
روزنامه فرهنگى، اجتماعى صبح ايران

انتقال آب ارس به تبريز 3 سال آينده به بهره بردارى مى رسد تكميل قطار شهرى تبريز توسعه شهرهاى آذربايجان را در پى دارد

Wednesday - 2019 May 22    |  5390 شــماره   - بيســتم  ســال   | صفحــه   4  |  1440 رمضــان   16  |  1398 خــرداد  اول  چهارشــنبه 

www.daneshpayam.ir

www.jamejamonline.ir

پرداخــت تســهيالت 19هزار 
ميلياردى توســط شــعب بانك 

كشاورزى استان درسال97

به منظور ارتقاء تعامل شهروندان و شهردارى؛ 

كانال «يارشهر» فعاليت خود را 
آغاز كرد

اگر به روز انتخاب شهردار 
بازگرديم به «ايرج شهين باهر» 

راى مى دهم

افزايش مشاركت كاركنان؛ گامى 
موثر براى توســعه پايدار هر سازمان

 افزايش نرخ مشاركت كاركنان گامى موثر براى توسعه پايدار هر سازمان است. 
به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان آذربايجان شرقى، مديرعامل اين شركت با اشاره 
به عملكرد مطلوب و روند چشــمگير ارتقاى مشاركت كاركنان در امور شــركت افزود: برابر آمار مأخوذه از 
سامانه مكانيزه نظام پيشنهادات طى يكسال گذشــته بيش از 14 هزار و 768 پيشنهاد از سوى همكاران به 

دبيرخانه نظام مشاركت ارائه گرديده است كه...

شهردار خبر داد؛

تمهيدات شوراى شهر و شهردارى 
تبريز براى كمك به خيريه ها
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مديرعامل پااليشگاه تبريز:مديرعامل پااليشگاه تبريز:

 واحد قيرســازى آالينده نيست واحد قيرســازى آالينده نيست



 مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهردارى تبريز اعالم كرد: 
با هدف تسريع در روند حل مشكالت و نارسايى هاى شهرى 
مرتبط با شهردارى، كانال «يارشهر» در فضاى مجازى راه اندازى 

شد.
سعيد حاجى زاده با بيان اين مطلب اظهار داشت: شهروندان مى 

توانند با ارسال عكس، ويدئو و مستندات خود از مشكالت محله و 
منطقه زندگى خود به كانال «يارشهر» مديريت شهرى تبريز را از  

معضالت و نارسايى هاى سطح شهر آگاه سازند.
بــه گفته او، در اين كانال، گزارش هاى شــهروندان منعكس 
مى شــود و  پس از پيگيرى براى رفع مشــكل، آخرين وضع آن به 

اطالع عموم شــهروندان مى رسد. حاجى زاده بيان كرد: در مدت 
دو هفته فعاليت آزمايشى  "يارشهر" شهروندان با ارسال سوژه ها و 
مشكالت خود از اين كانال ارتباطى، استقبال چشمگيرى كرده اند.
وى يادآور شــد: اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهردارى 
تبريــز با رصد انتظــارات و نيازهاى جامعه بر اســاس روش ها و 

طرح هاى مختلف افكارســنجى و انعكاس صريح آنها به مديران، 
تالش دارد زمينه  اجراى طرح هاى مفيد و منطبق با خواست و نياز 
شهروندان را فراهم كند و به تريبون شهروندان در شهردارى تبديل 
شود. شهروندان مى توانند براى ارسال موضوعات و سوژه هاى خود 

به آدرس yar_shahr@ مراجعه كنند.
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     ( مرحله دوم - نوبت اول سال 98) 

   امالك با كاربرى مسكونى و تجارى    امالك با كاربرى مسكونى و تجارى 

 «آگهي مزايده  عمومي امالك مازاد »

شعبه  رديف
شماره 
(كاربري مشخصات پالك ثبتيپرونده

ملك)
مساحت 
عرصه

مساحت 
اعياني

مبلغ پايه مزايده وضعيت  تخليه ماشين آالتسهم مالكيت

نشاني
تخليه شده نداردداردمشاعششدانگ 

است
متصرف 

دارد
قيمت كارشناسي  

(به ريال)

تبريز - وليعصر - فلكه بارنج - خيابان 30 مترى ابن سينا - ساختمان سايه - طبقه 8,064,574,5836√-√-56سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ--244/69مسكونى 37676 فرعى از يك اصلى بخش 9 تبريز 4553اسكو1

تبريز - خيابان 17 شهريور قديم - نرسيده به كوچه برق المع - ساختمان آلومينيوم 45,000,000,000-√√--√552,151025/3مسكوني - تجاري6 فرعي از 1904 اصلي بخش 5 تبريز 3871تبريز2

آذرشهر - خ امام - آخر10 متري - كوي باشگاه - درب آخر2,600,000,000√-√--√221295مسكوني 6 فرعي از باقيمانده 32434425آذرشهر3

بستان آباد - روستاي ايرانق530,000,000√-√--√-207/16مسكوني 1151 فرعي از102 اصلي  بخش 9 تبريز3840بستان آباد4

2185 سهم مشاع از 6000 سهم -300370مسكوني 11689 فرعي از يك اصلي بخش 4 بناب4008بناب5
ششدانگ

بناب - خيابان مطهري - خيابان آب كوچه اول روبروي غذاخوري مرواريد 4,260,750,000-√√-

تبريز - خيابان شريعتي - كوي دانش 2 پالك 4,305,625,0006√-√-83 سهم از 96 سهم-340-مسكوني 280 فرعي از 8943 بخش 5 تبريز1744آبرسان6

شهرستان كليبر - قريه موالن 525,300,000√-√--√1751252مسكوني 275 فرعي از 166 اصلي بخش 30 تبريز3247كليبر7

ملكان - روستاي ميدانجوق 155,000,000√-√-155 سهم از 452 سهم--451مسكوني 166 فرعي از 31 اصلي 2007ملكان8

شهرستان ملكان - روستاي قره چال550,000,0000√-√--√-331مسكوني 200 اصلي از 49 فرعي 3196ملكان9

536120مسكوني 419 فرعي از 49 اصلي بخش 5 ملكان2005ملكان10
ملكان - روستاي قره چال495,000,000√-√-4/5دانگ از 6 دانگ-

ليالن - خيابان بهشتي 350,000,000√-√-5 /1دانگ مشاع از ششدانگ--256مسكوني 593فرعي از 61 اصلي 3838ملكان11

هريس - شهر زرنق736,980,000√-√-49/78 سهم از 96 سهم-313240مسكوني 987 فرعي از يك اصلي بخش 24 تبريز1857هريس12

هشترود - خ رجايي - كوچه سهند - 18 ك 1,350,000,0006√-√--√274243مسكوني 1498 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبريز 2009هشترود13

