگ مشاعى از ششدانگ متصرفدار1605/55/56 بخش15تبريز3303461.568.000.000مسكونىمرند - خ بهشتى نرسيده به مدرسه پيش ساخته 3

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود شامل يك ساختمان مسكونى دو طبقه به مساحت 236 متر مربع متصرفدار447بخش 15 تبريز1802423.024.000.000مسكونىمرند خ قيام- مابين پل المهدى و پل قيام - كوچه شهيد اردبيلچى 4
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود يكباب ساختمان مسكونى متصرفدار1406فرعى از 34 اصلى 3451662.031.680.000مسكونىمرند كشكسراى خ امام محله قزل آباد پالك 59
قطعات6-14-33 و7-14-33 از پالك 125 تفكيكى از 128/523 فرعى و 4166,1613207.232.135.680صنعتى سراب شهرك صنعتى ابتداى خيابان سبالن 5 قطعات 6 و 7 جنوبى6

12/66  فرعى (اراضى قريه سهزاب و قريه سندان) واقع در بخش 49 تبريز
سالن با اسكلت فوالدى و سقف خرپا با پوشش شيروانى به مساحت 1080 مترمربع كه قسمتى از آن به مساحت 240متر مربع در دوطبقه بصورت ادارى و رفاهى احداث تخليه

شده در مجموع اعيانى 480متر مربعمى باشد .داراى امتياز 1/2 اينچ و برق 250 كيلو وات .
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود 

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود در قيمت گذارى حق سرقفلى سه باب مغازه كسر شده است.متصرفدارپالك ثبتى 1831 فرعى از 15 اصلى بخش 38 تبريز11116912.867.984.000مسكونىآذرشهر - خيابان ديزج باالتر از نهر عمومى درق آباد نرسيده به روستاى ينگجه7

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود شامل 51 متر مربع زير زمين و 123 متر مربع همكفتخليهپالك ثبتى 5777 فرعى از 10 اصلى واقع در بخش 9 تبريز2101747.616.000.000مسكونىتبريز وليعصر جنوبى خيابان باختر خيابان بهارك روبروى خيابان سجاجيد جنب كاشى 822
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود ساختمان يك طبقه به مساحت تقريبى 150 متر مربع و 30متر مربع تجارى مغازه داراى آب و برق جداگانهتخليه2549فرعى از 24 اصلى مفروزى از 931 بخش 31 تبريز374/51504.312.000.000مسكونىكليبر خيابان فرماندارى كوچه والفجر 9

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود ساختمان دو طبقه مسكونى دو نبش با ورودى هاى مجزا براى هر طبقه تخليه3227فرعى از 24 اصلى مفروزى از 868 فرعى بخش 31 تبريز2462101.624.000.000مسكونىكليبر- ورودى جاده اهر كليبر - محله يعثوبى10

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود سه و نيم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار1217فرعى از 29 اصلى واقع در بخش 14 تبريز4792101.979.600.000مسكونىايلخچى خيابان 22 بهمن كوچه نسترن پالك 113

هشترود شهرك صنعتى چپنى 12
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود سالن سوله حدود 320 متر مربع به ارتفاع 9 متر و مسكونى به مساحت 96 متر مربع- داراى يك حلقه چاه نيمه عميق يك اينچ .مقدار 5932872 سهم از 105525200 سهم .متصرفدار16فرعى از 3 فرعى از سنگ 137اصلى بخش 48 تبريز7864181.232.000.000صنعتى 

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود سالن  سوله با پوشش سقف خرپا بصورت نيمه تمام بدون درب و پنجره و فاقد نازك كارى به ارتفاع 8 متر و بمساحت 504 متر مربعتخليهقطعه12 از پالك 3 فرعى از سنگ 137 اصلى واقع در بخش 48 تبريز20805042.261.952.000صنعتى هشترود شهرك صنعتى چپنى 13

