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 استاندار آذربایجان شــرقی گفت: اجالس سه جانبه روسای جمهوری اسالمی ایران، روسیه و ترکیه 
در تبریز برگزار می شود.

مجید خدابخش اظهار کرد: ســومین نشست سران جمهوری اسالمی ایران، جمهوری فدراتیو روسیه 
و ترکیه در خصوص تحوالت سوریه، روز جمعه شانزدهم شهریور ماه به میزبانی تبریز برگزار می شود...
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"آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای  ) نوبت دوم ( " 

 مزایده عمومی امالک مازاد بانک سپه استان آذربایجان شرقی 
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد؛
اتصال هوایی و زمینی ارس به ترکیه
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کالنشهر تبریز دچار فقر فضای سبز است
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

دکتر آل هاشــم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب 
تبریز ، دکتر خدابخش اســتاندار آذربایجان شرقی و مهندس ایمانلو 
مدیر عامل آب و فاضالب اســتان و تعدادی از مسئولین ادارات پیش 
از برگزاری نماز جمعه در دیدار صمیمی و رو در رو با مردم که در محل 
مصالی امام وبرگزاری نماز جمعه تبریزبرگزار شد به بررسی مسایل، 

مشکالت و درخواست های تعدادی از شهروندان پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی ، مسئوالن حاضر در آئین معنوی غبار روبی مزار شهداء، سپس 
در محل برگزاری نماز جمعه تبریز حضور یافتند و در فضایی صمیمی 

و چهره  به  چهره با مردم استان، به مشکالت آنان رسیدگی کردند.
مهندس ایمانلو مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان نیز به 
همراه تعدادی از مدیــران در محل برگزاری نماز جمعه تبریزدر کنار 

نماینده ولی فقیه در استان و استاندارآذربایجان شرقی و همچنین در 
کنار سایر مســئولین ادارات به مشکالت مردم رسیدگی و دستورات 

الزم را صادر کردند .
الزم به ذکر اســت این مالقات که از اقشار گوناگون مردم استان 
بودند به مناســبت آغاز هفته مبارک دولت انجام گرفت و کسانی که 

مشکل داشتند از این طریق به مشکالت آنان رسیدگی شد .
2

بانک ســپه مدیریت منطقه آذربایجان شرقی در نظر دارد قسمتی از  امالک مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده 
عمومی بصورت نقد یا بصورت نقد و اقساط به متقاضیان واگذار نماید. 

توضیحات مهم:
1ـ بانک سپه در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

2ـ رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.
3ـ عرصه و اعیان مندرج در فهرست ذیل بر اساس مترمربع و قیمت پایه به ریال می باشد.

4ـ کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسند در صورت داشتن متصرف تخلیه به عهده خریدار می باشد.
5ـ در مورد امالکی که بصورت نقد و اقساط واگذار می شوند قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک خواهد 

بود.
6ـ در صورتیکه مبالغ پیشنهادی خریداران به طور مساوی باشد اولویت با شرایط نقدی است.

7ـ هزینه آگهی و کارشناســی ملک به عهده خریدار می باشــد که مشارالیه می بایست این هزینه را بر اساس 
اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک پرداخت نماید.

8ـ مبلغ سپرده ) ودیعه ( شــرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده می باشد که متقاضیان می بایست با 
مراجعه به کلیه شعب بانک سپه در سطح استان به حساب بستانکاران کد بیالن 460910005 واریز و اصل رسید 

آن را به همراه مدارک شرکت در مزایده به دایره پشتیبانی و خدمات بانک سپه تحویل نمایند.
9ـ کلیه اسناد و مدارک شرکت در مزایده را در پاکت سربسته قرار داده و تا پایان وقت اداری ) ساعت 16:00 ( 

روز شنبه مورخ 97/06/17 به دایره پشتیبانی و خدمات تحویل و رسید دریافت نمائید.

10ـ به پیشــنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ، فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر ترتیب اثر داده 
نخواهد شد و مردود می باشند. 

11ـ تاریخ بازگشایی پاکات مزایده متعاقباً اعالم خواهد شد .
12 – جهت اطالع از اصالحات بعدی به روزنامه جام جم سراســری روز شنبه مورخ 97/06/10 ) آگهی نوبت 

سوم ( مراجعه نمایند.
* متقاضیان می توانند برای کســب اطالعات بیشــتر همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 8:00 صبح الی 

16:00 بعد از ظهر با تلفنهای ذیل تماس حاصل نمایند.
* آدرس :تبریز – چهارراه آزادی ) آبرســان ( – ساختمان مدیریت شعب بانک سپه – طبقه 8 – دایره پشتیبانی 

و خدمات
*تلفنهای تماس : 04133356555 و 04133384991   شماره فاکس : 04133363139

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد بشــرح جدول ذیل می باشد:

میزان پرداخت غیر نقدی ) باقیمانده در اقساط (میزان پرداخت نقدیشرایط پرداخت نقدیردیف

1000%الف1

اولویت با پیشنهاد پرداخت نقدی ، پیشنهاد غیر نقدی ) حداقل 20 درصد نقد و الباقی حداکثر اقســـاط 36 ماهه با سود بانکی ( ز2
قابل بررسی است درصد پرداخـــت نقدی و مدت باز پرداخت الباقی ثمن بایستی دربرگه پیشنهادات به صورت مشخص و شفاف 

اعالم گردد.
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شرایط توضیحات قیمت پایه قدر السهماعیان عرصهکاربرینوع ملک پالک ثبتی آدرس ملک کد ملک ردیف

زتخلیه 16.265.700.000ششدانگ 127/83قدرالسهمتجاریمغازه1/19307تبریز - شهرک باغمیشه - شیت 5 ـ  خیابان اطلسـ  مجتمع نگین اطلس روبروی مسجد 12200000310261

زتخلیه 2.640.250.000ششدانگ 44750صنعتی زمین 99/610مراغه - شهرک صنعتی ) روستای خانقاه ( - محل سابق شرکت مجتمع صنایع شیمیایی سهند مراغه 22100000004488

مراغه - شهرک صنعتی ) روســتای خانقاه ( - محل سابق شرکت مجتمع 32100000004500
مراغه  سهند  شیمیایی  صنایع 

زتخلیه 2.340.000.000ششدانگ 45000صنعتی زمین 99/611

زتخلیه 2.340.000.000ششدانگ 45000صنعتی زمین 99/612مراغه - شهرک صنعتی ) روستای خانقاه ( - محل سابق شرکت مجتمع صنایع شیمیایی سهند مراغه 42100000004611

زتخلیه 2.340.000.000ششدانگ 45000صنعتی زمین 99/613مراغه - شهرک صنعتی ) روستای خانقاه ( - محل سابق شرکت مجتمع صنایع شیمیایی سهند مراغه 52100000006286

زتخلیه 2.598.153.600ششدانگ 4639/560صنعتی زمین 99/614مراغه - شهرک صنعتی ) روستای خانقاه ( - محل سابق شرکت مجتمع صنایع شیمیایی سهند مراغه 62100000006397

زتخلیه 2.885.500.000ششدانگ 49750صنعتی زمین 99/633مراغه - شهرک صنعتی ) روستای خانقاه ( - محل سابق شرکت مجتمع صنایع شیمیایی سهند مراغه 72100000006409