اهر - خ بهارقديم كوچه كوثر 2 - پالك 302,083,3343√-√-58 سهم از 96 سهم--237مسكوني29 فرعي از 4418 اصلي بخش 20 تبريز1748هوراند14

مياندوآب - خيابان كمربندي جنوبي - كوچه الوان- منزل مسكوني470,003,131√-√-55/29 سهم مشاع از 319 سهم ششدانگ-192319مسكوني17066 فرعي از يك اصلي بخش 14 مياندوآب 3273ملكان 15

√-166مسكوني5365 فرعي از يك اصلي بخش 47 هريس1864هريس16
هريس - خيابان امام - روبروي بهداري كوچه بن بست730,000,000√-√--

√172120مسكونى 125 فرعى از 32 اصلى بخش 18 تبريز 5021بستان آباد17
-

بستان آباد - روستاى خندرق 591,000,000√-√-

بستان آباد - روستاى خندرق 623,300,000√-√--√194130مسكونى 147 فرعى از 32 اصلى بخش 18 تبريز5022بستان آباد18

اهر- خيابان شهيد منتظرى - كوى بعثت 20-پالك1,348,225,98221√-√--√243/50160مسكونى   54فرعى از 4379 اصلى بخش 20 تبريز5038بهار اهر19

مرند - خيابان شهيد رجايى - كوى فرهنگيان دوم - پالك 6,700,000,00024√-√--√237/82574مسكونى 78 فرعى از 1651 اصلى بخش 15 مرند3250مرند20

مرند - ميشاب - كندلج375,000,000√-√-2/5 دانگ مشاع از ششدانگ-378/2099مسكونى 1986 فرعى از 1 اصلى بخش 15 مرند3251مرند21

801/6486مسكونى 997 فرعى از 4 اصلى بخش 42 هريس 1866هريس22
-

هريس - زرنق - خيابان انقالب - خيابان شهيد ولى زاده - پالك 1,516,666,66726√-√-56 سهم از 96 سهم مشاع

√-√--√-63/4تجاري1132 فرعي از چهار اصلي بخش 42 تبريز1868هريس23
هريس - روستاي زرنق - خيابان ولي زاده 295,000,000

126/9540مسكونى4888 فرعى از 29 اصلى بخش 14 تبريز3703ايلخچى24
√

--
√

-
ايلخچى - خيابان جامى - بن بست ساالر ملى - پالك510,000,000229√

ايلخچى - روستاى سراى 720,000,000√-√--√-561مسكونى556 فرعى از 57 اصلى بخش 16 تبريز 3276ايلخچى 25

ايلخچى - خيابان آتش نشانى كوچه 6 مترى 755,073,518√-√-35 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ-373/8185/20مسكونى3238 فرعى از 29 اصلى بخش 14 تبريز 3277ايلخچى 26

ايلخچى - خيابان شهدا783,000,000√-√-27 سهم از 96 سهم ششدانگ--368/7مسكونى2579 فرعى از 29 اصلى بخش 14 تبريز3706ايلخچى 27

سراب - خيابان قدس شمالى - كوچه فروغى - پالك 40 1,500,000,000√-√--√237141/50مسكونى446 اصلى بخش 49 سراب 4642بستان آباد28

√-127/40مسكونى6فرعى از 1269 اصلى بخش 2 تبريز4414دارايى تبريز29
--

تبريز - اول ماراالن - حافظ - كوچه شهيد مسافرى - بن بست ميخك - ك 30 - ط سوم1,500,000,000√-√

√240140مسكونى5397 اصلى بخش 4 تبريز1840مرند30
-

تبريز - دارايى سوم - كوى اطلس - دربند2 مترى - پالك 2,300,000,00035√-√-

هشترود - خيابان امام - كوچه شهيد نواب صفوي - منزل مسكوني 2,025,000,000√-√-4/5 دانگ از 6 دانگ-235/63273مسكونى1010فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبريز4273هشترود31

تبريز - خيابان دارايي - نبش بازار چرم 13,500,000,000-√√--√-28/31تجاري ( سرقفلي)سند عادي-تبريز32

تبريز - خيابان امام - بازاركبود- واحد 10,500,000,000a۱-√√--√-75تجاري ( سرقفلي)سند عادي-تبريز33

178/68تجاري ( سرقفلي)سند عادي واحد شماره 33 بخش 15 تبريز -تره بار مرند34
بالكن 98
شهرستان مرند - ميدان تره بار مرند 4,200,000,000-√√--√مترمربع

شهرستان مراغه - تقاطع خيابان كاشاني و قسم جنوبي 18,000,000,000-√√--√96/07180/51تجاري6708الي 6715-اميركبيرمراغه35

292/42154/08مسكوني 6601فرعي از يك اصلي بخش 47 تبريز-هريس36
√

شهرستان هريس - خيابان انقالب - كوچه خانه هاي سازماني - درب دوم840,000,000-√√--

هريس37
-

شهرستان هريس - خيابان انقالب - كوچه خانه هاي سازماني - درب دوم850,000,000-√√--√292/42151/42مسكوني 6602فرعي از يك اصلي بخش 47 تبريز 

روستاي تازه قلعه ملكان 1,133,670,000-√√--√-42/78مسكوني 1394فرعي از 4 اصلي بخش 5مراغه -تازه قلعه ملكان38

ادامه در صفحه 3

 مديريت بانك كشاورزي استان آذربايجان شــرقي به استناد آئين نامه نحوه 
واگذاري دارائي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانكها (  موضوع تصويب نامه شماره 
۱۷۵۰۴۳/ت۴۳۶/هـ مورخ ۸۷/۱۰/۳۰ هيات محترم دولت )   و مفاد نامه  شــماره 
۷۳/۰۱۷/۸ مــورخ ۹۸/۳/۱۴ ادار ه كل امالك  در نظــر دارد اموال مازاد ذيل را 
بــا کليه امتيازات و ملحقات موجود و متعلقــه از طريق مزايده عمومي به فروش 
برســاند لذا طالبين  مي توانند تا  پايان وقت اداري روز  پنج شنبه مورخ ۹۸/۳/۱۵   
به امور حقوقي بانك واقع در تبريــز – خيابان خاقاني – خيابان مدرس- روبروي 
 آتش نشــاني و يا هر يک از شعب تابعه مديريت  مراجعه و اوراق شركت در مزايده 
را دريافت و پس از تكميل آن ، پاكتهای  سربسته را به دبيرخانه مديريت تحويل و 
 رسيد مورخ دريافت نمايند . الزم است متقاضي دو پاكت تهيه نمايد كه پاكت الف 
حاوي سپرده شركت در مزايده و  پاكت ب حاوي فرم پيشنهاد قيمت و ساير اسناد 
مزايده خواهد بود. ضمنًا بر روي پاكت « ب » عبارت «  پيشــنهاد نقدي يا اجاره به 

