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نماينده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى گفت: مدير شايســته نظام روحيه جهادى و خســتگى 
ناپذير دارد.

 حجت االســالم والمســلمين ســيدمحمدعلى آل هاشــم  در آيين تكريم و معارفه مدير كل 
صداوســيماى مركز آذربايجان شرقى اظهار داشــت:  يكى از موفقيت هاى يك سازمان احترام به 

پيشكسوتان آن سازمان است...

عمليات اجرايى در 110 هزار هكتاردر قالب طرح مديريت جامع حوضه هاى آبخيز دراســتان آذربايجان شــرقى با 
اعتبارى بالغ بر 191 ميليارد ريال آغاز گرديد.

به گزارش روابط عمومى به نقل از داور نامدار مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى آذربايجان شرقى با اعالم اين خبر 
افزود: اين ميزان اعتبار از محل صندوق توسعه ملى و به منظور اجراى طرحهاى آبخيزدارى در سطح استان پيش بينى 

و تصويب شده است...

اعمال هرنوع محدوديت در واردات مناطقاعمال هرنوع محدوديت در واردات مناطق
 آزاد خالف قانون است آزاد خالف قانون است

شهردار خبر داد؛

اطالع رسانى درباره طرح تفصيلى تبريز و قراردادهاى شهردارى

آغاز عمليات اجرايى در 110 هزار هكتار در قالب 
طرح مديريت جامع حوضه هاى آبخيز

ارائه 2129 فقره تسهيالت مسكن يكم 
به متقاضيان در آذربايجان شرقى

شهردار اسكو:
گردشگرى اسكو برند كشورى است

صفحه2 صفحه2

انتصاب شايسته و بجاى جنابعالى را به 
اين سمت  تبريك عرض مى نماييم. 
اميد اســت در سايه تأييدات الهى، در 
اين عرصه خطير اعتالى ميهن عزيز 

اسالمى موفق و سربلند باشيد.

   انتصاب شايســته جنابعالي را  به اين 
سمت تبريك عرض مي نمايم و باور 
دارم كه حضور شما  نويد بخش نشاط 
و تحرك بيش از پيش خواهد گرديد 
از خداونــد متعال توفيق روز افزونتان 
را در تمامي مراحل زندگي مســئلت 

دارم.

برخــود الزم مــى دانــم؛ انتصاب 
جنابعالــى را به  اين ســمت تبريك 
عرض نمايم. اميد اســت در ســايه 
تأييدات الهــى، در اين عرصه خطير 
اعتالى ميهن عزيز اســالمى موفق 

و سربلند باشيد.

انتصاب شايسته حضرتعالى را به اين 
سمت  كه نماد بارزى از توانايى هاى 
ارزشــمند جنابعالى مى باشد تبريك 
عرض نمــوده وتوفيــق روزافزون 
جنابعالى را از خداوند متعال خواستارم.  

برخود الزم مى دانم  انتصاب جنابعالى 
را به اين  سمت تبريك عرض نمايم. 
اميد است در ســايه تأييدات الهى، در 
اين عرصــه خطير و خدمت به جامعه 
علمى و اعتالى ميهن عزيز اسالمى 

موفق و سربلند باشيد.

انتصاب بجا و شايســته جنابعالى به  اين 
سمت را كه بيانگر تعهد ،كارآمدى ،لياقت 
و شايســتگى  هاى بر جســته آن برادر 
گرامى در صحنه هاى خدمت صادقانه 
به نظام و ميهن اســالمى است تبريك 
عرض نموده ، موفقيت و سربلندى شما 

را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

با كمال مســرت و افتخــار انتصاب 
شايســته و بجاى جنابعالى را به اين 
ســمت تبريك عرض مى نمايم .اميد 
است در سايه الطاف الهى در پيشبرد 
اهــداف عالى نظام مقدس جمهورى 
اسالمى ايران موفق و سربلند باشيد.

انتصاب شايســته حضرتعالى 
رابه اين سمت تبريك عرض 
نمــوده وتوفيــق روزافزون 
جنابعالــى را ازخداوندمتعال 

خواستارم.  

انتصاب شايسته جنابعالى به اين سمت را تبريك عرض نموده ، رجاى واثق دارد حضور 
شــما در اين مسئوليت به عنوان خادمى صديق و واليتمدار با كوله بار گرانى از تجربه 
، نويد بخش نشــاط و تحرك بيش از پيش آن مجموعه خواهد گرديد. دوام توفيقات و 

مزيد عزت و سالمت جنابعالى را از جهاندار جان آفرين مسالت دارد.  

ارجمند گرانمايه جناب آقاى مرتضى صفرى 
مديركل محترم صدا وسيماى آذربايجان شرقى 

برادر ارجمند جناب آقــاى مرتضى صفرى 
مديركل محترم صدا وسيماى آذربايجان شرقى 

برادرارجمند جناب آقاى مرتضى صفرى 
مديركل محترم صدا وسيماى آذربايجان شرقى 

ارجمند گرانمايه جناب آقاى مرتضى صفرى 
مديركل محترم صدا وسيماى آذربايجان شرقى 

ارجمند گرانمايه جناب آقاى مرتضى صفرى 
مديركل محترم صدا وسيماى آذربايجان شرقى 

ارجمند گرانمايه جناب آقاى مرتضى صفرى
مديركل محترم صدا وسيماى آذربايجان شرقى 

برادر ارجمند جناب آقاى مرتضى صفرى
مديركل محترم صدا وسيماى آذربايجان شرقى 

 برادر ارجمند جنــاب آقاى  مرتضى صفرى  
مديركل محترم صدا وسيماى آذربايجان شرقى 

برادرارجمند جناب آقاى مرتضى صفرى 
مديركل محترم صدا وسيماى آذربايجان شرقى 

اداره كل روابط عمومى و امور بين الملل 
سازمان منطقه آزاد ارس 

مهندس اكبر فتحى 
رئيس سازمان جهاد كشاورزى آذربايجان شرقى

دكتر ساسان فرشى حق رو
 مديركل استاندارد آذربايجان شرقى

مهندس محمدرضا عيدى- مديركل نوسازى توسعه 
و تجهيز مدارس آذربايجان شرقى

دكتر وحيد مجيدى 
مديركل بيمه سالمت آذربايجان شرقى

دكتر سيد جمال حسينى اقدم
مدير روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى تبريز 
ومشاور پزشكى صدا وسيما

محمد نظرى - مدير صندوق بيمه  اجتماعى 
كشاورزان ، روستائيان و عشاير آذربايجان شرقى 

دكتر شهرام دبيرى اسكويى
 رئيس بيمارستان وليعصر ( عج) 

انتصاب شايســته جنابعالى را به اين ســمت تبريك و تهنيت عرض نموده و توفيق روزافزونتان را در 
خدمت به نظام مقدس جمهورى اســالمى ايران و بالندگى فرهنگ و هنركشور با مديريت حرفه اى 
و تعامل گرا و نوآورى و خالقيت رســانه اى در راســتاى تاكيدات مقام معظم رهبرى از خداوند متعال 

خواستاريم.