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود متصرفدار1535فرعى از 161اصلى بخش 48تبريز1401021.355.200.000مسكونىهشترودخيابان شهيد مطهرى 14
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود همكف به مساحت 164 متر مربع  داراى امتياز آب و برق و گازمتصرفدار1418فرعى از 161اصلى215,671641.807.587.600مسكونىهشترود خيابان امام خمينى روبروى بانك سپه كوچه مينو پشت دبستان سابق سميه15
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود همكف يه مساحت 186 متر مربع و زير زمين به مساحت 44 متر مربعمتصرفدار1726فرعى از161اصلى بخش 48تبريز2592302.301.320.000مسكونىهشترود خيابان شهيد رجائى روبروى مسجد حضرت وليعصر16

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود -متصرفدار2188فرعى از 161اصلى بخش48 تبريز130102694.400.000مسكونىهشترود خيابان شهيد قدوسى كوچه بهار 17
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود اعيانى بمساحت 250 متر مربع در دو طبقه با امتيازات برق و گاز و آب - ملك مزبور  در طرح جامع  شهردارى عقب روى  دارد .تخليه21فرعى از 141 اصلى بخش دو مراغه1732503.304.000.000مسكونيمراغه خواجه نصير شمالي 10متري مطهري روبروى اداره آبيارى پ 1887

تبريز-شهرك صنعتى  رجائى تبريز- خيابان 35 مترى غربى اول- نبش خيابان 18 مترى 19
 
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود داراى 232 متر مربع سالن - داراى انشعاب برق-  به انضمام سه دستگاه مخروط تراش تخليه234 فرعى از 2188 اصلى واقع در بخش 10 تبريز4352325.202.176.000صنعتى

شامل سالن انبار سوله به متراژ 650 متر مربع و سالن بارگيرى به مساحت 450 متر مربع و ساختمان ادارى به متراژ 600 متر مربع و اتاق فرمان به متراژ 110 متر مربع و اتاق تخليه پالك ثبتى 261/24 فرعى ثبت شده به شماره 57003191727.194.160.0007388كارخانهمهربان- قريه شاه بالغى - كارخانه گچ20
برق به متراژ 42 متر مربع -و 65 متر مربع ادارى- همراه با ماشين آالت 

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود 

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود سرقفلى-84متر مربع همكف و 29متر بالكنتخليهپالك يك فرعى از 0849.296.000.0001473تجارىمراغه  جنب هتل بزرگ دريا21
بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود داراى انشعاب برق گاز و آبمتصرفدارپالك ثبتى 673فرعى از 28 اصلى بخش 15تبريز83280672.000.000مسكونى مرند روستاى گله بان22

پايانه گوگان روبروى روستاى فيروز ساالر پايانه مسافربرى گوگان23
مسافربرى

پالك ثبتى1749 فرعى تفكيكى از دو مجزى شده از دو اصلى مفروزى 5940146822,960,000,000
مجزا شده از 535 قطعه يك بخش 38 تبريز

بازديد از ملك الزامى مى باشد. فروش با وضعيت موجود460متر مربع سالن مسافربرى و 158 متر مربع نگهبانى و سرويس -19 باب كارگاه و يك باب كارواش به مساحت 650متر مربع و داراى امتياز برق و گاز و آب تخليه 

آگهى مزايده امالك مازاد بانك ملى ايران ( آذربايجان شرقى )  3 /97

بانك ملى ايران  اداره امور شعب استان آذربايجان شرقى

بر  كتبى  مزايده  طريق  از  را  خود  مازاد  امالك  از  قسمتى  دارد،  نظر  در  ايران  ملى  بانك   
مبناى قيمت پايه مزايده ، در وضعيت موجود و به صورت نقدى، نقد و اقساط ، بدون متصرف 
از  بازديد  بيشتر،  اطالعات  كسب  براى  توانند  مى  متقاضيان   . برساند  فروش  به  دار  متصرف  و 
امالك، دريافت اسناد مزايده ( برگه هاى شرايط شركت در مزايده ) و تسليم پيشنهادات خود تا 
ساعت 14:30 روز شنبه 1397/08/05 در سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس 
اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمايند و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

35234089 و  35265999با پيش شماره 041تماس حاصل نمايند .
توضيحات : 1- بانك ملى ايران در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

2-پيشنهادات فاقد سپرده يا داراى سپرده كمتر از ميزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط 
، مردود است .