شرط تمليك » درج گردد. 
واريز ۵٪ از مبلغ پايه مزايده تحت عنوان سپرده شركت در مزايده قابل واريز به 
حســاب شماره  ۶۶۰۸۷۱۷۶۰ نزد بانك كشاورزي شعبه مركزي تبريز  و ارائه فيش 
مربوطه در قالب پاكت الف الزامي اســت ( چك بين بانكي و ضمانت نامه بانكي نيز 

قابل قبول مي باشد . )  
اولويــت در مزايده با پيشــنهادات نقدي خواهد بــود و صرفًا درصورت عدم 
وصول پيشــنهاد نقدي ، پيشــنهادات واصله در قالب عقد  اجاره به شرط تمليك 
نيز  با رعايت شــرايط بانک  (پرداخت نقدي  بخشی از مبلغ پيشنهادی  و تقسيط 
باقيمانده  آن  حداكثر تا مدت ۵ ســال و با  احتســاب نرخ سود زير بخش مربوطه ) 
پذيرفته و بازگشائي خواهند گرديد بانك در رد يک يا کليه پيشنهادات مختار بوده 
و به  پيشنهادات مبهم ، ناقص ، مشروط ،بدون سپرده و فاقد امضاء و تاريخ و خارج 
از موعد ترتيب اثر داده نخواهد شد . ضمنًا حق  الزحمه كارشناسي و هزينه انتشار 

آگهي ، از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد . تاريخ بازگشــايي پاكات روز   شــنبه  
مورخ ۹۸/۳/۱۷  راس ســاعت ۱۰  صبح در محل دفتر مدير ستادي بانك در استان 
خواهد بود ضمنًا حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي  پاكات بالمانع مي 
باشد .بازديد از امالك و مطالعه مدارك و اسناد امالك براي تمامي شركت كنندگان 
الزامي بوده و كليه امالك  ياد شــده با وضع موجود به فروش مي رسد و درصورت 
داشــتن متصرف تخليه به عهده خريدار خواهد بــود .  (ضمنًا در مورد واگذاري 
سرقفلي پرداخت حق مالكانه ( اربابي ) به مالک و در مورد امالک اوقافی در هنگام 
انتقــال ، حق پذيره به عهده برنده مزايــده خواهد بود.) همچنين امالک موضوع 
رديــف های ۳۲ تا ۳۸ صرفًا به صورت نقدی واگذار می گردد در مورد کارخانه ها با 
کاربری صنعتی ، کشــاورزی و دامداری  در صورت واگذاری بدهی های   مربوط به 
ســازمان تامين اجتماعی يا اداره امور مالياتی و تخلفات ماده ۱۰۰ و عوارض ماده 

۷۷ شهرداری به عهده برنده مزايده خواهد بود. 
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كل  رئيــس 
آذربايجــان  دادگســترى 
شــرقى گفت: كمك هاى 
ســتاد ديــه بعــداز انجام 
تحقيق هاى الزم در اختيار 
نيازمندانى قرار مى گيرد كه 
عضو خانواده شأن در زندان 

است.
به گزارش خبرنگار مهر، 
حكمتعلى مظفرى در جشن 

گلريــزان تبريز با بيان اينكه از تمام دســت اندركاران برگزارى 
جشــن گلريزان تبريز قدردانى مى كنم، ادامه داد: با كمك هاى 
خيرخواهانه مردم اســتان و فعاالن اقتصــادى و صنعتى، تعداد 
زيــادى از زندانيان جرايم غيرعمد به آغوش خانواده هايشــان 

باز مى گردند.
وى سپس با بيان اينكه جشن گلريزان در نقاط مختلف استان 
برگزار مى شــود، ادامه داد: شــركت كنندگان در شانزدهمين 
جشــن گلريزان تبريــز 40 ميليارد ريال بــراى آزادى زندانيان 

جرايم غيرعمد كمك كردند.
مظفرى با تاكيد بر اينكه در ســال گذشــته نيز 440 زندانى 
جرايــم غيرعمد با كمك هاى مردم اســتان آزاد شــدند، گفت: 
ســال گذشــته بيش از 123 ميليارد تومان توسط مردم استان 
بــه زندانيان پرداخت شــد. رئيس كل دادگســترى آذربايجان 
شــرقى ادامه داد: اين كمك ها براى آزادى زندانيانى اســت كه 
بــه علت نفقه، مهريه، جرايم مالــى و جرايم غير عمد در زندان 
به ســر مى برند. رئيس كل دادگسترى آذربايجان شرقى سپس 
در پايان گفت: كمك هاى ســتاد ديه بعــد از انجام تحقيق هاى 
الزم در اختيار نيازمندانى قرار مى گيرد كه عضو خانواده شــأن 

در زندان است.
 بخشــى از بدهى اين افراد با تقســيط و بخشــى نيز با ارائه 
تســهيالت بال عــوض از محل كمك هــاى مردمى پرداخت 
مى شــود. در اين پروسه بايد استحقاق افراد توسط مسئوالن امر 

احراز شود.

عضو شوراى شهر تبريز با اشاره به 
اينكــه عملكرد ايــرج شــهين باهر در 
شــهردارى تبريز مثبت و قابل قدردانى 
اســت، گفت: «شــهين باهر» انســانى 
متخصص و پاكدســت است و اگر به روز 
انتخاب شهردار بازگرديم اين بار حتما به 

او راى مى دهم.
كريم صادق زاده گفت: عملكرد ايرج 
شهين باهر در اين دوره از شهردارى تبريز 
مطلوب و مثبت بوده است و او تالش كرده تا هزينه هاى زائد را حذف كند و نظارت 
ها و كنترل ها را افزايش داده تا جايى كه اكنون شــاهد به صفر رســيدن فســاد در 

شهردارى تبريز هستيم.
وى ادامه داد: بنده آن زمانى كه جلسات انتخاب شهردار برگزار مى شد شناخت 
كافى از ايرج شــهين باهر نداشتم ولى در اين مدت با عملكرد مثبتش كه او از خود 
نشــان داده و شناختى كه پيدا كرده ام، اگر به روز انتخاب شهردار بازگرديم اين بار 

حتما به ايرج شهين باهر راى مى دهم.
صادق زاده افزود: شــهردار تبريز فرزند اين شــهر است و تجربه كافى والزم در 
مديريت شــهرى و مهمتر از آن نيز تحصيالت مرتبط با حوزه شهرى دارد و براى 

همين بهترين گزينه براى تصدى شهردارى تبريز است.
ســخنگوى شوراى شهر تبريز گفت: عملكرد عمرانى شهردارى تبريز نيز طى 
سال گذشته مثبت بود تا جايى كه بودجه عمرانى شهردارى در سال 96 از 24 درصد 
به 40 درصد در ســال 97 رســيد و تالش مى كنيم امسال نيز اين رقم به 50 درصد 
برســد به طورى كه هزينه جارى از 60 درصد در ســال 97 به 50 درصد در سال 98 