برادرارجمند جناب آقاى مرتضى صفرى 
مديركل محترم صدا وسيماى آذربايجان شرقى 

سياوش درفشى - مديرعامل پتروشيمى تبريزرئيس و هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكى تبريز



صعود گروه كوهنوردى آبفاى استان به قله سبالن www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir

دوشنبه 22 مرداد 1397  / شماره 5177
 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

گروه كوهنوردى شــركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقى 
بمناسبت سالروز والدت با سعادت امام رضا (ع) ،  متشكل از 18 همنورد 
، موفق به صعود به قله 4811 مترى ســبالن در ارتفاعات استان اردبيل 

گرديد.
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب آذربايجانشرقى اين 
برنامه صعود كه با حضور 18 نفر از اعضاى با تجربه و آماده گروه برگزار 

گرديد، همنوردان پس از برپايى چادر در محوطه پناهگاه  و استقرار نسبى 
و بعد از اندكى اســتراحت ، در يك حركت رفت و برگشت كوتاه اقدام به 
هم هوايى در محيط كوهستان نموده و با آماده نمودن لوازم و تجهيزات 
خود عزم خواب نمودند كه وزش باد بسيار شديد و شروع بارش رگبارى 
اين امر را غير ممكن نمود و با تحمل شــرايط بسيار دشوار موجود نهايتا 
ساعت 2/30 بامداد صعود خود را در زير بارش باران شروع و با طى مسير و 

عبور از سنگالخ ها در امتداد يال شمال شرقى و عبور از برف چالها و رأس 
يخچال موفق به فتح ستيغ قله سبالن و رؤيت درياچه زيباى آن شدند.

شــايان ذكر اســت اعضاى گروه در اين برنامه آقايان يوسف زاده ، 
اميرى ، زهدى ، حسن زاده ، درگاهى ، غالمپور ، ملك آبادى ، مدقالچى ، 
عبادى ، حق شناس ، نيك خصلت ، بافهم ، اسمعيل پور ، رافضى ، نيكزاد 

، ابراهيم  زاده ، طوسى به سرپرستى آقاى ناصراهرى بودند.
2

شهردار اســكو با بيان اين كه 
به دليل وجود آثار تاريخى فراوان 
در شهر اســكو، گردشگرى اين 
شهرســتان به عنــوان يك برند 
كشــورى اســت، گفت: يكى از 
راهكارهاى توسعه گردشگرى در 
اسكو و تبديل به برند گردشگرى، 
تاســيس تعدادى موزه  بوده كه 
نقش اساســى در ارتقاى صنعت 
توريسم داشته و مى تواند در كنار 

ســاير جاذبه هاى شــهر موجب افزايش ورود گردشگر و همچنين مسافرت 
مجدد آن ها مى باشد.

بابك شريفى در جمع خبرنگاران با اشاره به اين كه جذب توريست از اولويت 
كارى شهردارى اسكو است، اظهار كرد: ظرفيت و پتانسيل هاى گردشگرى 
شــهر اسكو زبانزد بوده و از هر جهت حائز اهميت و قابل سرمايه گذارى است 

و مى توان آن را به قطب صنعتى و اشــتغال زايى تبديل كرد.
وى ادامه داد: شــهردارى تبريز تمامى اقدامات الزم را جهت ارائه خدمات 
مطلوب به مســافران به صورت شــبانه روزى انجام داده و درصدد توســعه 

امكانات رفاهى و عمران و آبادانى شهر است.
وى عنوان كرد: ضرورى است تا بسترهاى مناسبى جهت جذب گردشگر 

باتوجه به پتانسيل هاى غنى گردشگرى موجود در شهرستان فراهم شود.
شهردار اسكو با بيان اين كه طرح جامع شهر اسكو داراى موانع بسيارى از 
لحاظ خدمت رسانى به شهروندان است، عنوان كرد: الزم است قبل از ابالغ 
آن از ســوى شــوراى عالى معمارى و شهرسازى موانع موجود مرتفع شده و 

براساس مستندات موجود بازنگرى هاى الزم انجام شود.
وى با اشــاره به وجود چهار پارك محله اى در ســطح شهرســتان اسكو، 
عنوان كرد: تالش ما اين اســت كه خدمات شــهرى را به صورت عادالنه در 

سطح شهر توزيع كنيم.
شــريفى با بيان اين كه 40 هزار گردشــگر در نوروز ســال جارى از شهر 
اســكو بازديد كرده اند، اظهار كرد: باتوجه به پتانســيل هاى فرهنگى باالى 
شــهر، اسكو بدون شــك يكى از هدف هاى گردشــگرى طى رويداد تبريز 

2018 است.
وى از برگزارى همايش نيكنامان شهرســتان اســكو خبر داد و گفت: در 
شهرســتان اســكو برخى افرادى وجود دارند كه در اقتصاد كشــور نيز تاثير 
بســزايى دارند به همين منظور مقرر شده جهت تجليل از اين افراد، همايش 

نيكنامان شهرستان اسكو برگزار شود.

عمليــات اجرايى در 110 هــزار هكتاردر قالب 
طرح مديريت جامع حوضه هاى آبخيز دراســتان 
آذربايجان شــرقى با اعتبارى بالغ بر 191 ميليارد 

ريال آغاز گرديد.
به گزارش روابــط عمومى به نقل از داور نامدار 
مديــركل منابع طبيعى و آبخيــزدارى آذربايجان 
شــرقى با اعالم اين خبر افــزود: اين ميزان اعتبار 
از محل صندوق توســعه ملــى و به منظور اجراى 
طرحهاى آبخيزدارى در سطح استان پيش بينى و 

تصويب شده است.