زتخلیه 2.383.430.400ششدانگ 4583/520صنعتی زمین 99/634مراغه - شهرک صنعتی ) روستای خانقاه ( - محل سابق شرکت مجتمع صنایع شیمیایی سهند مراغه 82100000006520

زتخلیه 2.800.000.000ششدانگ 50000صنعتی زمین 99/635مراغه - شهرک صنعتی ) روستای خانقاه ( - محل سابق شرکت مجتمع صنایع شیمیایی سهند مراغه 92100000006631

زتخلیه 2.800.000.000ششدانگ 50000صنعتی زمین 99/636مراغه - شهرک صنعتی ) روستای خانقاه ( - محل سابق شرکت مجتمع صنایع شیمیایی سهند مراغه 102100000006742

زتخلیه 2.800.000.000ششدانگ 50000صنعتی زمین 99/637مراغه - شهرک صنعتی ) روستای خانقاه ( - محل سابق شرکت مجتمع صنایع شیمیایی سهند مراغه 112100000006853

زتخلیه 9.312.201.500ششدانگ 26606/290صنعتی زمین 99/745مراغه - شهرک صنعتی ) روستای خانقاه ( - محل سابق شرکت مجتمع صنایع شیمیایی سهند مراغه 122100000006964

زتخلیه 537.660.000ششدانگ 273165مسکونیساختمان39/813ملکانـ  روستای آقجه دیزج132200000305758

6.701.970.000ششدانگ 177/50529/80انبارساختمان1368/8مراغه - بلوار شهید شکاری - روبروی اداره گاز - آهن فروشی دوستی142200000294377
 متصرف داردـ  ملک

 به عنوان آهن فروشی 
استفاده می شودـ 

الف

زتخلیه 1.428.427.000ششدانگ 099/89تجاریساختمان5033/1مراغه - چهارراه طلوع فجر - روبروی مسجد شهدا152200000259514

الفعدم تخلیه  323.784.144.000سهم از96 سهم 253/761252/16مسکونیساختمان 2611 اصلی واقع در بخش 4تبریز - خیابان دارایی 3 - کوچه صباغان - پالک  4 162200000348725

تبریزـ  آبرسان - کوی سبالن - پالک 13 طبقه اول172200000346927
226 فرعی از  10  اصلی قطعه 1 

الفعدم تخلیه  8.079.700.000ششدانگ 0187/9مسکونیآپارتمانمجزی شده از فرعی 65

1231منفکه از پالک 1129 تبریز - ولیعصر - فلکه معلم  - کوچه خورشید - پالک 18220000034298613
فرعی از یک اصلی دربخش 9

الفعدم تخلیه  6.976.860.000ششدانگ 0150/04مسکونیآپارتمان

38076فرعی از یک اصلی تبریزـ  ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی - کوی لیدا -  10 متری پیمان - پالک 2 - طبقه 1922000003374723
واقع در بخش 9 

الفعدم تخلیه  6.187.440.000ششدانگ 0151/62مسکونیآپارتمان

3247فرعی از   10اصلی مفروز تبریزـ  ولیعصر جنوبیـ  خیابان آذریـ  15 متری سهندـ  پالک 25 طبقه اول202200000336240
ومجزی شده از 1336 دربخش9

الفعدم تخلیه  4.633.200.000ششدانگ 0175/50مسکونیآپارتمان

ادامه در صفحه سه



www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir استاندار:  نشست سران ایران، روسیه و ترکیه در تبریز برگزار می شود
 استاندار آذربایجان شرقی گفت: اجالس سه جانبه روسای 
جمهوری اســالمی ایران، روســیه و ترکیــه در تبریز برگزار 

می شود.
بــه گزارش خبرگزاری مهر، مجیــد خدابخش اظهار کرد: 
ســومین نشست سران جمهوری اســالمی ایران، جمهوری 
فدراتیــو روســیه و ترکیه در خصوص تحوالت ســوریه، روز 

جمعه شانزدهم شهریور ماه به میزبانی تبریز برگزار می شود.
وی افزود: والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان روســای 
جمهوری روســیه و ترکیه برای شــرکت در سومین اجالس 
ســران سه کشور، جمعه ۱۶ شــهریور میهمان مردم خونگرم 
تبریز، به عنوان پایتخت گردشــگری جهان اســالم در سال 
۲۰۱۸ خواهنــد بود و حجت االســالم دکتــر روحانی رئیس 

جمهور کشــورمان نیز به عنوان مقــام میزبان حضور خواهند 
داشت. 

خدابخش تصریح کرد: دو اجالس پیشــین ســران ایران، 
روسیه و ترکیه در خصوص مبارزه با تروریسم و پیشبرد فرآیند 
صلح و گفت وگو در سوریه؛ در شهرهای سوچی روسیه و آنکارا 

در ترکیه برگزار شده بود.
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قربانیان تبریزی شهردار منطقه ۱ صیانت 
و گســترش فضاهای سبز در جهت ایجاد امید 

و نشاط اجتماعی را مهم برشمرد.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 
یک کالنشــهر تبریز بر اســاس این گزارش 
قربانیان بیان داشــت :جهت حفظ و حراست 
از فضاهای سبز و ممانعت از بین رفتن هویت 
باغشهر تبریز بخصوص در حوزه منطقه یک 
باید اقدامات ویژه ای انجام پذیرد که در همین 
راستا این منطقه با احداث چند پارک و بوستان 

محلــه ای و اصالح وضعیت موجود فضاهای 
سبز گامهای موثری برداشته است .

شهردار منطقه یک گفت: باید بر این مهم 
اهتمام ویژه ای داشته تا بتوانیم فضای سالم و 
مرفهی را برای شــهروندان مهیا کنیم و باعث 
امیدواری و ایجاد شــور و نشاط اجتماعی شده 
که نشــاط فضای ســبز و شــادابی آنها روح 
ســرزندگی را در رگهای اجتماعی تزریق می 

نمایند.
قربانیان اشــاره نمود: آغاز فرم دهی ارقام 

ردیفی در مسیر استاد شهریار، هرس درختان و 
دفع علفهای هرز ساماندهی و کاشت درختچه 
و راه اندازی آبنما در داخل مهران رود، کاشت 
درخــت و درختچه در مقابل ســاختمان های 
توانیر، وجین گلکاریها در محور مســیر استاد 
شهریار ،کاشت درخت در پارک بانوان شمس 
تبریزی، ترمیم بانک ها در معابر مسیر خیابان 
باباطاهر ولیعصر و... از جمله اقداماتی است که 
هم اکنون توســط واحد فضای سبز منطقه در 

راستای این اهداف انجام می پذیرد.

رئیس ســازمان جهادکشــاورزی استان 
آذربایجان شــرقی از جانباز سرافراز سنگرساز 
بی سنگر و رئیس اداره  امور ایثارگران سازمان 

دکتر حاج حسین همتی عیادت نمود.
 بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان آذربایجان شرقی، 
مهندس اکبر فتحی به همراه حجت االسالم 
مجید نجفی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 
در ســازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان 
شــرقی و جمعی از معاونین و مدیران سازمان 
در گرامیداشــت هفته دولت از جانباز سرافراز 

سنگرساز بی سنگر دکتر حاج حسین همتی در 
آسایشگاه فجر جانبازان تبریز عیادت کردند. 