كاهش يافته و در مقابل بودجه عمرانى به 50 درصد افزايش يابد.
صادق زاده ادامه داد: با توجه به بحران مالى در كشور و به تبع آن در استان و شهر 
تبريز و كاهش قابل توجه ساخت و سازها ولى شاهد عملكرد فوق العاده شهردارى 
تبريز در اين تنگناى مالى بوديم كه شــهردار توانست هزينه هاى جارى و عمرانى 
را به خوبى پوشــش دهد و حق و حقوق 13 هزار شــاغل در بدنه شهردارى تبريز را 

پرداخت كند. 
وى با اشاره به خدمات شهردارى تبريز در مناطق كم برخوردار، گفت: يكى ديگر 
از مواردى كه در كارنامه ايرج شــهين باهر به چشم مى آيد توجه ويژه او به مناطق 
كم برخوردار است، به طورى كه پروژه هاى مختلف عمرانى و خدماتى در مناطق 

حاشيه نشين شهر اجرا شده و در حال اجرا است.

بعد از تحقيقات الزم؛

كمك هاى ســتاد ديــه دراختيار 
نيازمندان قرارمى گيرد

 عضو شوراى شهر تبريز:
اگر به روز انتخاب شهردار بازگرديم  به «ايرج 

شهين باهر» راى مى دهم

خبر خبر

مديرعامل شــركت پااليش 
نفت تبريز در خصوص شــائبه هاى 
آاليندگى واحد قيرسازى اين شركت 
گفت: واحد قيرســازى مــا به هيچ 
عنــوان آاليندگى نــدارد و يكى از 
واحدهاى تكميلى پااليشــگاه مى 
باشــد كه در راستاى تكميل زنجيره 
تاميــن، توزيع و محصــوالت راه 

اندازى شده است.
به گزارش ايرنا، غالمرضا باقرى 
ديــزج  در جمع خبرنــگاران اظهار 
داشت: واحد قيرســازى پااليشگاه 
تبريز يكى از راهكارهاى جايگزين 
براى مقابله بــا طرح هاى تحريمى 
اســت و با توجه به اينكه جايگزين 
توليد نفت كوره مى باشد، يك طرح 
دوستدار زيست محيط به حساب مى 
آيد. وى گفت: ايــن واحد با رعايت 

كامل اصول و قوانين و پس از انجام 
كنترل ها و بازديدهاى كارشناســى 
الزم، مجوزهــاى قانونى از مراجع 
ذيصالح اســتانى و كشورى را اخذ 
و به هيچ عنــوان آاليندگى ندارد و 
تمام مطالب ارائه شــده در خصوص 
آاليندگى اين واحد غير واقعى و غير 
كارشناسى است. باقرى تاكيد كرد: 
واحد قير سازى پااليشگاه تبريز هم 
توجيه زيســت محيطى و هم توجيه 
امنيتى و هم توجيه فنى و اقتصادى 
دارد. وى اظهارداشت: باعث تاسف 
است كه اين همه فعاليت پااليشگاه 
با توليد چندين محصول استراتژيك 
و بــا ارزش افزوده، اعــم از بنزين و 
گازوئيل يورو 5 و سوخت هواپيمايى 
كه در اين شرايط تحريم براى استان 
و كشــور همچون تكيه گاهى براى 

ملت در مقابل تحريم هاى استكبار 
عمل كرده است، بدين گونه متهم به 
آاليندگى شود. وى شركت پااليش 
نفت تبريز گفت: اين شركت 2 سال 
متوالــى موفق به كســب رتبه اول 
زيست محيطى در ميان پااليشگاه 
هاى كشور شده كه گواهى بر اهتمام 
جدى و واقعى اين شركت در صيانت 
از محيط زيســت و حركت در مسير 
توسعه پايدار است. وى يادآورى كرد: 

اين شركت طبق چشم انداز ترسيمى 
'پيشرو پااليشگاه هاى خاورميانه با 
اعتبار جهانى"و اســتراتژى " بهبود 
و توســعه پايدار كسب و كار با تاكيد 
بــر ارزش آفرينى و مســئوليتهاى 
اجتماعى" فعاليــت مى كند.باقرى 
گفت: در راســتاى صيانت از اعتبار و 
برند شــركت پرافتخار پااليش نفت 
تبريز، آماده ارائــه هرگونه گزارش 
مســتند و بازديد هر مقام ذيصالح از 

پااليشــگاه در راستاى حفظ حقوق 
اجتماعى و اقتصادى ســهامداران 
هســتيم. به گزارش ايرنــا، مراحل 
اجرايى پااليشــگاه تبريز از ســال 
1353 آغاز و در سال 1356 به پايان 
رسيد. نفت خام مورد نياز پااليشگاه 
تبريز توســط شــركت ملى مناطق 
نفت خيــز جنوب و از ميــدان نفتى 
اهواز، توســط يك خط لوله 16 اينچ 
تأمين مى شود. شركت پااليش نفت 
تبريــز داراى 14 واحد پااليش و 10 

واحد سرويس هاى جانبى است.
بنزين يورو 4 ، گاز مايع، نفت گاز، 
نفت كوره، نفت سفيد، بنزن، گوگرد 
و قير از عمده توليدات اين پااليشگاه 
است.تا تير 1390 شمسى 77 درصد 
پااليشگاه تبريز به بخش خصوصى 

واگذار شده بود. 

چهارشنبه  اول    خرداد  1398     شماره 5390

معاون سالمت اداره كل دامپزشكى آذربايجان شرقى از مشاهده بيمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در شهرستان كليبر خبر داد و گفت: مرغداران 

بايد براى واكسيناسيون طيور اقدام كنند.
به گزارش خبرگزارى مهر، مهدى حامى با اعالم اين خبر گفت: بر اساس 

گزارش هاى رســيده مبنى بر تلفات طيور بومى كليبر در ارديبهشــت ماه، 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در نمونه بردارى توســط اكيپ هاى عملياتى 

اين اداره كل تأييد شد.
وى همچنين با اشاره به مشاهده بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد در روستاى 

سارى ياتاق شهرستان خداآفرين، افزود: با بررسى هاى اپيدميولوژيك مبنى 
بر علت رخداد حادثه، مشــخص شــد اين بيمارى در نتيجه انتقال طيور از 

روستاى خداآفرين به شهرستان كليبر رخ داده است.
وى گفت: به منظور جلوگيرى از گسترش اين بيمارى 376 قطعه مرغ در 

روستاى مذكور معدوم، دفن بهداشتى و محل نگهدارى طيور ضدعفونى شد.
حامى با بيان اين كه هم اكنون فصل مهاجرت پرندگان وحشــى است، 
گفت: عامل شــيوع بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد در اين روستا ورود پرندگان 

مهاجر به حاشيه رود ارس است.