داور نامــدار كــه در دومين جلســه 
روســاى ادارات ستادى اداره كل حضور 
يافته بــود با تاكيد بر اجــراى پروژه ها 
براساس زمانبندى صورت گرفته؛ گفت: 
موفقيت در اجراى طرح مديريت جامع 
حوضــه هاى آبخيز در گرو اســتفاده از 
تخصص، تجربه و تعهد كارشناســان 
بوده كه به فضل الهى اين توانايى در بدنه 

كارشناسى اداره كل وجود دارد.
وى در اجــراى پروژه هــا و هزينه 
كردها رعايت صرفــه و صالح دولت را 
ضرورى دانسته افزود: كليه اقدامات بايد 
در چارچوب قانونى و ضوابط اجرايى بودجه ســال 

جارى صورت پذيرد.
در ادامه روســاى ادارات گزارش كاملى از روند 
اقدامات صورت گرفته را ارائه و مقرر گرديد گزارش 
هفتگى پيشرفت پروژه ها توسط روساى ادارات به 

معاونت آبخيزدارى اداره كل ارائه نمايند.
استان آذربايجان شرقى با 58/4 ميليون هكتار، 
شــامل ســه حوضه آبخيز درياچه اروميه، حوضه 

آبخيز ارس و حوضه آبخيز سد سفيد رود مى شود.

 كارگاه آموزشــى ذيحســابان دستگاههاى 
اجرايــى اســتان آذربايجان شــرقى با حضور 
معاون نظــارت مالــى و رئيس خزانــه معين 
اســتان، ذيحســابان دســتگاههاى اجرائــى 
اســتان و معاونين ذيحســاب و همچنين رؤسا 
و كارشناسان ادارات تابعه معاونت نظارت مالى 
اداره كل متبوع روز سه شنبه 97/5/16 در محل 
ســالن كنفرانس اين اداره كل در تبريز تشكيل 

شد. 
 به گــزارش روابط عمومــى اداره كل امور 
اقتصادى و دارايى آذربايجان شرقى،در ابتداى 
جلسه ناصر اليحى معاون نظارت مالى و رئيس 
خزانه معين استان درخصوص آيين نامه مربوط 

به اســناد خزانه اسالمى در ســال 97 و  اوراق 
تسويه خزانه صحبت كردند.

 در ادامــه جلســه جليــل منصــرف رئيس 
اداره  هماهنگــى و تلفيق حســابها توضيحاتى 
درخصــوص آخرين تغييرات بــه وجود آمده در 
سامانه ســناما و ترتيب ارسال حسابهاى نهايى 

سال96 ارائه داد. 
همچنين تصويب نامه ها و بخشــنامه هاى 
واصلــه درخصــوص قوانين و مقــررات مالى، 
محاســباتى مورد بررسى و تبادل نظر واقع شد. 
در پايــان ابهامات مطروحــه در مورد مقررات 
از ســوى ذيحســابان مورد بحث و بررسى قرار 

گرفت.

آغاز عمليات اجرايى در 110 هزار هكتار در قالب طرح مديريت 
جامع حوضه هاى آبخيز

برگزارى كارگاه آموزشى ذيحسابان دستگاه هاى اجرايى استان

شهردار اسكو:
گردشگرى اسكو برند كشورى است

مدير شعب بانك مسكن استان آذربايجان 
شرقى گفت: از بدو راه اندازى حساب صندوق 
يكم مسكن بانك مسكن از خرداد 1394 تا به 
حال، بانك مسكن در سطح  استان آذربايجان 
شرقى توانسته اســت 2129 فقره تسهيالت 
خريد و احداث مســكن به ارزش1170ميليارد 

ريال پرداخت كند.
 به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، 
امير رنجبريان استقبال مردم از تسهيالت خريد 
و ساخت مسكن، از محل حساب صندوق پس 
انداز مســكن يكم بانك مســكن، را در سطح 
استان خوب ارزيابى و اظهار كرد: در حال حاضر 
تعداد افتتاح كنندگان اين حساب روز به روز در 
حال افزايش بوده و در اين راستا كليه متقاضيان 
مى توانند بــا مد نظر قرار دادن شــرايط فوق 
همچنان از مزاياى اين حساب بهره مند شوند.

 وى، با اشــاره به خدمات بانك مسكن در 
سطح استان، گفت:  بانك مسكن بانكى دولتى 
و تخصصى در امر مســكن بوده كه به عنوان 
يكى از ابزارهاى اجرايــى دولت در اين زمينه 
فعاليت مى كند و تاكنون توانسته است خدمات 
مثمر ثمرى را در راســتاى خانه دار كردن مردم 
ارائه كند كه از جملــه اين خدمات مى توان به 
اعطاى تســهيالت مســكن مهر، تسهيالت 
ساخت و تعمير به زلزله زدگان منطقه ارسباران، 
اعطاى تســهيالت بــه انبوه ســازان  و انواع 
تسهيالت ســاخت و خريد به صورت انفرادى 

اشاره كرد.
 وى افزود: اعطاى تســهيالت بهسازى و 
نوسازى بافت هاى فرسوده و ناكارآمد شهرى 
همانند سال هاى گذشته نيز در دستور كار بانك 
مســكن بوده و متقاضيان مى توانند با مراجعه 
به شركت عمران مسكن سازان شمالغرب، به 
نمايندگى از طرف اداره كل راه و شهرســازى 
و ارايــه معرفى نامه به بانك مســكن، از اين 

تسهيالت بهره مند شوند.
 رنجبريان ادامه داد: اين تسهيالت در تبريز 
به ازاى هر واحــد احداثى 50 ميليون تومان و 
در شهرستان هاى اســتان 30 ميليون تومان 
بوده كه مدت بازپرداخت آن با احتساب دوران 

مشاركت، 12 سال است.
وى در بخش ديگر سخنان خود به حساب 
صندوق پس انداز مســكن يكم بانك مسكن 
اشــاره  كرد و ادامه داد: در سال جارى خانه اولى 
ها (متقاضيانى كه از تسهيالت بانك مسكن و 
ســاير بانكها جهت خريد، احداث و تعمير واحد 
مسكونى واز امكانات دولتى براى تهيه مسكن 
اســتفاده نكرده اند و در اين خصوص سابقه اى 
ندارنــد)، با افتتاح اين حســاب(با حداقل مبلغ 
افتتاحى جهت محاسبه تســهيالت در تبريز 
100 ميليون ريال و در شهرســتان هاى استان 
67 ميليون ريال)، مى توانند براى تامين مسكن 
خــود، 60 ميليون تومان در تبريز و 40 ميليون 
تومــان در شهرســتان ها و زوج هاى جوان در 
قالب طرح زوجين 120 ميليون تومان در تبريز 
و 80 ميليــون تومان در شهرســتانها به مدت 
بازپرداخت 12 ســاله(144 قسط)، با نرخ شش 
درصد در بافت فرسوده شهرى و هشت درصد 
در خارج از بافت فرســوده شهرى تسهيالت 

دريافت كنند.