وی در حاشــیه عیادت از جانباز ســرافراز 
سنگرساز بی سنگر دکتر حاج حسین همتی با 
بیان اینکه جانبازان و خانواده های معظم شهدا 
سرمایه اصلی انقالب هستند، گفت: خدمت به 

این عزیزان وظیفه خطیر ما است.
فتحــی در این دیدار بــرای جانبازان عزیز 
و مخصوصًا دکتر حاج حســین همتی آرزوی 
سالمتی نمود و افزود: اگر صبر و تقوای خدایی 
در وجــود ایــن عزیزان نبود ایــن همه رنج و 

مشقت را تحمل نمی کردند. 
شایان ذکر اســت در این دیدار ایرانی فام 
معاون بهبود تولیدات گیاهی، صادقی اورنگی 
معاون توســعه مدیریــت و منابع انســانی، 
شریفیان معاون بهبود تولیدات دامی ، شهرام 
یزدان کریمی مدیر حوزه ریاســت ســازمان ، 
حاتمیان رئیس اداره روابط عمومی و هاشمپور 
مدیر حراست سازمان و جمعی دیگر از مدیران 

سازمانی حضور داشتند.

مدیرکل پســت اســتان آذربایجان شرقی 
ضمــن تقدیر از حضــور فعال بانــوان در این 
برگزاری این جلسات و تشکیل شورای بازاریابی 
بانوان را امری مثبــت و مورد تایید مدیر عامل 
محترم شــرکت عنوان نمــوده و افزود:  هدف 
اصلی و روشن تشــکیل این شورا ایجاد حس 

همکاری وحس مالکیت در شرکت است .
 محمد پوربــزرگ افزود : همه کارکنان باید 
در جریان عملکرد پســت اســتان قرارگرفته و 
در بازار شــدید رقابت و با توجه به حضور رقبای 
خارج سازمان باید از تمام ظرفیتها و پتانسیلهای 
موجود اســتفاده کنند و استعدادهای کارکنان 
شناسایی و پرورش یابد تا بتوان به اهداف کالن 
شــبکه پستی و کسب سهم بیشتر از بازار دست 

یافت .
وی در این جلســه شــاخص ترافیک را به 
عنوان یکی از شــاخصهای اصلی ارزیابی مورد 

تاکید قرارداده  ادامه داد : رتبه استان در شاخص 
ترافیک ممتاز بوده و در ردیف اول جدول ارزیابی 
می باشیم ولی الزم اســت با ورود به بازارهای 
جدید و حفظ بازارهای موجود ســهم خود را از 

ترافیک مرسوالت پستی افزایش دهیم .
در ادامه حســن پور , مسئول بازاریابی پست 
استان به بررسی و ارائه گزارش عملکرد بازاریابی 
و پیگیری پیشنهادات جلسه گذشته همکاران 
پرداخت و از انعقــاد دو قرارداد از بین ایده های 
جدید بانوان که در جلســه اول شورای بازاریابی 

بانوان مطرح گردیده بود خبر داد .
بهبود مجد , معاون پســتی اســتان نیز در 
این جلســه با اشــاره به آموزش خدمات پستی 
و نیــز نحوه تعامل با مشــتری , از خدمات تمبر 
اختصاصی و پست مستقیم به عنوان سوژه های 
مناسب جهت ورود بانوان به بحث بازاریابی نام 
برده و مقرر شــدبانوان  همکار طی دو هفته آتی 
بــا مراجعه به مدارس فرزندان و تشــریح تمبر 
اختصاصی و پست مستقیم , معرفی های الزم 

را انجام دهند .
در ادامه جلســه همکاران به ارائه ایده های 
جدید پرداختند که به عنوان موارد صورتجلسه 

ثبت گردید .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: 
با احداث فرودگاه و خط آهن جلفا – چشــمه 
ثریا – ترکیه، روابط تجاری منطقه آزاد ارس با 

ترکیه افزایش می یابد. 
محسن نریمان در دیدار و مذاکره با آژانس 
توسعه آناتولی شمال شــرقی ترکیه در تبریز 
)هیات آژانس کوداکا( با اشــاره به برنامه های 
جدی در منطقه آزاد ارس برای افزایش روابط 
با کشورهای دوســت و همسایه، اظهار کرد: 
اقدامات الزم از جمله تقویت و احداث راه های 
زمینی و هوایی برای توســعه همکاری های 

اقتصادی با ترکیه درحال انجام است.  
وی با اشاره به برنامه های زیربنایی منطقه 
آزاد ارس در حــوزه تزانزیــت، بیــان کرد: با 
همکاری وزارت راه و شهرســازی جمهوری 
اســالمی ایران و مناطــق آزاد ارس و ماکو، 
مطالعات خط آهن جلفا - چشمه ثریا - ترکیه 

در حال اجرا است.
وی به ظرفیت های ارس در زمینه سرمایه 
گذاری شــرکت های تــرک، اشــاره کرد و 
گفت: مزیت های قانونی و مشــوق های ارایه 

شــده در منطقــه آزاد ارس، موجــب فعالیت 
ســرمایه گذارانی از کشــورهای آذربایجان، 

ارمنستان و ترکیه در ایران شده است.  
نریمــان با بیــان این که طــرح توجیهی 
فرصت های ســرمایه گــذاری در ارس برای 
ارایــه به فعاالن اقتصادی ترکیه آماده شــده 
اســت، اظهار کرد: با آغــوش باز آماده تعریف 
فرصت های جدید سرمایه گذاری و بررسی آن 

در کار گروه های مشترک اقتصادی هستیم.
 وی اضافه کرد: وضعیت صنعتی و تجاری و 
موقعیت استراتژیک جغرافیایی ارس به اهداف 
کوداکا نزدیک است و می توانیم همکاری های 
مشترک تجاری و صنعتی را در برنامه کاری دو 

سازمان قرار دهیم.  
وی تاکیــد کرد: جاذبه های گردشــگری 
ارس، زمینه خوبی برای جذب سرمایه گذاران 

صنعت توریسم ایجاد کرده است.  
رئیس هیات مدیره ســازمان منطقه آزاد 
ارس همچنین در این نشســت با اشــاره به 
اهداف مشترک ایران و ترکیه در حوزه اقتصاد، 
گفت: هر دو کشور ترکیه و ایران سیبل حمالت 
آمریکا در موضوع تحریم ها شــده اند و برای 
مقابله با این تحریم ها باید همکاری بیشتری 
باهم داشته باشیم. مسئول هیات آژانس توسعه 
آناتولی شمال شرقی ترکیه ) کوداکا ( نیز هدف 
از این سفر را استفاده از پتانسیل های مشترک 
اقتصادی دو کشور دانست و آمادگی این هیات 
را برای ســرمایه گذاری در حوزه های معدن، 

بهداشت و درمان اعالم کرد.  
گفتنی است؛ هیات آژانس توسعه آناتولی 
شمال شرقی ترکیه ) کوداکا ( با حضور در دفتر 
تبریز ســازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی 
ارس بــا رئیــس هیات مدیــره و مدیر عامل 

سازمان منطقه آزاد ارس دیدار کردند.