مشاهده آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در كليبر

 بدينوســيله انتصاب شايســته جنابعالى را به اين سمت تبريك و تهنيت عرض 
نموده و از خداوند بارى تعالى توفيقات روز افزونتان را آرزومنديم. رجاء واثق داريم 
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

برادرگرامى، جناب آقاى خسرو آقاپور
رئيس محترم اداره خدمات و پشتيبانى مركز آموزش درمانى امام رضا (ع) تبريز

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

شعبه  رديف
شماره 
(كاربري مشخصات پالك ثبتيپرونده

ملك)
مساحت 
عرصه

مساحت 
اعياني

مبلغ پايه مزايده وضعيت  تخليه ماشين آالتسهم مالكيت

نشاني 
تخليه شده نداردداردمشاعششدانگ 

است
متصرف 

دارد
قيمت كارشناسي

 ( به ريال )
صوفيان - روستاى سفيد كمر- روبروى دانشگاه آزاد صوفيان2,656,374,000√-√-265 سهم از 1000 سهم-257444016مرغداري1700 فرعى از 12 اصلى بخش 16 تبريز1762صوفيان1

مرند - جاده بازرگان - بخش 40 تبريز - روستاي سويدلر1,114,647,072√-√-448 سهم از 1000 سهم-2523732946مرغداري2253 فرعي از 3 اصلي 1838مرند2

هشترود - روستاي خورجستان - حاشيه 70 متري راه هنرستان 492,712,000√-√-22 سهم از 100 سهم-15151862مرغداري234 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبريز2018هشترود3

1091 فرعي از 27 فرعي از 44 اصلي بخش 1743بستان آباد4
19 تبريز 

بستان آباد - شهرك صنعتي - تيكمه داش4,762,000,000-√-√-√2665704صنعتي

√195573654صنعتي6 فرعي از 160 اصلي بخش 30 تبريز1764خداآفرين5
خداآفرين - قريه محمود آباد ( قلي بگلوي ايل)15,122,750,000-√√--

دوزدوزان - شهرك صنعتي 9,300,000,000-√√--√68252981صنعتي394 فرعي از 167 اصلي بخش 49 تبريز2016مهربان6

326و 327 فرعى از 135 اصلى بخش 48 4771هشترود7
هشترود

8484/513380سردخانه
-

2/8 دانگ از 6 دانگ
هشترود - شهرك صنعتى پروفسور هشترودى - خيابان 20 مترى جنوبى - جنب 25,651,920,333√--√

سيلوى غله زرين 

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد اميرغايب 46,000,000√-√--√-920زراعي 149 اصلي از 27 فرعي 3253ملكان8

ميانه - قريه سبز1,055,347,200√-√-102 سهم از 7277 سهم--4000زراعي 6 اصلي بخش 41 تبريز 1902ميانه9

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد اميرغايب 50,000,000√-√--√-2000زراعي162 اصلي از 27 فرعي 3254ملكان10

ميانه - اراضي كفشن هول ميانه1,450,420,000√-√--√-3161زراعي181 فرعي از22 فرعي از 1 اصلي1905ميانه11

ورزقان - روستاي كاسين 1,450,420,000√-√-4 سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ--37141زراعي1020 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان 1897ورزقان12

ورزقان - روستاي كاسين 2,694,986,000√-√-3/5 سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ-20461058/96زراعي1021 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان 1897ورزقان13
14

سه قطعه زمين مزروعى پالك 102 اصلى بخش 3839بستان آباد
9 تبريز

 
بستان آباد - روستاى ايرانق 830,000,000√-√-4 سهم مشاع از 96 سهم --13050زراعى

اهر - روستاي قشالق داش بالغ عليا553,400,000√-√--√1/75435 هكتاردامداري 250 فرعي بخش 36 تبريز 1759اهر15

65021123دامداري 372 فرعي از 11 اصلي1645آذرشهر16
-757/32 سهم از 6502-

√
-

آذرشهر - كمربندي جنوبي - سه راهي نادينلو802,802,000√

570 سهم از 1000 سهم-147391877دامداري 926 فرعي از 38 اصلي1835مرند17
-

√
-

يامچي مرند3,273,082,500√

هشترود - قريه چپني - بعد از ناحيه صنعتي فجر865,540,000√-√-2 دانگ از ششدانگ-93051648دامداري 9فرعي از 137اصلي بخش 48 تبريز4271هشترود18

-3302دامدارى467 فرعى از 57 اصلى بخش 16 ايلخچى 3278ايلخچى 19
ايلخچى - جزيره اسالمى - سراى 2,271,323,000√-√-67 سهم از 96 سهم ششدانگ-

√754/84261دامدارى683 فرعى از 119 اصلى 4859بستان آباد20
-

بستان آباد - روستاى كرگان 843,872,000√---

كاغذكنان - روستاى خلف 3,883,450,000√-√--√5141/51480دامدارى101 فرعى از 71 اصلى بخش 19 كاغذكنان4401كاغذكنان21

--√7755/25917دامدارى329 فرعى از 64 اصلى بخش 32745ملكان 22
√

ملكان - روستاى شريفلو - جاده پرچم - جاده فرعى بطرف شاهين دژ5,235,784,000√-

1801 سهم مشاع از 2991 سهم --2991/28دامدارى98 فرعى از 5 اصلى بخش 6 ملكان 3275ملكان 23
ششدانگ

-√-√
ملكان - قريه يولقونلوى جديد 1,108,000,000

امالك با كاربرى غير مسكونى امالك با كاربرى غير مسكونى 

 مدير عامل پااليشگاه تبريز:

واحد قيرسازى آالينده نيست



عنوانرديف

نمك خوراكى بدون يد- ويژگى  ها و 126
روش  هاى آزمون

كنسرو ماهى تون در روغن– ويژگى ها 22870
و روش هاى آزمون

لواشك- ويژگي  ها و روش هاي 3308 3
آزمون

دانه هاي حجيم شده غّالت – ويژگي  44509
ها و روش هاي آزمون

54714
پودر نوشيدني فوري- ويژگي ها و روش هاي 

آزمون

زيباسازي شهري - كاربرد رنگ در 615366
فضاهاي شهري – آيين  كار

گچ - پنل هاي مركب صفحه  هاي 12805 7
گچي عايق حرارتي/صوتي- تعاريف، 

الزامات و روش هاي آزمون

دوچرخه - الزامات ايمني براي 85042
دوچرخه كودكان

كاله ها - محافظت در برابر پرتو 915156
فرابنفش خورشيد- روش آزمون و 

الزامات عملكردي

گردشگري و خدمات وابسته – مجتمع 1015572
 هاي سالمت، تندرستي و آبدرماني - 

الزامات خدمات
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وسايل برقي خانگي و مشابه - ايمني- 
قسمت 2-3: الزامات ويژه اتوهاي 

برقي

روغن كنجد- آئين كار توليد بهداشتي1214955

آزمون سّميت مواد شيميايي- 1315566
حساسيت پوستي- راهنما

تجارت برون  مرزى كاالهاى دست  1417120
دوم

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

اى دل به كوى عشق گذارى نمى كنى
اسباب جمع دارى و كارى نمى كنى
چوگان حكم در كف و گويى نمى زنى
حافظباز ظفر به دست و شكارى نمى كنى

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  

چهارشنبه  اول    خرداد  1398     شماره 5390

 شهردار تبريز از اتخاذ تمهيداتى از سوى شوراى شهر 
و شــهردارى تبريز براى كمك به خيريه ها خبر داد.