 وى همچنيــن حداكثر قدمت پالك مورد 
خريدارى و معرفى شــده به بانك را، 15 سال 
از تاريــخ صدور جواز ســاخت وحداقل مدت 
انتظار جهت دريافت تسهيالت براى دارندگان 
حســاب صندوق پس انداز مسكن يكم را يك 

سال ( دو دوره 6 ماهه )، اعالم كرد.
رنجبريــان در خصوص مزايــاى رقابتى 
حســاب صندوق يكم بانك مســكن در كل 
شبكه بانكى كشور گفت:  منحصر به فرد بودن 
سقف تسهيالت جهت خريد و احداث مسكن، 
داشــتن بيشترين مدت باز پرداخت تسهيالت 
پرداختى مسكن و كمترين نرخ سود تسهيالت 
پرداختى مســكن، امكان انتقال امتياز حساب 
به بستگان نزديك دارنده حساب يكم، امكان 
پرداخت به حالت زوجين (2 فقره تسهيالت بر 
روى يك پالك)،    تعلق ســود 10 درصدى در 
صورت انصراف از پرداخت تسهيالت،  تقسيط 
ســاده به صورت عام و پلكانى براى اقشار كم 
درآمد و   پرداخت تسهيالت انبوه سازى در بافت 
فرسوده به انبوه سازان از جمله ويژگى هاى اين 

صندوق است.
 مدير شعب بانك مسكن استان آذربايجان 
شرقى درخصوص شرايط اين تسهيالت گفت: 
حداكثر سقف تسهيالت انفرادى خريد در تبريز 
500 ميليون ريال  انفرادى و 800 ميليون ريال 
زوجين،  حداكثر ســقف تســهيالت انفرادى 
خريد در شهرســتانهاى اســتان 400 ميليون 
ريال انفرادى و 600 ميليون ريال زوجين،  نرخ 
سود تسهيالت از محل اوراق در بافت فرسوده 
شــهرى 16 درصد 15 ساله و در خارج از بافت 
فرسوده 17,5 درصد 12 ساله ،  حداكثر قدمت 
پالك مورد خريدارى و معرفى شــده به بانك 
20 ســال از تاريخ صدور جواز ساخت  بوده و در 
پرداخت اين نوع تســهيالت خانه اولى بودن 

متقاضى الزامى نيست.

ارائه 2129 فقره تسهيالت مسكن يكم به متقاضيان
 در آذربايجان شرقى

انتصاب شايســته جنابعالى را به اين ســمت تبريك و تهنيت عرض نموده و توفيق روزافزونتان را در 
خدمت به نظام مقدس جمهورى اســالمى ايران و بالندگى فرهنگ و هنركشور با مديريت حرفه اى 
و تعامل گرا و نوآورى و خالقيت رســانه اى در راســتاى تاكيدات مقام معظم رهبرى از خداوند متعال 

خواستاريم.

برادرارجمند جناب آقاى مرتضى صفرى 
مديركل محترم صدا وسيماى آذربايجان شرقى 

بهمن راهرى /  سرپرست روزنامه جام جم در آذربايجان شرقى



www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir آغاز به كار «انجمن حمايت از بيماران سكته مغزى تبريز»
«انجمن حمايت از بيماران سكته مغزى تبريز» 

شروع به كار كرد. 
  به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شــرقى، 
انجمــن حمايت از بيماران ســكته مغزى با هدف 
توســعه فعاليت هاى حوزه اســتروك در دانشگاه 

علوم پزشــكى تبريــز در راســتاى بهره گيرى از 
پتانســيل  هاى مردمى و خيران ســالمت، براى 
پيشگيرى، توسعه آگاهى و حمايت از بيماران مبتال 
به ســكته هاى مغزى، انجمــن حمايت از بيماران 

سكته مغزى تاسيس شد. 

  اين انجمن طى همايشــى با حضــور نماينده 
ولى فقيه در اســتان و امام جمعه تبريز، اســتاندار 
و ســاير مسئوالن استانى و دانشــگاهى و خيران 
اســتان در تاالر همايش هاى اتاق بازرگانى، شروع 

به كار كرد. 
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معــاون وزير صنعت، معدن و تجارت با 
تاكيد بر اين كه موقعيت آذربايجان شرقى 
شرايط نجات كشــور را دارد، گفت: مردم 
آذربايجان با ريسك بااليى فعاليت مى كنند 
و شرايط نجات كشور را دارند؛ از اين رو بايد 
فضا را براى ورود سرمايه گذاران آماده كرده 

و زمينه را براى اين افراد فراهم كنيم.
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان 
شرقى، صادق نجفى در جلسه تبيين سياست هاى حمايتى سازمان صنايع كوچك 
و شــهرك هاى صنعتى از واحدهاى صنعتى در تبريز بــا بيان اين كه آذربايجان در 
طول تاريخ براى عظمت ايران نقش آفرينى كرده است، اظهار كرد: تجار آذربايجان 
ســرمايه و اجناس خود را براى دفاع از اين سرزمين فروختند و امروز نيز كارآفرينان، 
توليد كنندگان و صادركنندگان بايد راهگشايى براى خروج از جنگ اقتصادى حاكم 

در كشور باشند.
وى اضافه كرد: بايد اتاق فكرى بين توليد كنندگان و مديران تشكيل شود تا روش 
ها و راهكارهاى خارج شــدن از اين بحران ها مورد بررسى قرار گيرد؛ به عنوان مثال 
چند سال پيش صنايع غذايى آذربايجان با مشكالتى مواجه بوده، اما با تالش ها و پيدا 
كردن راهكارهايى اكنون حدود 80 درصد شــيرينى و شكالت در آذربايجان شرقى 
توليد مى شود.    نجفى با انتقاد از كسانى كه به دنبال تضعيف دولت در  شرايط حساس 
كنونى هستند، گفت: امروز تضعيف دولت مترادف تضعيف اميد مردم نسبت به آينده 
و نگرانى نسبت به افق هاى پيش روى جامعه مى شود. وى  با بيان اين كه برخى رسانه 
هاى خارجى شــرايط اقتصاد كشــور را طورى نشان مى دهند كه كشور از بين رفته 
است، خاطرنشــان كرد: اين موضوع خواست و برنامه اصلى دشمنان براى اجرايى 