جانبازان و خانواده های معظم شهدا سرمایه
 اصلی انقالب هستند

برگزاری دومین جلسه شورای بازاریابی پست استان

صیانت و گسترش فضای سبز، امید و نشاط اجتماعی را افزایش می دهد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد؛

اتصال هوایی و زمینی ارس به ترکیه
شهردار تبریز گفت: این کالنشهر 
دچار فقر فضای سبز بوده و باید برای 
توسعه آن گام های اساسی برداشت.

ایرج شــهین باهــر در آیین بهره 
برداری از پل ارتباطی 'یاشیل کؤرپو' 
) پل سبز( با اشاره به ضرورت توسعه 
فضای ســبز این کالنشــهر افزود: 
امسال در راستای توسعه فضای سبز 
هشت بوستان محله ای افتتاح و ۱۲ 
بوستان محله ای دیگر در حال احداث 

است.
وی با اشــاره به توجه شهرداری 
تبریز به توسعه بوستان های منطقه 
ای یادآوری کرد: در گذشته به غیر از 
ائل گلی، بوستان منطقه ای دیگری 
وجود نداشــت اما اکنــون تفرجگاه 
عینالی به محل مطلوب گردشگری 
تبدیل شده است و برنامه های توسعه 

ای در این مجموعه اجرا می شود.
شــهردار تبریــز اظهار داشــت: 
بوســتان عباس میرزا با 5۰۰ هکتار 
از دیگر بوســتان هــای منطقه ای 
این کالنشــهر به شــمار می رود که 
با افتتاح پل ارتباطی یاشــیل کؤرپو 
بافت مسکونی شهری به این بوستان 
متصل شــده است و در آینده نزدیک 
امکانات و خدمات زیادی در آن ایجاد 

می شود.
شهین باهر با بیان اینکه این طرح 
برای ایجاد رفاه و آسایش مردم تبریز 
اجرا شــده اســت، ادامه داد: کارخانه 
تولید آســفالت به عنوان بزرگ ترین 
کارخانه در منطقه نیز در آینده نزدیک 
افتتاح می شــود تا عالوه بر کاهش 
هزینه هــا، شــاهد افزایش کیفیت 

آسفالت در کالنشهر تبریز باشیم.

وی بــا بیان اینکه به دنبال تبدیل 
کالنشــهر تبریــز به عنوان شــهر 
گردشگر پذیر هستیم، گفت: چندین 
طرح ســرمایه گذاری در غرب تبریز 
کلنگ زنی می شــود که با افتتاح این 
طرح ها برای بیــش از پنج هزار نفر 
در کالنشهر تبریز اشتغال ایجاد می 

شود.
عضو شورای اســالمی تبریز نیز 
در این آیین گفت: شورای اسالمی و 
شهرداری تبریز در راستای آسایش و 
رفاه حال مردم، طرح های عمرانی و 
رفاهی خوبی را در این وضعیت رکود 
اقتصادی کشــور اجرا کرده اســت و 

افتتاح می کند.
علــی آجــودان زاده افــزود: در 
طرح یاشــیل کؤرپو شهرداری تبریز 
حتی ریالی بــه پیمانکار بدهی باقی 
نگذاشــت که این مهم نتیجه تالش 

شبانه روزی شهردار تبریز است.
پل ارتباطی یاشیل کؤرپو به طول 
۱۱۰ متر و عرض ۶ متر با صرف بیش 
از  ۲۸ میلیارد ریال مورد بهره برداری 
قــرار گرفت که این پل ۲ بوســتان 
بهاران و عباس میــرزا را به یکدیگر 

متصل کرد.

شهردار:

 کالنشهر تبریز دچار فقر فضای سبز است

تبریز - جاده ائل گلی - پشت الهی پرست - ده متری  اول رجایی 212200000336795
شهر - پالک 10

الفعدم تخلیه  172.421.552.604سهم از 96سهم 223282مسکونیآپارتمان1508  فرعی از 13 اصلی واقع در بخش9

الفعدم تخلیه  5.072.584.000ششدانگ 0121/05مسکونیآپارتمان9447  فرعی از 13 اصلی واقع دربخش 9تبریز - جاده ائل گلی - نرسیده به سهند - کوی ابریشم - پالک 22220000033680716

تبریز - خیابان دکتر قریب - کوی فیروز نو - ده متری کاج  - 232200000342875
پالک 18 - واحد اول - طبقه همکف

 583  فرعی از 8244 اصلی قطعه یک تفکیکی 
مفروز و مجزی شده از 582 فرعی واقع در بخش 5

الفعدم تخلیه  17522.085.938سهم از 96سهم 0117/93مسکونیساختمان

الفعدم تخلیه  21996.700.775سهم از 96سهم 251168/36مسکونیساختمان59 فرعی از 2923 اصلی واقع در بخش 7تبریزـ  خیابان قدسـ  کوی شریعتیـ  پالک 24220000034951358

الفعدم تخلیه  3.881.550.240ششدانگ 230/98138/58مسکونیساختمان21 فرعی از یک فرعی از 2872 اصلی واقع در بخش 7تبریزـ  کوچه باغـ  کوی جوادیـ  پالک 21 252200000332311

هریس - میدان مردانی آذر - روبروی نیروی انتظامی - 262200000319708
نمایندگی ایران خودرو 

1/5963   مفروز شده از فرعی 5074 قطعه یک بخش 
47 هریس

زتخلیه 7221.348.367.500سهم از96سهم 1396/45804تجاریساختمان

111 فرعی از 2153 اصلی قطعه 28 تفکیکی واقع در سراب - خیابان خرمشهر - کوچه دانشمند272200000332866
بخش 49

51/ 14  سهم 297/50319/30مسکونیساختمان
از96سهم

الف عدم تخلیه  417.271.672

الف عدم تخلیه  126.760.000ششدانگ 127/4780مسکونیساختمان88اصلی از فرعی 684بستان آباد - روستای آالنقـ  پالک 28220000034940288

 تبریزـ  ولیعصر خیابان  فروغی، صادقیان ، نبش ده متری 292200000349846
چهارم غربی پالک 36

الف عدم تخلیه  7.858.020.000ششدانگ0128/82مسکونیآپارتمان46313 فرعی از یک  اصلی قطعه  12واقع در بخش 9

 تبریزـ  خیابان جاللیهـ  خیابان لقمان حکیمـ  کوی 302200000350531
صادقی فرـ  کاشی 57ـ  آپارتمان ماهان طبقه 4 شمالی

22084 فرعی از 3اصلی قطعه 12تفکیکی واقع 
دربخش 10

الف عدم تخلیه  1.944.580.000ششدانگ088/39مسکونیآپارتمان

تبریز - خیابان راه آهن - کوی قدس - روبروی المهدی - 12 312200000307556
متری میخک 2 پالک 3 طبقه چهارم

88 فرعی منفکه از پالک 7889 فرعی 39واقع 
دربخش5

69 سهم از 96 099/69مسکونیآپارتمان
سهم 

الف عدم تخلیه  1.719.652.500

 تبریزـ  چهارراه ابوریحانـ  منظریه نبش کتابخانه محمد322200000351430
 تقی جعفریـ  کوچه حسن همتـ  پالک 120

68 سهم از 96 2001004/02مسکونیساختمان1377 فرعی از 8999  اصلی واقع در بخش 5  
سهم 

الف عدم تخلیه  12.210.384.580

الف عدم تخلیه  2.500.000.000ششدانگ1971004/02مسکونیساختمان4695فرعی از51  اصلی واقع دربخش 16شبسترشبسترـ  بلوار بسیجـ  کوچه شقایقـ  پالک 14 332200000385620

مدیریت شعب بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی
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سرپرست استان آذربایجان شـرقی:  بهمن راهـری               

تحریریه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9  

 ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم
تو را می بینم و میلم زیادت می شود هردم

به سامانم نمی پرسی نمی دانم چه سر داری
به درمانم نمی کوشی نمی دانی مگر دردم

حافظ

وحیده حاجی محمد یاری 
.......................................

دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز در طــی ۱3 دوره 
برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان تاکنون، 3 دوره و 
در سالهای ۸5 )المپیاد دختران ( ، 93 ) المپیاد پسران ( و 
97 )المپیاد پسران ( میزبان این رویداد بزرگ بوده است 
.دانشگاه علوم پزشــکی تبریز که به اذعان مسئولین 
کشــوری و اســتانی و همت عالی مدیری جهادی و 
توانمند جزو دانشــگاههای برتر و پیشرو در کشور به 
شــمار می رود عالوه بر پرداختن به فعالیتهای علمی 
و پژوهش در راســتای برگزاری رویدادهای فرهنگی 
و ورزشــی  که باعث ایجاد فضای پویایی و نشــاط در 
دانشــگاه می باشد ،گامهای بســیارخوبی برداشته و 

کارنامه درخشانی دارد.
ســیزدهمین المپیاد ورزشی دانشــجویان پسر 
دانشگاههای علوم پزشــکی سراسر کشور با حضور 
بالغ بر 3۰۰ شــرکت کننده اعم از ورزشکار ،کادرفنی 
، داوری و عوامل اجرایی از 5۸ دانشــگاه و دانشــکده 
علوم پزشــکی در ۱۲رشته ورزشی شامل تنیس روی 
میز ،  بدمینتون ، کاراته ، شنا ، دوومیدانی ، تیراندازی ، 
شطرنج ، کشتی ، والیبال ، تکواندو ، بسکتبال و فوتبال 
از ۱ شهریورماه به مدت ۱۰ روز  در حال برگزاری است.

میزبانی سومین دوره این المپیاد ها توسط دانشگاه 
علوم پزشــکی نشان از عالقه ، استقبال و تالش ویژه 
برای فراهم آوردن زیرساختهای الزم جهت برگزاری 
این گونه رویدادهاست. میزبانی که به اذعان بسیاری 
از مســئولین و شرکت کنندگان در این المپیاد به نحو 
شایسته ای صورت گرفته و باعث تمایز دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز از سایر دانشــگاهها دراین زمینه شده 

است.
محمدرضا مصطفوی نسب ، مربی رشته تیراندازی 
دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز که برای دومین بار 
برای حضور در المپیاد ورزشــی دانشــجویان پسر در 
تبریز حضور یافته اســت ، در گفتگــو با خبرنگار جام 
جم ، برگزاری مســابقات را خوب ارزیابی کرد و با ابراز 
رضایت از امکانات رفاهی ، دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریز را میزبانی شایســته برای برگزاری این المپیاد 

دانست .
مهران منافی دانشجوی رشته پزشکی و عضو تیم 
تیراندازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که دومین 

بار برای حضور در المپیاد ورزشی دانشجویان به تبریز 
سفر کرده اســت ،کیفیت برگزاری مسابقات را در دو 
دوره میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بسیار خوب 
عنوان کرد و گفت : در بحث تغذیه و هماهنگی تیم ها 
، سالن محل برگزاری مســابقات و ... امکانات بسیار 
خوبی را شاهد بودیم .وی افزود : فقط در بحث اسکان 
در صورتیکه نزدیکی به محل برگزاری مســابقات و 
ســالن غذاخوری مدنظر قرار گیرد قطعا در برگزاری 

کیفی مسابقات تاثیر بسزایی خواهد داشت.
منافی تجمیع فضای برگزاری مســابقات ، سالن 
غذاخوری خوابگاه ها و محل اسکان را راهکاری برای 
افزایش کیفیت برگزاری المپیاد ورزشی در دوره های 

بعد عنوان کرد.
محمد عزیزی ، داور فدراســیون تیراندازی نیز در 
گفتگو با جام جم ســطح برگزاری مسابقات را بسیار 
خوب توصیف کرد و ضمن تقدیر از مسئولین دانشگاه 
علوم پزشــکی تبریز به دلیل میزبانی خوب و مناسب ، 
این میزبانی را فرصتی مناســب برای معرفی ظرفیت 
ها و پتانســیلهای باالی اســتان برای برگزاری این 

رویدادها در سطح ملی و حتی بین المللی است. 
علــی کاظمــی ، داور تکواندو از اســتان زنجان ، 
امکانات رفاهی المپیاد از جمله تغذیه ، محل اســکان ، 
هماهنگی تیم ها و مسابقات را در سطح باالیی عنوان 

کرد.
وی همچنین ارتقاء سیســتم های داوری در دوره 
 هــای بعدی را راهکاری برای افزایش ســطح کیفی 

داوری مسابقات دانست.
محمدجواد صفرپور که به عنوان سرپرســت تیم 
تکواندو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این المپیاد 
حضور داشــت با ابــراز رضایت از میزبانی دانشــگاه 
علوم پزشــکی تبریز در این دوره از المپیاد و تشــکر 
از عوامل اجرائی و مســئولین دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز خواستار برگزاری این رویدادها در مجموعه ای 

متمرکز شد.
وی برگزاری مســابقات در یک مجموعه متمرکز 
شــامل ســالن غذاخوری ، خوابگاه و محل برگزاری 

مســابقات را پیشــنهادی برای برگزاری هرچه بهتر 
المپیاد ها ذکر کرد.

در ادامه گزارش به ســراغ مدیرکل دانشــجویی 
وزارت بهداشــت ، درمان و آموزش پزشکی رفتیم تا 
نظر وی را درخصوص برگزاری ســیزدهمین المپیاد 
ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی 
سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

جویا شویم.
دکتــر عطوف این المپیاد را بزرگترین و مهم ترین 
رخداد ورزشی در سطح ورزش وزارت بهداشت ، درمان 
و آموزش پزشــکی عنوان کرد و گفــت : این دوره از 
نظر تعداد دانشــگاههای شرکت کننده )5۸ دانشگاه 
( و تعداد شــرکت کنندگان)بالغ بر 3 هزارنفر(  صاحب 

رکورد می باشد.
مدیرکل دانشــجویی وزارت بهداشــت ، درمان و 
آموزش پزشکی در  تشریح علت انتخاب دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز برای میزبانی این دوره از المپیاد ورزشی 
دانشجویان گفت : تعداد باالی شرکت کنندگان و تنوع 
رشــته های ورزشی لزوم انتخاب میزبانی شایسته که 
دارای زیرساختهای ورزشی ، امکانات رفاهی از جهت 
اسکان ، تغذیه ، جاذبه های گردشگری و توان مدیریتی 
و اجرایی باشد را صدچندان کرد و البته آنچه که باعث 
شد تا معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت را 

بــه انتخاب تبریز برای این میزبانی مجاب کند تجربه 
موفق برگزاری دو دوره المپیاد در ســالهای گذشته و 