 ايرج شــهين باهر در حاشيه جشــن گلريزان كه در تاالر 
معلــم تبريز برگزار شــد، اظهــار كرد: شــهردارى تبريز با 
تصويب شوراى شــهر تبريز مبلغ 100ميليون تومان براى 
آزادى زندانيان جرائم غيرعمد به ستاد ديه استان هديه كرد.
شــهردار تبريز گفــت: عالوه بر اين، يــك قطعه زمين 
كــه 40ميليون تومان از عوارض ســاخت آن هم با تصويب 
شوراى شهر بخشيده شــده از طرف شهردارى به ستاد ديه 
اســتان هديه شده است و در آينده قطعا شهردارى و شوراى 
شهر تالش خواهند كرد برخى امكانات مورد نياز ديگر را در 

اختيار خيريه ها قرار بدهند.
وى در ادامــه اظهار كرد: مردم آذربايجان و تبريز همواره 
در صحنه هاى كمك به هم نوعان از جمله جشــن گلريزان 

پيشرو هستند.
شهين باهر خاطرنشان كرد: خروجى كمك هاى مردمى 
در حوزه ها و عرصه هاى مختلف اين اســت كه امروز شهر ما 
به عنوان شهر بدون گدا يا شهر بدون معتاد متجاهر شناخته 
مى شــود و اين دستاوردها ناشــى از رفتارهاى خيرخواهانه 

شهروندان است.
وى درباره ماهيت جشــن گلريزان هم بيان كرد: هرسال 
مــردم تبريز به ويژه بازاريان، اهالى صنعت و مديران در اين 
جشــن پرشكوه حضور يافته و تعداد زيادى از عزيزانى را كه 
ناخواســته گرفتار شده اند از زندان آزاد مى كنند و امسال نيز 

شاهد يك جشن عظيم و باشكوه ديگر بوديم.

 استاندار آذربايجان شرقى با اشاره به پيشرفت 30 درصدى طرح 
انتقال آب ارس به تبريز گفت: طرح انتقال آب ارس به تبريز طى 3 سال 

آينده به صورت كامل به بهره بردارى مى رسد.
به گزارش خبرنگار مهــر، محمدرضا پورمحمدى در بازديد از طرح 
توســعه بهره بردارى از رود ارس و انتقال آب ارس به دشت تبريز گفت: 
اين طرح يكى از طرح هاى مهم و اولويت دار اســتان اســت كه تالش 
مى كنيم با جذب اعتبارات الزم طى ســال هاى آتى شــاهد افتتاح آن 

باشيم.
وى بــا بيان اينكه براى اين طرح 800 ميليارد تومان تابه حال هزينه 
شده است، ادامه داد: اين ميزان اعتبار از محل اعتبارهاى آب هاى مرزى 
براى اجراى اين طرح هزينه شــده اســت و تا به حال 35 كيلومتر از اين 

پروژه انجام شــده و كار 6 ايستگاه پمپاژ به پايان رسيده است.
پورمحمدى همچنين با اشــاره به اينكه براى اتمام كار به 600 هزار 
يــورو اعتبار نياز داريم، گفت: حقابه آذربايجان شــرقى از رود ارس در 
بخش شــرب 102 ميليون مترمكعب و در بخش صنعتى و كشــاورزى 

180 ميليون مترمكعب است.
اســتاندار آذربايجان شــرقى با بيان اينكه مســاحت آبيارى اراضى 
كشــاورزى اين پروژه9 هزار كيلومتر مربع است، ابراز داشت: به 5 هزار 
كيلومتر مربع از اين زمين هاى كشــاورزى آب داده شده است و 4 هزار 

كيلومتر بعدى را نيز در آينده نزديك به اتمام مى رســانيم.
وى با بيان اينكه كار در ســدهاى گلفــرج و گرديان تقريبًا به پايان 
رســيده اســت، گفت: در ماه هاى آتى نيز از يكانــات و هرزندآب بهره 
بردارى خواهد شــد. عمليات اجرايى براى بهره بردارى از 5 هزار هكتار 
از اين طرح نيز در آينده نزديك به اتمام مى رســد و اجراى آن در اراضى 

كشاورزى منطقه كامل مى شود. 

شهردار خبر داد؛

تمهيدات شوراى شهر و شهردارى 
تبريز براى كمك به خيريه ها

استاندار:
انتقال آب ارس به تبريز 3 سال آينده 

به بهره بردارى مى رسد

خبر خبر

جواد محمودى مديرشعب بانك كشاورزى 
استان آذربايجان شرقى گفت : در راستاي حمايت 
از بخش كشاورزي ،شعب اين بانك درسال 97 بالغ 
بر19000ميليارد ريال تسهيالت پرداخت كردند 
كه نسبت به سال ماقبل 31/5 درصد رشد دارد اين 
ميزان تســهيالت  به تعداد 95868نفر متقاضى 

پرداخت شد . 
بــراى اولين بار 72 درصد از كل تســهيالت 
پرداختى به پرداخت هاى ســرمايه اى اختصاص 
يافت بطوريكه اين نســبت در سال 96حدود 20 
درصــد بود. وى دليل عمده ايــن روند را پرداخت 
تســهيالت توسعه اشتغال پايدار روستايى ، جذب 
منابع صندوق توسعه ملي  و محدود كردن پرداخت 

هاى خارج از بخش شعب شهرى بيان كرد.
وى در ادامــه بــه تســهيالت پرداختــى به 
مكانيزاسيون  كشــاورزى اشاره كرد وگفت: مبلغ 
1000 ميليارد ريال با 153 درصد رشد نسبت به سال 
ماقبــل به اين بخش اختصاص يافت .  اين ميزان 
تسهيالت به1205دســتگاه تراكتور، 18دستگاه 
كمباين، 1231 دستگاه ادوات كشاورزى و دنباله 
بند8دســتگاه ماشين آالت كششــى وتوليدى 