كردن اقدامات خصمانه عليه جمهورى اسالمى ايران است.
دشمنان به دنبال تزريق افكار منفى به كشور هستند، ادامه داد: ايران ساليان سال 
تجربه مقابله با تحريم ها و جنگ هاى داخلى و خارجى را داشته و با سربلندى از اين 
وضعيت عبور كرده است؛ امروزه نيز نيازمند تبادل تجربه، همراهى و همدلى هستيم تا 
اين جنگ اقتصادى را نيز  پشت سر گذاشته و براى توليد و اقتصاد كشور كمك كنيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه بايد تهديد دشــمن را دفع و به 
فرصت تبديل كنيم، ادامه داد: در اين شرايط اقتصادى حاكم در كشور، طى سه ماهه 
اخير 340 كارخانه تعطيل شده را احيا و پنج هزار و 600 واحد با پيشرفت 70 درصدى 

در حال تكميل هستند كه اين يك مزيت و اقدام بسيار موثرى است.
 وى در خصوص هجوم مردم براى خريد طال و ارز، خاطرنشان كرد: برخى از مردم 
با توجه به روند افزايش قيمت ارز، براى حفظ ارزش دارايى خود يا به خاطر كســب 
ســود بيشتر، به سمت ارز مى روند و همچنين در اين فضا طبيعتا بازار براى دالالن و 
سودجويان هم مناسب است كه بازار سياه ارز را براى كسب منفعت ايجاد كنند. اين 
مسائل در نهايت موجب مى شود كه تقاضا براى ارز به يكباره چند برابر شده و زمينه 

افزايش نوسانات فراهم شود.

رئيس كميته اســپوكس اســتان آذربايجان 
شــرقى از اعزام ورزشكاران اسپوكس اين استان 

به مسابقات كشورى خبر داد.
ســعيد رنجبر پرنياء  با اشــاره بــه برگزارى 
مسابقات كشورى اســپوكس در استان گلستان 
اظهار داشــت: رقابت هاى بخش مردان 24 و 25 
مرداد و مسابقات زنان 25 و 26 مرداد در مجموعه 
ورزشــى آزادى گرگان برگزار خواهد شد كه تيم 
اســپوكس آذربايجان شــرقى نيز در رده ســنى 
بزرگساالن در اين دوره از مسابقات حضور خواهد 

يافت.
وى افزود: براســاس اعالم كادر فنى تيم ملى، 
نفرات برتر اين مسابقات جواز حضور در اردوى تيم 
ملى اسپوكس مردان و زنان براى شركت در اولين 
دوره مســابقات قهرمانى آسيا كه اواخر مهرماه در 

امارات برگزار مى شود را كسب مى كنند.
رئيس كميته اســپوكس اســتان آذربايجان 
شرقى با اشاره به نامناسب بودن وضعيت مالى اين 
كميته بيان كرد: كمبود منابع مالى سبب مى شود 
نتوانيم به درســتى از ظرفيت هاى موجود و باالى 
استان در مسير توسعه ورزش اسپوكس بهره مند 
شويم كه در اين راستا در تالش هستيم كه حامى 
مالى جذب كرده تا بتوانيم برنامه هاى كميته را به 

نحوى بهتر اجرا كنيم.
رنجبر پرنياء در ادامه خاطر نشان كرد:توجه به 
مقوله آموزش، توسعه اسپوكس در سراسر استان، 
برگزارى دوره مربيگرى و داورى اســپوكس در 
اســتان، تعامل با رســانه ها، برگزارى مسابقات 
استانى ، توجه ويژه به بخش بانوان و استعداديابى 

در مدارس  و دانشــگاه هاى استان  از اولويت هاى 
كميته اسپوكس استان آذربايجان شرقى است.

رئيس كميته اســپوكس اســتان آذربايجان 
شــرقى در خصوص برنامه هاى ايــن  كميته در 
بخش آمــوزش  نيز گفت: توجه ويــژه به مقوله 
آموزش از اولويت هــاى اين كميته بوده  و در اين 
راستا در تالش هستيم  نخستين كارگاه آموزشى 
شــامل دوره هاى تخصصى مربيگرى و داورى را 

در آذربايجان شرقى برگزار كنيم.
وى  با اشــاره به رشد و توســعه اسپوكس در 
آذربايجان شرقى تصريح كرد: ساده بودن قوانين، 
امكان دسترســى همگانى، نداشتن محدوديت 
سنى و جنسى، مقرون به صرفه بودن و امكان تهيه 
ابزار ورزشى براى همگان، هوازى بودن اين رشته 
و داشــتن توانايى باال براى بهبود و ارتقاء سيستم 
قلب و عروق، امكان فعاليت در سالن و هواى آزاد 
بــا امكانات ابتدايى و مهم تريــن آن درصد صفر 
بودن آســيب ديدگى باعث مى شود كه اسپوكس 
در سطح استان  پيشرفت سريع ترى داشته باشد.

رنجبرپرنياء  به نقش رسانه ها در توسعه ورزش 
اســپوكس نيز اشــاره كرد وگفت:رسانه ها  نقش 
مهمى در توســعه ورزش داشته و صدا و سيماى 
اســتان نيز مى تواند نقش بســزايى را در توسعه 
ورزش اسپوكس در استان  آذربايجان شرقى ايفا 
كند و اين مهم را به درون خانواده ها نيز سوق داد.

رئيس كميته اسپوكس استان آذربايجان شرقى 
در پايان از پوشــش به موقع برنامه هاى ورزشى 
اسپوكس در ســطح استان توســط رسانه هاى 
آذربايجــان شــرقى تقدير كــرد و گفت:كميته 
اســپوكس  استان  با رسانه هاى آذربايجان شرقى  
ارتباط نزديك ترى دارد  كه اميدواريم  در اين راستا 

بستر انگيزه جوانان و قهرمانان فراهم شود.
گفتنى است رشــته ورزشى اسپوكس ورزش 
سريع ترين با هوشترين - قويترين جايگاه خاصى 
براى ايجاد شــادى، ســالمت، تعامل اجتماعى، 
اتحاد و رشــد جوامع و شــهروندان سراسر جهان 
از طريــق ارتقاء و ترويــج فرهنگ تربيت بدنى و 
توسعه ورزش براى همه و فعاليت هاى بدنى دارد.