3- رعايت كليه موارد مندرج در برگه هاى مزايده الزامى است .
4- ســپرده ( وديعه ) شركت در مزايده معادل 5٪ قيمت پايه مزايده است كه متقاضيان 
همراه  به  آذربايجانشرقى  استان  ملى  بانك  شعب  امور  اداره  تضمينى  چك  فقره  يك  طى  بايد 

پاكت حاوى برگه شرايط شركت در مزايده تحويل دهند.
يكشنبه  روز  صبح  ساعت 10  در  امالك  خريد  متقاضيان  پيشنهادات  حاوى  پاكات  5-كليه 
97/08/06 درمحل ساختمان اداره امور شعب بانك ملى استان آذربايجانشرقى طبقه سوم – 
سالن كنفرانس بازگشـــايى خواهد شد ، لذا متقاضيان مى توانند در موعد ياد شده با ارائه 

كارت شناسايى در جلســـــه مذكور شركت نمايند . 
اخذ  به  مربوط  هزينه هاى  كليه  تقبل  و  بالعزل  وكالت  صورت  به  متصرف  داراى  امالك   -6

استعالمات مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و ساير موارد بر عهده خريدار واگذار مى گردد.

 ( هزينه تنظيم وكالتنامه بالمناصفه خواهد بود ) 
براى  و  مى گردد  واگذار  موجود  وضعيت  در  و  اســت  الزامى  بازديد   ، امالك  كليه  براى   -7

امالك متصـرف دار ، وفق شرايط مندرج در برگ مزايده ، تخليه ملك برعهده خريدار است. 
تغيير  لزوم  صورت  در  و  شـغل  تغيير  جهت  مالك  رضايت  جلب  هزينه  سرقفلى  امالك   -8

كاربرى بر عهده خريدار است.
به  اجاره  روش  به  منعقده  قرارداد  شود  مى  واگذار  اقساط  و  نقد  صورت  به  كه  امالكى   -9

شرط تمليك ميباشد 
10 - هزينه آگهى و كارشناسى برعهده خريدار است و مشاراليه مى بايست اين هزينه را 

براســـاس اعالم نظر بانك قبل از انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانك واريز نمايد.
11- متقاضيان شركت در مزايده  مى بايست مبلغ 000ر250ريال بابت خريد اسناد مزايده 

از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه 
نمايند 

12- متقاضيان خريد امالك به صورت نقد و اقساط مى بايست در برگه هاى شرايط شركت 
در مزايده (كه به صورت نقد و اقساط در اختيار ايشان قرار مى گيرد) صراحتاً اشاره به مدت و 

ســود نرخ مورد نظر براســاس جدول ذيل نمايند . 
با  فروش  اولويت  باشد،  مساوى  طور  به  خريداران،  پيشنهادى  مبالغ  صورتيكه  در   -13

شرايط نقدى است
14 - نحوه فروش امالك مازاد بانك به شرح ذيل اعالم مى گردد.

رديفرديف شرايط اقساطشرح شرايط  نحوه فروش 
با شرايط نقد 

و اقساط

نحوه 
فروش با 

شرايط نقد               

مدت 

دوساله ( 24 ماهه )

دوساله ( 24 ماهه ) امالك متصرف دار فقط به صورت نقدى و با ارائه وكالت نامه بالعزل به فروش مى رسد .
50٪ نقد + 50 ٪ اقساط ماهيانه بدون سوددر صورت خريد نقدى 10 درصد تخفيف به خريدار داده خواهد شد ( براى كليه كاربرى ها به استثناء موارد ذكر شده در توضيحات )

30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهيانه با سود٢٠٪
٣٠٪ نقد + 7٠٪ اقساط ماهيانه بدون سود 

تجارى،  مسكونى ، ادارى 

صنعتى ، كشاورزى ، دامدارى وخدماتى 

كاربرى 
11
22

نوبت دوم