پرداخت شد.
محمودى افزود:در زمينه پرداخت تسهيالت 

از محل منابع قراردادهاي سرمايه گذاري صندوق 
توســعه ملي  ، در سال جاري حدود 8794 ميليارد 
ريال از اعتبارات اين بخش به نفع فعاالن اســتان 
تصويــب و از اين مقدار نيــز معادل 1723 ميليارد 
ريال عقد قرارداد و پرداخت شد ، درصد رشد جذب 
اعتبار از اين محل در ســال 97معادل 175  درصد 

نسبت به سال ماقبل بود.
وى سپس به پرداخت تسهيالت براى اجراى 
طرحهاى اولويت دار اشــاره كــرد وگفت: براى 
طرحهاى اولويت دار نظير توسعه گلخانه ها 6152 
ميليارد ريال تســهيالت  تصويب گرديد ليكن تا 
پايان ســال 97 مبلغ 152 ميليــارد ريال منجر به 

عقد شــد سعى داريم  مابقي اعتبار مصوب در سال 
1398 با پيگيرى بيشــتر و تقويت همكارى ها  با 
سازمان محترم جهاد كشاورزى عملكرد منجر به 

عقد قرارداد گردد.
مديــر شــعب بانــك كشــاورزى در مورد 
مسئوليتهاي اجتماعي  بانك اظهارداشت: به منظور 
كمك به تشكيل بنيان خانواده  به تعداد6956 زوج 
معــادل 1058 ميليارد ريال تســهيالت قرض 
الحســنه ازدواج  در سال 1397 پرداخت شد.  ، اين 
عملكرد در سال ماقبل معادل 636 ميليارد ريال بود 

كه 166 درصد رشد دارد. 
وى يكــى از عمده تريــن فعاليتهاى بانك در 

ســال 1397راپرداخت موفقيت آميز تسهيالت 
توســعه اشتغال پايدار روستايى و عشايرى  عنوان 
كرد وگفت: در قالب اين طرح تا پايان ســال 1717 
ميليارد ريال تســهيالت با نرخ ترجيحي 6 درصد، 
تعداد 1119  طرح و كســب و كار كوچك با ميزان 

فرصت اشتغال 2953 نفر به اجرا درآمد، 
مدير شعب بانك كشاورزى در ادامه به وصول 
مطالبات بانك پرداخت وگفت:درراستاى حمايت از 
كشاورزان خسارت ديده از عوارض طبيعى ،درسال 
گذشته در اجراى بند «خ» تبصره 33 قانون برنامه 
ششم توسعه با وجود ابالغ دستورالعمل در ماه هاى 
پايانى ســال، ســود وجريمه بدهى تعداد 21277 
كشــاورز خســارت ديده در چارچوب بند مذكور 
بخشــوده و به مدت 3 سال امهال شد. براى ساير 
كشاورزان غير مشمول نيز بسته حمايتى خاصى 
از سوى اين بانك به شعب تابعه ابالغ و مساعدت 

هاى الزم به عمل آمد.
محمودى در پايان به اموال تمليكى واگذارى 
مورد تاكيد دولت محترم اشاره كرد وافزود: در طول 
سال گذشــته تعداد 16 فقره امالك  تمليك شده  
بانــك به ارزش 50291 ميليــون ريال  از طريق 
برگــزاري مزايده عمومي  بــه متقاضيان بخش 

خصوصي واگذار شد .

پرداخت تسهيالت 19هزارميلياردى
توسط شعب بانك كشاورزى استان  درسال97

مشــاركت  نرخ  افزايــش 
كاركنان گامى موثر براى توســعه 

پايدار هر سازمان است.
 بــه گــزارش روابــط عمومى 
شــركت گاز اســتان آذربايجان 
شــرقى، مديرعامل اين شركت با 

اشــاره به عملكرد مطلوب و روند چشــمگير ارتقاى مشاركت 
كاركنــان در امور شــركت افزود: برابر آمار مأخوذه از ســامانه 
مكانيزه نظام پيشــنهادات طى يكسال گذشته بيش از 14 هزار 
و 768 پيشــنهاد از سوى همكاران به دبيرخانه نظام مشاركت 
ارائه گرديده است كه سرانه پيشنهاد براى هر يك از كاركنان 8 
پيشــنهاد مى باشد.   سيدرضا رهنماى توحيدى مشاركت و كار 
گروهى را موتور محركه سازمان در نيل به بهره ورى دانست و 
اظهار داشــت: مقايسه روند 5 ساله نظام پيشنهادات در شركت 
حاكى از رشــد 2/5 برابرى ارائه پيشنهاد به نسبت سال 93 مى 

باشد.
 وى  با اشــاره به اينكه نهادينه سازى فرهنگ كار گروهى و 
مشاركتى يكى از ابزارهاى مديريت در خلق نوآورى و خالقيت 
در ســازمان، است، اعالم كرد: در ســال گذشته حدود 3 هزار 
پيشــنهادى گروهى توســط همكاران ارائه گرديده اســت. 
مديرعامل شــركت گاز اســتان آذربايجان شرقى در تشريح 
عملكرد نظام پيشنهادات در سال گذشته تصريح كرد: برگزارى 
جلســات مدون توســط كميته هاى تخصصــى و واحدهاى 
پيشنهاد دهنده،  تصويب 3675  پيشنهاد جهت اجرا و...  از ساير 

عملكردهاى اين نظام در شركت گاز استان بوده است.

 به گزارش ايرنا، سازمان هاى صنعت معدن و تجارت، بسيج 
مستضعفين و خانه صنعت معدن و تجارت آذربايجان شرقى روز 
دوشــنبه با امضاى تفاهم نامه اى زمينه مشاركت اين واحدها در 

اجراى طرح هاى عمرانى را فراهم كردند.
اين تفاهم نامه در جلســه مشــترك رئيس سازمان بسيج 
ســازندگى استان با مديران واحدهاى توليدى صنعت ساختمان 
در خصــوص تامين اقالم مورد نياز 2 هزار و 250 طرح زودبازده و 

محروميت زدا به امضا رسيد.
در اين جلسه تعدادى از مديران واحدهاى توليدى نوع و توان 
توليدات خود را ارايه كردند و مقرر شــد در مدت 72 ساعت آينده 
همه توانمندى هاى اين واحدها از طريق خانه صنعت گردآورى 

و در اختيار بسيج سازندگى استان قرار گيرد.
تامين و خريد مواد اوليه طرح هاى ياد شده با هدف رونق توليد 
و حمايت از توليد ملى بصورت مســتقيم و بدون واسطه از واحد 

توليدى انجام مى شود.