اعزام ورزشكاران اسپوكس آذربايجان شرقى به مسابقات 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت:كشورى

موقعيت استان شرايط نجات كشور را دارد

معاون بهبود توليدات دامى سازمان 
جهاد كشــاورزى آذربايجان شرقى با 
اعــالم اينكه 2 هزار تــن نهاده دامى 
خريــدارى شــده و در مرحله ترخيص 
اســت، گفت: 3 هزار تن نهاده در حال 

حمل به استان است.
حبيب شريفيان  در كارگروه اقتصاد 
كشــاورزى اســتان افزود: به منظور 
تنظيم بازار ايــن محصول و تامين نياز 
واحدهاى دامى استان 9 هزار تن نهاده 
در مرحله خريد اســت و براى خريد 50 

هزار تن هم برنامه ريزى شده است.
وى همچنين از خريد 10 هزار تن نهاده 
توســط صندوق حمايت از توســعه بخش 
كشــاورزى خبرداد و پيشنهاد كرد: كنترل 

و نظارت بيشــترى در مرحله عرضه نهاده 
ها توسط دستگاه هاى مسوول انجام شود.

شــريفيان بر تامين به موقع نقدينگى و 
تسهيالت ســرمايه در گردش الزم براى 

خريــد نهاده هاى دامــى تاكيد كرد و 
افزود: دامداران بايد در فصل برداشت 

نسبت به خريد علوفه اقدام كنند.
وى ايجاد شــركت هاى هلدينگ 
بازرگانــى و واردات نهــاده هاى دام و 
طيــور را ضرورى دانســت و گفت: با 
كشت فراسرزمينى توسط تشكل هاى 
توليدى مى توان نهاده مورد نياز استان 

را تامين كرد.
شــريفيان بر ذخيره ســازى اقالم 
خوراكى در انبارهاى شركت پشتيبانى 
امــور دام به منظــور مديريت بحران 
هاى احتمالى تاكيد كرد و گفت: 50 درصد 
ســبوس ســهم كارخانه ها بايد به سيستم 

توزيع اختصاص يابد.

3 هزار تن نهاده دامى در حال حمل
 به آذربايجان شرقى است

رتبه اول و سوم مســابقات تيراندازى با 
تپانچه مابين پرسنل حوزه يك بسيج شهيد 
صدوقى شــهردارى تبريــز را، تيراندازان 
شهردارى منطقه3 تبريز به خود اختصاص 

دادند.
به گــزارش روابط عمومى شــهردارى 
منطقه 3 تبريز ؛ مسابقه تيراندازى با تپانچه، 
مابيــن 30 نفر از آقايان بســيجى تيرانداز 
مناطق و سازمان هاى تابعه حوزه يك بسيج 
شهيد صدوقى شهردارى كالن شهر تبريز 
با ميزبانــى واحد تربيت بدنى امور فرهنگى 
و اجتماعى شهردارى منطقه 3 تبريز برگزار 

شد.

در اين مســابقه در ســالن پاســداران 
شــهردارى تبريز واقع در اتوبان پاسداران 
برگزار گرديد و بعــد از جمع بندى امتيازها 
آقايان بسيجى ، حامد نصرتى با80 امتياز از 
شــهردارى منطقه3 تبريز به عنوان نفر اول 

، رضا كيانى با78 امتياز از ســازمان عمران 
شــهردارى تبريز به عنوان نفر دوم ، اصغر 
قليپور و مهدى درخشى با60 امتياز مشتركًا 
به عنوان نفرات ســوم اين مسابقه شناخته 

شدند.

شهردارى منطقه3 تبريز؛ رتبه اول و سوم
 مسابقات تيراندازى با تپانچه بادى



 صبح و ورزش كه در روزهاى اخير متوقف شده بود، مجدداً فعال شده است. 
طرح صبح و ورزش به همت ســازمان ورزش شهردارى كالنشهر تبريز و 

در حدود 100 پارك تبريز برگزار مى شود. 
  اين طرح كه در روزهاى اخير تعطيل شده بود، با سازوكار جديد فعاليت خود 
را از ســر گرفته و با حضور مربيان توانمند سازمان ورزش شهردارى كالنشهر 
تبريز در پارك هاى تبريز برگزار مى شــود. بيش از 5 هزار شهروند تبريزى به 

صورت روزانه در اين طرح شركت مى كنند.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: طبق قانون، واردات هرنوع كاال به 
غير از كاالهاى اسرائيلى و خالف شرع، به مناطق آزاد، آزاد بوده و مخالفت با اين 

موضوع مقابله با نص صريح قانون است . 
  به گزارش  ايســنا،  منطقه آذربايجان شرقى، محسن نريمان در نشست با 
شركت هاى واردكننده خودرو با بيان اينكه بيش از هشت هزار دستگاه خودروى 
ارس پالك در اين منطقه آزاد تردد دارند، افزود: به واسطه شركت هاى واردكننده 

خودرو 300 نفر شغل در ارس ايجاد شده است . 
  وى با بيان اينكه متاســفانه برخى تصميم ها سرمايه گذارى ها را به خطر 
مى اندازد، گفت: دلواپسان واردات خودرو از مناطق آزاد نگران كاالهاى وارداتى 

با ارز دولتى باشند . 
  وى اظهــار كرد: طبق قانون بايد صفر تا صد معامالت خودروهاى وارداتى 

ارس در محدوده اين منطقه انجام شود . 
  نريمان اضافه كرد: با استناد به قوانين مناطق آزاد، خريد و فروش خودروهاى 
پالك مناطق آزاد صرفا از طريق مديريت توســعه تجارت و ثبت در دفاتر امور 

خودرويى و شماره گذارى اين مناطق امكان پذير است . 
  وى گفت: براى جلوگيرى از سوءاســتفاده هــاى احتمالى و اجراى قوانين، 
هرگونه معامله و عرضه نمايشگاهى و فروش خودرو ارس پالك خارج از محدوده 
منطقه آزاد ارس ممنوع اســت .  شايان ذكر است در اين نشست مديران شركت 
هاى واردكننده خودروهاى خارجى مشــكالت و مطالب خود را با رئيس هيات 
مديــره و مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و معاون اقتصادى و ســرمايه گذارى 

سازمان منطقه آزاد ارس در ميان گذاشتند.
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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

زلف بر باده مده تا ندهى بر بادم
ناز بنياد مكن تا نكنى بنيادم

مى مخور با همه كس تا نخورم خون جگر
سر مكش تا نكشد سر به فلك فريادم

حافظ

شــهردار منطقــه يك از اتمــام پروژه 
اصالح هندســى تقاطع بلوار شهيد رجايى 

و خيابان شهيد شفيع زاده خبر داد.
 محمدرضــا قربانيان گفت: برنامه هاى 
ويژه اى جهت روان سازى تردد شهرى در 
سطح اين منطقه را در دستور كار قرار داده تا 
بتوانيم جهت رفاه حال همشهريان گرامى 
ترافيكى را حل كنيم، بر همين اساس پروژه گام هــاى موثرى برداشــته و مشــكالت 

اصالح هندســى تقاطع بلوار شهيد رجايى 
اجرايى و هم اكنون به اتمام رسيده است.