تقارن برگزاری این المپیاد با رویداد تبریز ۲۰۱۸ بود.
عطوف خاطرنشان کرد : جا دارد از دانشگاه میزبان 
، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، کادر اجرایی و همکاران 
این دانشگاه به خاطر تقبل زحمت میزبانی و توانمندی 
بسیار باالی رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز در 
بکارگیری امکانات و سایر دستگاه های همکار استانی 
همچون اداره کل ورزش و جوانان ، دانشگاه فرهنگیان 
، دانشــکده فنی و حرفه ای و دیگر دستگاه ها تقدیر و 

تشکر نمایم .
رئیس اداره تربیت بدنی وزارت بهداشــت ، درمان 
و آموزش پزشــکی در پاسخ به ســوال خبرنگار جام 
جم در خصوص میزبانی ســیزدهمین المپیاد ورزشی 
دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی سراسر 
کشــور گفت : در هر دوره از برگزاری این المپیاد شاهد 
افزایش تعداد شرکت کنندگان هستیم و این امر لزوم 
ایجاد زیرســاختها و فراهم آوردن امکانات بیشتر را در 
این زمینه در سطح دانشگاههای علوم پزشکی سراسر 

کشور ایجاب می کند.
مهدی مقدم منش در خصوص انتخاب تبریز برای 
میزبانی این دوره افزود : امکانات رفاهی از جمله تغذیه 
، حمل و نقل ، سالن برگزاری مسابقات در سطح بسیار 

خوبی آماده شــده و اگر از تعامل دانشــگاههای تابعه 
وزارت علوم در تبریز برخوردار بودیم در بحث اسکان 
هم می توانستیم  عملکرد بهتری داشته باشیم ولی در 

کل میزبانی را بسیار خوب ارزیابی می کنیم.
وی از پیگیری های مجدانه رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی تبریز برای بهره برداری هرچه ســریعتر از 
مجموعه متمرکزی که به عنوان محل دائمی برگزاری 
رویدادهای فرهنگی و ورزشی در تبریز در حال احداث 
اســت خبر داد و گفت : بهره برداری از این مجتمع که 
تمامی امکانات را برای برگزاری این رویداد ها در خود 
جای داده است نوید بخش برگزاری المپیادها در سطح 

بسیار عالی در دوره های بعدی است.
معــاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه علوم 
پزشکی تبریز نیز با اشاره به سیزدهمین المپیاد ورزشی 
دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی سراسر 
کشــور که به میزبانی دانشــگاه علوم پزشکی تبریز 
برگزار شد گفت : ما این میزبانی را برای خود افتخاری 
بزرگ می دانیم و برای برگزاری شایســته این المپیاد 

تمام امکانات دانشگاه را بسیج کردیم.
آقازاده افزود : برای بحث اسکان نیز از تمام ظرفیت 
موجود دانشــگاه استفاده کردیم و علیرغم مذاکرات و 
پیگیری های صورت گرفته با دانشگاه تبریز موفق به 
برخورداری از ظرفیت خوابگاه این دانشگاه نشدیم و با 
تعامل بسیار خوب دانشگاه فرهنگیان و فنی و حرفه ای 
خوابگاههای این دانشگاهها را محل اسکان شرکت 

کنندگان در نظر گرفتیم.
وی ادامــه داد : دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
در برگــزاری و میزبانــی هر 3 دوره المپیاد ورزشــی 
دانشجویی بیش از حد انتظار ظاهر شده و میزان باالی 
رضایتمندی شــرکت کنندگان کــه در ارزیابی های 

میدانی قابل بررسی است دلیلی بر این مدعا است.
معــاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه علوم 
پزشــکی تبریز گفت : تجربــه میزبانی 3 دوره المپیاد 
در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عالقمندی و استقبال 
بی نظیر رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز ، دکتر 
صومی ، از برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی در 

کنار فعالیتهای علمی و پژوهشی که آن را الزمه ایجاد 
فضای پویا و پرنشاط در دانشگاه ها می داند باعث شد تا 
ایده احداث محل دائمی برگزاری المپیاد های ورزشی 
و فرهنگی از ســوی وی مطرح  شده و مورد استقبال 

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.
آقازاده افزود : این مجموعه در زیربنایی به مساحت 
45 هزار متر مربع شــامل استخر ، سالن چند منظوره 
ورزشــی ، میدان چمن ،  خوابگاه دخترانه با ظرفیت 
۲5۰۰ نفر ، سالن غذاخوری با ظرفیت همزمان ۲۰۰۰ 
نفر ، آمفی تئاتر ، ســالن همایش و خوابگاه پسرانه با 

ظرفیت ۱۲۰۰ نفر در دست احداث می باشد .
وی گفــت : ما از برگزاری ایــن رویدادها به دلیل 
کمک به توانمندسازی دانشجویان به لحاظ جسمی 
و روحی استقبال می کنیم و آن را گامی بسیار مهم در 

تربیت نیروی متخصص ، سالم و کارآمد می دانیم.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز 
در گفتگو با جام جم از اســتقبال دانشگاه از برگزاری 
رویدادهای ورزشی خبر داد و گفت : امیدواریم با بهره 
برداری از مجتمع متمرکزی که در دست احداث است 
شاهد برگزاری هرچه بهتر این رویداد ها در  دانشگاه 

علوم پزشکی تبریز باشیم.
دکتــر بهرام جمالی ادامــه داد : ما برای برگزاری 
هرچه بهتر  این دوره المپیاد ورزشی از تمام ظرفیتهای 
دانشگاه کمک گرفتیم و بسیار خوب عمل کردیم . وی 
گفــت : ما در هر وعده ۱5۰۰ نفر را به طور همزمان در 
ســالن غذاخوری پذیرایی کردیم که در نوع خود یک 

رکورد می باشد.
مدیر تربیت بدنی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
در پایــان از حمایتهــای بی دریغ رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی تبریز ، دکتر صومی  و تالش شــبانه 
روزی عوامــل اجرایی کمیته های هفت گانه ســتاد 
اجرایی ســیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر 
دانشگاههای علوم پزشــکی سراسر کشور تشکر و 
قدردانی نمود. تحریریه سرپرســتی روزنامه جام جم 
در آذربایجان شــرقی برخود وظیفه میداند از تعامل 
مناســب ایوب اندبیلی، مدیرپایگاه اطالع رســانی 
وخبری مفدا تبریز و دبیر شــورای هماهنگی منطقه 
شــمالغرب که در تهیه و تدویــن این گزارش نهایت 
همکاری و همراهی را داشــتند مراتب قدردانی خود 

را اعالم دارد۰

 همزمان با ســومین روز از هفته 
دولت 9۰ عنوان پروژه برق رســانی 
شهرستان تبریز با ســرمایه گذاری 
بیــش از ۲۶۰ میلیــارد ریال به بهره 

برداری رسید.
این طرح ها در بخش های توسعه 
و احــداث، اصــالح و ســاماندهی، 
کاهش تلفــات، روشــنایی معابر و 
ایجاد قدرت مانور توســط شــرکت 
توزیــع نیروی برق تبریز اجرا شــده 

است. 
نصب 4۲ دســتگاه پست هوایی 
در شــهر تبریز به منظــور تعدیل بار 
ترانسفورماتورهای پربار با حمایت و 
پشــتیبانی فرمانداری تبریز از جمله 
مهمترین طرح های افتتاح شده بود.