ــان؛  ــاركت كاركن ــش مش افزاي
گامــى موثــر بــراى توســعه 

ــازمان ــر س ــدار ه پاي

مشاركت شركت هاى ساختمانى 
در 2250 طرح محروميت زدا 

معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان 
مراغه گفت: بســترهاى الزم براى ســرمايه  
گذارى و اشتغالزايى پايدار در شهرستان فراهم 
و قابليت زمين هاى شهرســتان شناسايى و 

استعداديابى شده است.
به گزارش ايرنا، حميد شــكرى در نشست 
مركز حمايت از سرمايه گذارى مراغه افزود: با 
شناسايى اين ظرفيت ها، برنامه ريزى مناسب 
و مــدون براى حمايت از ســرمايه گذارى در 
بخــش هاى مختلف توليدى و صنعتى راحت 

تر و علمى تر مى شود.
وى افــزود: اين اراضى بــه منظور ايجاد 
اشتغال، توليد و سرمايه گذارى در بخش هاى 
صنعت، دامپرورى، كشاورزى، گردشگرى و 

خدماتى استعداديابى شده است.
وى گفت: محدوده سدعلويان شهرستان 
محيط مناســبى براى پياده سازى طرح هاى 
گردشگرى است و اولويت زمين هاى محدوده 

اين سد با طرح هاى گردشگرى خواهد بود.
شــكرى اضافه كرد: هدف مركز حمايت از 

سرمايه گذارى، توسعه و معرفى پتانسيل هاى 
شهرستان و ايجاد اشتغال است.

وى خاطر نشــان كرد: ايجاد فرصت ها و 
ظرفيــت هاى جديد در بخش هاى مختلف و 
ارائه آنها به صورت كارشناســى به ســرمايه 
گــذاران و تعريف طرح هاى بزرگ و قابل اجرا 
از اولويت هاى مركز حمايت از سرمايه گذارى 
مراغه است. شهرســتان مراغه با حدود 263 
هــزار نفر جمعيــت در 127 كيلومترى تبريز، 

مركز آذربايجان شرقى واقع است.

 نماينده مردم بناب در مجلس شــوراى 
اسالمى با تاكيد بر ضرورت توجه ويژه به پروژه 
عظيم قطار شــهرى تبريز، گفت: تكميل قطار 
شهرى در شهر تبريز به عنوان مركز آذربايجان 
بدون شك توسعه تمام شهرهاى آذربايجان را 

در پى دارد.
به گزارش ايرنا، ضياءاله اعزازى در بازديد از 
سازمان قطار شهرى تبريز و حومه افزود: پروژه 
مترو تبريز تنها يك پروژه شهرى نيست بلكه به 
عنوان يك پروژه مهم استانى بايد قلمداد شود.

وى ضمــن اعالم همراهــى نمايندگان به 
منظور پيشبرد اهداف و برنامه هاى قطار شهرى 
تبريز ادامه داد: به عنوان نماينده مردم در مجلس 

قول كمك و پيگيرى هاى الزم را مى دهم.
مديرعامل ســازمان قطار شــهرى تبريز و 
حومه نيز با اشــاره به آخريــن اقدامات صورت 
گرفتــه در خطــوط يك، دو، ســه و چهار قطار 
شهرى تبريز، گفت: با وجود تمام محدوديت ها 

و شرايط ســخت اقتصادى تالش كرده ايم كه 
پروژه سرپا باشد.

مصطفى مولوى از برنامه ريزى هاى صورت 
گرفته به منظور بهره بردارى از تمام مســير خط 

يك قطار شهرى تبريز تا پايان سال جارى خبر 
داد و افزود: تالش مى كنيم تا همچون گذشــته 
با چند ايســتگاه عبورى امســال قطار را به خط 

پايانى الله برسانيم.

با توجه به حجم وســيع مسافرت هاى درون 
شــهرى تبريز و ضرورت اســتفاده از سيستم 
حمل ونقل ريلى در جهت كاهش مشــكالت 
ترافيكى اين شــهر، براى اوليــن بار در دى ماه 
1369، موضوع مطالعه واحداث قطار شــهرى 
در مجلس شــوراى اســالمى مطرح شد ولى با 
مسكوت ماندن موضوع، باالخره سازمان قطار 
شهرى تبريز در سال 1379 تأسيس و مطالعات 
امكان ســنجى خطوط قطار شــهرى تبريز در 

اواخر سال 1380 آغاز شد.
احداث خط يك قطار شــهرى تبريز در سال 
1381 آغاز شد و در جلسه شصت وپنجم شوراى 
عالى ترافيك، در دى ماه 1385 احداث ســاير 
خطوط درون شهرى تبريز وخط حومه اى تبريز 
-  ســهند به تصويب رسيد كه شامل 4 مسير به 
طول 70 كيلومتر با 70 ايستگاه و يك خط برون 
شــهرى از تبريز به شهرك سهند به طول حدود 

20 كيلومتر است.

عناوين وخالصه مهمترين 
وپركاربردترين استانداردهاي 

ملي تدوين و چاپ شده در 
سال 97 در اداره كل استاندارد 

اذربايجانشرقي
شماره 
استاندارد

فرماندار:
 بسترهاى الزم براى سرمايه گذارى در مراغه فراهم است

تكميل قطار شهرى تبريز توسعه شهرهاى آذربايجان را در پى دارد

عضو هيــأت مديره انجمن اهداى عضو 
ايرانيان با اشــاره به برگزارى همايش نفس در 
تبريز، از اعالم زمان مراســم تشــييع و تدفين 

اهداكنندگان عضو خبر داد.
به گزارش مهر، رسول زارع زاده، ابراز داشت: 
همايــش نفس به مناســبت روز اهداى عضو، 
دوشــنبه شب در سالن اجتماعات مصلى اعظم 

امام خمينى (ره) برگزار شد. وى با اشاره به اينكه 
اين همايش با حمايت شــهردار كالنشــهر و 
شوراى شهر تبريز، برگزار شد، خاطرنشان كرد: 
ايــن همايش بــا هدف افزايــش آگاهى هاى 
عمومى پيرامون بيمارى هاى گوارشى و كبدى 
با حضور اساتيد دانشگاه برگزار شد.  دبير اجرايى 
همايــش نفس ادامــه داد: همچنيــن در اين 

همايش از مقام خانواده هاى اهدا كننده عضو و 
پزشكان پيوند اعضا تجليل شد. وى خاطرنشان 
كرد: از اين پس، زمان مراســم تشييع و تدفين 
اهداى كنندگان عضو به صورت رسمى اطالع 
رسانى مى شود تا اين فرهنگ سازى به صورت 
گســترده در جامعه انجــام بگيرد.  عضو هيأت 
مديــره انجمن اهداى عضــو ايرانيان در ادامه 

عنــوان كرد: تاكنون 20 هزار نفر با تكميل فرم 
در اهداى عضو خود پيشــگام شده اند. زارع زاده 
اذعان داشــت: هم اكنون در كشور 29 هزار نفر 
منتظر دريافت عضو هستند و روزانه 7 تا 11 نفر 
از هموطنان ما جان خود را از دســت مى دهند و 
30 درصد اين بيمارها در شــمالغرب كشــور 

هستند.

به مناسبت روز ملى اهداى عضو؛ 
همايش «نفس» در تبريز برگزار شد