شــهردار منطقه يك تصريح كرد: اين 
پروژه داراى دو باند ســواره رو كه هر كدام 
بــه عرض 7 متر و به طول 33 متر اســت و 
توسط معاونت فنى و عمرانى منطقه اجرا و 
در قالــب 8 پروژه عمرانى منطقه طى هفته 

جارى به بهره بردارى مى رسد.

نماينــده ولى فقيــه در آذربايجان 
شرقى گفت: مدير شايسته نظام روحيه 

جهادى و خستگى ناپذير دارد.
 حجــت االســالم والمســلمين 
سيدمحمدعلى آل هاشم  در آيين تكريم 
و معارفه مدير كل صداوسيماى مركز 
آذربايجان شــرقى اظهار داشت:  يكى 
از موفقيت هاى يك ســازمان احترام 
به پيشكســوتان آن سازمان است كه 

اين احترام در واقع ايجاد انگيزه براى تمامى 
شــاغلين اين سازمان است كه امروز تمامى 
مديران سابق سازمان در اين مراسم حضور 
دارنــد كه بايد از حركت و حضــور اين افراد 

قدردانى كنيم.
وى با طرح اين ســوال كــه كدام مدير 
شايســته نظام جمهورى اســالمى است، 
گفت:مدير موفق 10 ويژگى دارد كه يكى از 
ويژگى ها، عدالت توام با معنويت و عقالنيت 
اســت، تقواى الهى يكى ديگر از اين ويژگى 
ها است كه كاهش آن سبب مشكالت بسيار 
اجتماعى و سياســى در كشور مى شود پس 

مدير شايسته بايد تقواى الهى داشته باشد.
آل هاشم ادامه داد: سوم، دارا بودن روحيه 
جهادى و خدمتگزارى بى منت اســت، مدير 

شايسته مديرى است كه روحيه عافيت طلبى 
نداشته باشــد، برخوردارى از روحيه انقالبى 
چهارمين ويژگى الزم براى يك مدير است.

نماينــده ولى فقيه در اســتان پنجمين 
ويژگى را واليتمدارى دانســت و گفت: نمى 
شود مديرى در نظام اسالمى مشغول انجام 
وظيفه باشد ولى واليت مدار نباشد، ششمين 
ويژگى نيز نقدپذيرى و برخوردارى از شــرح 
صدر اســت كه يك مدير بايــد با آغوش باز 

نقد را بپذيرد.
وى ادامه داد: هفتم، مبارزه جدى با فقر و 
فساد و تبعيض است، ويژگى هشتم نيز مقاوم 
بودن و بى اعتمادى نسبت به دشمن است كه 
مدير خوب كسى است كه در مقابل تهديدات 
دشــمنان تسليم نشود و نسبت به دشمن بى 

اعتنا باشد.

آل هاشــم با بيان اينكه ويژگى نهم 
دارا بودن روحيه ضد اشرافى گرى است، 
گفت: يكى از آفات جامعه امروز ما همين 
است كه مردم تمامى حركات و سكنات 
مديران را رصد مى كنند، مدير شايسته 
بايد با مردم و در كنار مردم باشــد و براى 
مردم خدمت كند و ضد روحيه اشــرافى 

گرى داشته باشد.
وى ادامــه داد: ويژگى دهم، مديرى 
با كارآمدى باال اســت چــرا كه مدير كارآمد 
مى تواند تحوالت شــگفتى ساز ايجاد كند و 
مدير خسته ولو آدم خوبى باشد نمى تواند كار 

خاصى انجام دهد.
وى با اشاره اى به محاسن كارى لطيفى، 
مدير كل ســابق صداوسيماى استان گفت: 
يكى از محاسن كارى ايشان اين بود كه توليد 
برنامه هاى اميدبخــش را در اولويت كارى 
خود قرار داده بود و از ســويى توجه به برنامه 
هاى مذهبــى مخصوصا در ماه محرم نيز از 

ديگر محاسن كارى ايشان مى باشد.
گفتنى اســت در اين آييــن، از زحمات 
ســيد محسن لطيفى تجليل شده و مرتضى 
صفرى به عنوان مدير كل جديد اين سازمان 

در استان معرفى شد.

مدير شايسته نظام، روحيه جهادى دارد

اصالح هندسى تقاطع بلوار «شهيد رجايى »و خيابان 
«شهيد شفيع زاده»

اعمال هرنوع محدوديت در واردات مناطق 
آزاد خالف قانوناست

آغاز مجدد فعاليت طرح صبح و ورزش 
در پارك هاى تبريز

حسابرســى داخلى يك فعاليت مســتقل وبى 
طرف اســت كه با اطمينان بخشــى و مشاوره به 
ايجاد ارزش افزوده وبهبودعملكرد يك ســازمان 

كمك به سزائى مى نمايد.
 به گزارش روابط عمومى شــركت گاز اســتان 
آذربايجان شــرقى، رئيس امور حسابرسى داخلى 
شــركت ملى گاز ايران در نشســت هم انديشى با 
مديرعامل، هيأت مديره، هيأت رئيســه شــركت 
گازاســتان آذربايجانشــرقى گفت : حسابرســى 

داخلى يك فعاليت مســتقل وبى طرف است كه با 
اطمينان بخشى و مشــاوره به ايجاد ارزش افزوده 
وبهبودعملكرد يك ســازمان كمك بسزائى مى 
نمايــد. على نقــدى  افزود: حسابرســى داخلى ، 
سازمان را دردســت يابى به اهداف از پيش تعيين 
شده ازطريق برقرارى رويكرد سيستماتيك نظام 
راهبردى ، كنترل و يارى مى رســاند.در ابتداى اين 
نشست، سيدرضا توحيدى مديرعامل شركت گاز 
اســتان ضمن خيرمقدم و تشكر از حضور رئيس و 
معاون امور حسابرســى داخلى شــركت ملى گاز 
ايران در شــركت گاز اســتان آذربايجان شرقى با 
ارائه عملكرد و چالش هاى موجود در شركت گفت: 
حسابرســى داخلى يكى از اركان مهم در شركت 
ملى گاز ايران بوده و حسابرســان با نگاه جامع ترى 
كه به امور فرآيندهاى موجود در شــركت دارند با 
نقطه نظرات و راهنمايى هاى خود شــركت هاى 
گاز استانى را در تحقق اهدافشان يارى مى رسانند.