از مجموع پروژه های افتتاح شده 
4۱ پروژه در حوزه توســعه و احداث با 
اعتبار ۱۶۲ میلیــارد ریال، ۲۰ پروژه 
در حوزه اصالح و ساماندهی با هزینه 
4۰ میلیارد ریال، ۱۰ پروژه روشنایی 
معابــر با هزینه ۲5 میلیــارد ریال ،۶ 
پــروژه در بخش ایجاد قدرت مانور با 
اعتبار ۱3 میلیــارد ریال و 4۲ پروژه 

ضربتی با اعتبــار 4۲ میلیارد ریال به 
بهره برداری رسید.

شــرکت توزیع نیروی برق تبریز 
حدود یک میلیون مشترک دارد و 3۸ 
درصد مصــارف انرژی آن در بخش 

صنعتی صرف می شود.
مدیرعامل این شرکت در حاشیه 
افتتاح های فوق الذکر، گفت: شرکت 
توزیع نیــروی برق تبریز در ســال 
گذشــته ۸7۰ میلیارد ریــال پروژه 
ســرمایه گذاری در زمینه توسعه زیر 
ســاختمانی توزیع اجرا کرد و جمعی 
از پروژه های باقی مانده از سال های 

گذشته را مختومه نمود.
عــادل کاظمی افزود: شــرکت 
توزیــع نیروی برق تبریــز از بزرگ 
ترین شــرکت های توزیع مســتقر 
در کالنشــهرها اســت که عالوه بر 
شهرستان تبریز، دو شهرستان اسکو 
و آذرشــهر، ۸ شــهر و ۱4۶ روستا در 
حــوزه عملیاتــی این شــرکت قرار 
دارند، این در حالی اســت که در سایر 
کالنشهر ها، شرکت های توزیع فقط 

در مرکز شهر فعالیت می کنند. 

 رئیس هیات دوچرخه ســواری 
شهرستان مرند گفت: مسابقه جایزه 
بزرگ دوچرخه ســواری بــا عنوان 
عطیه غدیر و به مناسبت هفته دولت 

در مرند برگزار می شود.
 محمدرضا امیدفرد خاطرنشــان 
کرد: هدف از برگزاری این مســابقه 
شناســاندن قطــب گردشــگردی 
یامچــی - یکانــات و گســترش 

اکوتوریسم شهرستان است.
امیدفرد با بیان اینکه این مسابقه 
در دو رده سنی بزرگساالن و جوانان 
برگزار می شــود، افزود: جایزه نفرات 
برتر در رده بزرگساالن به ترتیب ۱5 
،۱۰ و 7 میلیون ریال و در رده جوانان 

۱۰ ، 7 و 4میلیون ریال است.
وی از آغــاز ثبــت نام مســابقه 
دوچرخه ســواری از روز چهارشنبه 

خبر داد و گفت: این مسابقه به صورت 
نمادین از محل اداره ورزش و جوانان 
مرند آغاز و به صورت رســمی از سه 
راهی یامچی به سمت یکانات شروع 

می شود.
رئیــس هیات دوچرخه ســواری 
مرند اظهار داشــت: مســابقه جایزه 
بــزرگ دوچرخه ســواری مرند روز 
پنجشنبه ۸ شــهریور به صورت آزاد 
و سراســری و با همکاری بخشداری 

یامچی برگزار می شود.

مدیر عامل شــرکت گاز استان از بهره برداری 
۶3 روســتای استان با تحت پوشــش قرار دادن 
3۰49خانــوار با اعتباری بالغ بر ۱۸۲ میلیارد ریال 

در هفته دولت خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی مدیرعامل شــرکت 
گاز استان آذربایجان شرقی با اشاره به طرح های 
گاز رسانی در هفته دولت در سال 97 اظهار داشت: 
۶3 روســتا در مناطق محروم و دور افتاده استان 
آذربایجان شــرقی تحت پوشش گاز طبیعی قرار 

می گیرند.
ســیدرضا رهنمای توحیدی افزود: همزمان با 
آغازهفته دولت ۶3 روستا باجمعیتی بالغ بر 3۰49 
خانوار  تحت پوشش گازطبیعی قرارخواهندگرفت 
کــه این پروژه هاباهزینــه ای بالغ بر۱۸۲میلیارد  

ریال به بهره برداری خواهدرسید.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در هفته دولت 
ازســاختمان اداری وپســت امداد آبش احمد  و 
ســاختمان شــماره  ۲ملکان با اعتبــاری بالغ بر 

۱۶میلیارد ریال بهره برداری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گازاستان همچنین ازافتتاح 
دو ایستگاه CGS با هزینه بالغ بر9۰میلیارد ریال 
خبر داد و گفت: افزایش خدمات رســانی به مردم 
وارتقــاء کیفیت آن ونیزتداوم پــروژه های باقی 
مانده دردســتورکارقراردارد و تالش می کنیم تا 
بامدیریت هزینه های جاری رعایت اصل صرفه 
جویی و وصول مطالبات معوقه اهداف شــرکت 

راتحقق بخشیم.
وی  همچنیــن از آغازعملیات اجرایی  فاز دوم 
گازرســانی به ۸۰ واحد صنعتی با حجم 4۰ هزار 
متر مکعب گازدر ســطح استان همزمان با هفته 

دولت خبر داد.
وی در خاتمه با اشــاره به شتاب گیری برنامه 
های توسعه گازرسانی در مناطق محروم روستایی 
گفت :با اتمام طرحهای گازرســانی روســتایی 
در حال اجرا ســطح برخورداری خانوار بهره مند 

روستایی استان به 97 درصد خواهد رسید .

معاون توســعه منابع و پشــتیبانی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: ۶ هزار 
و 5۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای 

خط یک متروی تبریز منتشر می شود.
مسعود نصرتی اظهار داشت: انتشار این اوراق 
مشــارکت از اعتبارات بند )د( تبصره )5( قانون 
بودجه ســال 97، از ســوی وزیر کشور به بانک 

مرکزی معرفی شده است. 
وی افــزود: بعد از طــی مراحل بعدی فرایند 
انتشار شامل تایید بانک مرکزی و انتخاب بانک 
عامل نســبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام می 

شود. 
نصرتی گفت: تضمین بازپرداخت 5۰  درصد 
اصل و ســود اوراق مشــارکت بــرای اجرای 
طرح های حمل و نقل شهری نیز بر عهده دولت 

گذاشته  شده است. 