 مدير عامل شــركت واحد اتوبوسرانى تبريز و 
حومه،  گفت: توقف برخى خودروهاى شخصى در 
ايستگاه هاى اتوبوس در سطح شهر باعث ايجاد 
ترافيك و مسدود شدن مسير و در نتيجه مانع ارائه 
خدمات مطلوب تر ناوگان اين شركت مى گردد.

به گــزارش روابــط عمومى شــركت واحد 
اتوبوســرانى تبريز و حومه، فــرخ جاللى افزود: 

متاســفانه در حال حاضر با بــى توجهى برخى از 
شــهروندان به تابلوهاى راهنمايــى و رانندگى 
در ســطح شــهر و بخصوص در ايســتگاههاى 
اتوبوس مواجه هســتيم و اين باعث شــده است 
ايســتگاه هاى اتوبوس به پاركينگ  خودروهاى 
شــخصى تبديل شــوند و با توجه به كم عرض 
بودن بيشــتر خيابان هاى شهر، توقف خودروها 
در ايســتگاه هاى اتوبوس منجر به سوار و يا پياده 
كردن مســافران در خارج از ايستگاه شده و اين 
امر باعث ترافيك و به خطر افتادن جان مسافران 

در مسير شود. 
جاللى در ادامه تصريح كرد: اســتفاده ايمن و 
راحت از حمل و نقل عمومى حق مردم اســت و 
اميدواريم شهروندان با رعايت قوانين راهنمايى 
و رانندگى و اصول ايمنى همكارى الزم را جهت 

خدمات مطلوب تر اتوبوسرانى مهيا كنند.

رئيس حسابرسى داخلى شركت ملى گاز ايران:
حسابرسى داخلى يك فعاليت مستقل و بى طرف است

ارائه خدمات مطلوب اتوبوسرانى، مستلزم همكارى 
شهروندان

شركت عمران شهرجديد سهند

شــرکت عمران شهرجديد سهند وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد امالک مشروحه ذيل را در کاربری های تجهيزات شهری (مراکز پست، مراکز خريد و فروش 
خودرو، مراکز آموزش و آزمايش رانندگی، مراکز عرضه گل و گياه و .....)، و فرهـنگی (کتابخانه، موزه، خانه فرهنگ، فرهـنگسرا، تاالر شهر، تأتر، سينما و...) با شـرايط

« نقد – اقســاط» ازطريق فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضيان محترم می توانند جهت کسب اطالعات الزم و آگاهی از شرايط فراخوان و دريافت اسناد  شرکت در 
فراخوان عمومی از تاريخ ١٣٩٧/٠٥/١٤ لغايت مورخ ١٣٩٧/٠٦/٠٣ بجز اّيام تعطيل رســمی به امور واگذاری شرکت عمران شهرجديد سهند واقع در شهرجديدسهند– فاز 

دوم– باالتر از جايگاه CNG– ساختمان شرکت عمران شهر جديد سهند– طبقه همکف– اتاق شماره١٠٩مراجعه فرمايند.(تلفن تماس٤-٣٣٤٣٧٧٠١ داخلی ٢١٥ و ٢١٦)

آگهي فراخوان عمومي فروش زمين

نوبت دوم

نوع کاربریمساحت کد قطعه زمينرديف
ارزش کل به ريالارزش يک متر مربع  به ريال

محل وقوع ملکنحوه پرداخت با شرايط فروش نقد-اقساط  نقد- اقساط(متر مربع)

١١٢١٢     CU     محله٢ ناحيه١ فاز٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٣٦ ماهه (٦ قسط ٦ ماهه)٥,٢٣٥,٨٨١٤,٨٣٧,٩٥٤,٢٣٦فرهنگی١٩٢٤

٢١٢١٢     CU     محله٢ ناحيه١ فاز٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٣٦ ماهه (٦ قسط ٦ ماهه)٥,٢٩٣,٤١٨٤,٦٥٨,٢٠٨,١٦٤فرهنگی٢٨٨٠

٣١٢١٢    CU     محله٢ ناحيه١ فاز٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٣٦ ماهه (٦ قسط ٦ ماهه)٥,١٧٨,٣٤٤٤,٧٨٤,٧٨٩,٨٨٠فرهنگی٣٩٢٤

٤١١١٠    CU     مرکز ناحيه ١ فاز ١فقط بصورت نقدی٣,٠٧٦,١٤٠,٠٠٠ (بصورت نقدی)٦,٠٠٠,٠٠٠ ( بصورت نقدی)فرهنگی٣٥١٢,٦٩

٥١٢١٠     IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٧٧,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٨١,٠٠٠,٠٠٠تجهيزات شهری٢٢٥٣

٦١٢١٠     IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٧٧,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٨١,٠٠٠,٠٠٠تجهيزات شهری٢٤٥٣

٧١٢١٠     IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٩٣,٥٠٠,٠٠٠٥,١٤٢,٥٠٠,٠٠٠تجهيزات شهری٣٠٥٥

٨١٢١٠     IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٢٧,٥٠٠,٠٠٠٢,٠٧٨,٤٥٠,٠٠٠تجهيزات شهری٣١٧٥,٥٨

٩١٢١٠     IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٢٧,٥٠٠,٠٠٠١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠تجهيزات شهری٣٥٤٨

١٠١٢١٠     IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٢٧,٥٠٠,٠٠٠١,٥٩٥,٠٠٠,٠٠٠تجهيزات شهری٣٦٥٨

١١١٢١٠     IN     مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٩,٠٠٠,٠٠٠٥,٩٤٥,٧٦٠,٠٠٠تجهيزات شهری٤٠٦٦٠/٦٤

١٢١٢١٣     R     محله٣ ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٤,٥٠٠,٠٠٠٢,٢٦٤,٧٦٠,٠٠٠مسکونی٣٥٧٥٠٣/٢٨

١٣١٣١٤    MD     محله٤ ناحيه ١ فاز ٥٠٣٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٣,٠٠٠,٠٠٠٨٦٥,٢٣٠,٠٠٠وياليی تراکم کم٣٣٢٨٨/٤١

١٤١٣١٤    MD     محله٤ ناحيه ١ فاز ٥٠٣٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٣,٠٠٠,٠٠٠٨٦٥,٢٣٠,٠٠٠وياليی تراکم کم٣٤٢٨٨/٤١

١٥١٢١٣       S          مرکز ناحيه ١ فاز ٥٠٢٪نقد- الباقی اقساط ٢٤ ماهه (٤قسط ٦ ماهه)٢,٠٠٠,٠٠٠٤,٦٤٤,٥٦٠,٠٠٠ورزشی٢٢٣٢٢/٢٨