وی بــا بیان اینکــه با صدور مجوز انتشــار 
اوراق مشارکت توســط وزارت کشور،  در عمل 
کار شــهرداری شروع  شده اســت، تاکید کرد: 
شــهرداری ها باید در انجــام فرایندهای بعدی 
شــامل قــرارداد با بانک عامل و شــرکت های 
تامین ســرمایه، پیگیری تضمیــن 5۰ درصد 
ســهم دولت، تسویه  حســاب اوراق منتشرشده 
ســال های گذشته دقت و سرعت عمل مناسبی 

داشته باشند.
به گزارش ایرنا، عملیات اجرایی قطار شهری 
تبریز از حدود ۱5 ســال قبل آغاز شده و در زمان 
حاضر ۱۲ کیلومتر از مســیر ۱۸ کیلومتری خط 
اول آن بــا صرف یک هزار و 7۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار در حال بهره برداری است. 
برای افتتاح ۶ کیلومتــر باقی مانده خط اول 
قطار شهری تبریز نیز 7۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز اســت و امید می رود این بخش نیز با تزریق 
به موقع اعتبارات از ســوی دولت و شهرداری تا 

پایان امسال به بهره برداری برسد. 
برای اجرای خط دوم قطار شــهری تبریز نیز 
تاکنون 5۰۰ میلیارد تومان هزینه شــده است و 

این خط نیز ۱5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 

 مدیرعامل شــرکت پاالیــش نفت تبریز 
گفت: در حال مذاکره با شــرکت های چینی و 
روسی برای سرمایه گذاری ۱,5 میلیارد دالری 

در این پاالیشگاه هستیم.
غالمرضا باقری دیزج افزود: این ســرمایه 
گــذاری در راســتای ارتقای کیفــی و کمی 
محصوالت تولیدی پاالیشــگاه تبریز انجام 

می شود.
وی با اشــاره به پروژه های در دست اجرای 
این شرکت، اظهار داشت: پروژه گوگردزدایی 
از نفت گاز با هدف تبدیل کل نفت گاز تولیدی 
به استاندارد یورو چهار با اعتبار 4۸,۶۱ میلیون 
یورو و ۸۸5,۸۸ میلیارد ریال در حال اجراست. 
باقــری ادامه داد: پــروژه تولید روغن پایه 
گــروه ۱ و ۲ در واحــد گوگردزدایی از نفت گاز 
قدیم با اعتبار 4۰ میلیــارد ریال با هدف تولید 
محصوالت پاالیشی با ارزش افزوده باال اجرا 

شده که در حال تولید آزمایشی است.
وی با اشــاره به پروژه تغییر کاربری واحد 
بنزین ســازی قدیم به ایزومریزاسیون در این 
شــرکت گفت: این طرح با اعتبار 5۰۰ میلیارد 
ریال و با هدف تولید نفتای ســبک با اکتان باال 
جهت تولید کل بنزین با اســتاندارد یورو چهار 

اجرای می شود.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت تبریز با 
اشــاره به فعالیت زیست محیطی این شرکت 
افــزود: با توجــه به کمبود آب، این شــرکت 
توانســته اســت میزان دورریز آب را در حدود 
7۰ متر مکعب در ســاعت کاهش دهد و برای 

افزایش میزان بازیافت آب های آلوده و کاهش 
هــدر رفت آب پروژه احداث واحــد »آر.او« با 

اعتبار ۱5۰ میلیارد ریال در حال احداث است.
وی مهمترین دستاوردهای شرکت در سال 
گذشته را فرآورش نفت خام به میزان 3,۸ درصد 
بیشــتر از برنامه، تغییــر کاربری واحد تصفیه 
گازوئیل قدیمی جهت تولید روغن پایه، تغییر 
کاربری واحد بالاستفاده بنزین سازی قدیم به 
واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک بدون نیاز به 
احداث واحد جدید، کاهش ضایعات، کاهش 7 

درصدی اندیس انرژی عنوان کرد.
باقری دیزج با بیان اینکه پاالیشگاه تبریز 
از لحاظ ظرفیت در رده چهارم پاالیشگاه های 
کشور قرار دارد، گفت: ســهم این پاالیشگاه 
در تامین نیاز کشــور هفت درصد، اما به دلیل 
همسایگی با چندین کشور از موقعیت خاصی 

برخوردار است.
وی با اشــاره بــه راه انــدازی واحد تولید 
قیرسازی در این شــرکت، اظهار داشت: این 
پروژه بعد از دو ســال فعالیت متوقف شد و در 
حال اخذ مجوزها بــرای راه اندازی دوباره آن 

هستیم. 
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت تبریز در 
خصــوص دلیل توقف پروژه قیرســازی این 
پاالیشــگاه گفت: از آنجایی که پاالیشــگاه 
تبریز تولید کننده خوراک قیرســازی اســت 
بایــد خوراک آن را به بورس عرضه و از بورس 
خریداری کنــد و همه اقدامات جهت دریافت 

مجوز راه اندازی انجام شده است.

وی در خصــوص خروج آمریــکا از برجام 
نیز اظهار داشــت: ممکن است تحریم موجب 
کندی برخی فعالیت ها شــود امــا با مدیریت 
درســت مشــکلی ایجاد نخواهد شد و تدابیر 
الزم برای تامین تجهیــزات در زمان تحریم 

اندیشیده شده است. 
باقــری دیزج افزود: پاالیشــگاه تبریز در 
ســال 5.5 میلیون تن محصول به بازار عرضه 
می کنــد، که9۰ درصد محصــوالت ماهیت 
سوختی داشته و ســایر محصوالت از طریق 

بورس عرضه می شود. 
وی ادامــه داد: 5۰ درصد بنزین تولیدی در 
این پاالیشــگاه طبق اســتاندارد یورو 4 تولید 
می شود، ضمن اینکه بنزین معمولی تولیدی 
این شرکت 9۰ درصد شــاخص های پاک را 
داراســت. مدیرعامل پاالیشگاه تبریز گفت: 
مهم ترین هدف این شــرکت حرکت در مسیر 
سیاست های دولت برای تولید سوخت پاک در 
کشور و در کنار آن تنوع بخشی به محصوالت 
با ارزش افزوده بیشتر برای رساندن سود بیشتر 
به سهامداران، انجام مسوولیت های اجتماعی 

و حرکت در مسیر توسعه پایدار است.
وی یادآور شد: شــاخص های اقتصادی، 
فنی و علمی این شرکت نسبت به سال گذشته 
رشــد بسیار باالیی داشته و تالش می کنیم در 

سال جاری این روند حفظ شود و بهبود یابد.
به گزارش ایرنا، مراحل اجرایی پاالیشگاه 
تبریز از ســال ۱353 آغاز و در ســال ۱35۶ به 

پایان رسید.

بهره برداری از 63 پروژه گازرسانی روستایی در هفته دولت

6500 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای متروی تبریز 
منتشرمی شود

90 پروژه برق رسانی در شهرستان تبریز
 به بهره برداری رسید

مسابقه دوچرخه سواری جایزه بزرگ 
کشوری در مرند برگزار می شود

از سوی شرکت های روسی و چینی؛

1/5 میلیارد دالر در پاالیشگاه تبریز سرمایه گذاری می  شود

  سرپرســـتی  روزنامه جام جم  در آذربایجان شرقی

 جناب آقاي حاج کریم صفری و آقای علی صفری
در گذشـــت مـــادر بزرگـــوار تـــان  را بـــه شـــما  و خانـــواده محترمتـــان تســـلیت 
ـــرای  ـــی و ب ـــوان اله ـــران و رض ـــوم غف ـــرای آن مرح ـــان ب ـــد مّن ـــم و  از خداون می گوی

بازمانـــدگان صبـــر جمیـــل و اجـــر جزیـــل خواســـتارم.

شرکت کنندگان در گفتگو با جام جم عنوان کردند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز میزبانی شایسته برای سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان


