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موفقيت آبفاى استان در تمديد 
اعتبار گواهينامه تصفيه خانه فاضالب

رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايى آذربايجانشرقى از آغاز پيش ثبت نام طرح سنجش سالمت 
جسمانى و آمادگى تحصيلى نوآموزان بدو ورود دبستان و پيش دبستان از طريق سامانه سناد از تاريخ 

19 خرداد و آغاز رسمى فعاليت پايگاههاى سنجش از دوم تير ماه خبر داد.
بــه گزارش اداره اطالع رســانى و روابط عمومى اداره كل آموزش و پرورش اســتان آذربايجان 

شرقى، مريم خوشبخت هدف اصلى اجراى برنامه سنجش ...

  

قدر دانى از حضور حماسى مردم آذربايجان شرقى قدر دانى از حضور حماسى مردم آذربايجان شرقى 
در راهپيمايى روز قدسدر راهپيمايى روز قدس

توسعه منابع انسانى و ارتقاى خدمات 
به مردم

سهم 2/94 درصدى آذربايجان شرقى 
از بودجه عمرانى كشور
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رئيس كميتــه اجرايى پنجميــن دوره انتخابات 
شــوراهاى استانى و شــوراى مركزى سازمان نظام 
مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى آذربايجان شرقى 
گفــت: با برگزارى اين انتخابــات از 58 نفر كانديداى 
واجد شــرايط ، 7 نفر به مدت 4 ســال به عنوان عضو 
شــوراى سازمان نظام مهندسى كشــاورزى و منابع 

طبيعى استان انتخاب خواهند شد.
محمدابراهيم رمضانى با اشــاره به وظايف اصلى 
ســازمان نظام مهندسى كشــاورزى و منابع طبيعى 
اســتان گفت: اين سازمان در راستاى حفاظت پايدار از 
محيط زيســت و منابع پايه ى تجديد شونده به منظور 
دستيابى به توسعه پايدار اقدامات بسيار ارزنده اى انجام 

داده است.
وى ادامه داد: از ديگر كاركرد هاى اين ســازمان، 
حفــظ و حمايت از حقوق صنفى مهندســان و دانش 
آموختگان رشته هاى كشــاورزى و منابع طبيعى در 

برابر اشخاص حقيقى و حقوقى است.
رمضانى گفت: در آســتانه برگزارى پنجمين دوره 
انتخابات شوراهاى استانى و شوراى مركزى سازمان 
نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى استان و كشور 
؛ تمامــى ثبت نام ها از تاريخ يك الى 15 ارديبهشــت 

انجام شده است.
رئيس كميتــه اجرايى پنجميــن دوره انتخابات 
شــوراهاى استانى و شــوراى مركزى سازمان نظام 
مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى آذربايجان شرقى 
تصريح كرد: تعداد58 نفر از واجدين شــرايط در استان 
در اين انتخابات مشخص گرديده است مراحل تعيين 
قطعى اســامى داوطلبان در تاريخ 20 خرداد ماه اعالم 

مى گردد.
رمضانى اظهار كرد: كل اعضاى شــوراى استانى 
سازمان نظام مهندسى 11 نفر مى باشد كه  از اين تعداد 
7 نفر به عنوان عضو شورا  و از طريق انتخابات و 4 نفر به 

صورت انتصابى  از وزارت علوم در آذربايجان شرقى و 
يك نفر از اداره كل حفاظت محيط زيست استان و 2 نفر 
از سازمان جهاد كشاورزى استان انتخاب خواهند شد.

وى به زمــان تبليغات داوطلبــان پنجمين دوره 
انتخابات شوراهاى اســتانى سازمان نظام مهندسى 
كشــاورزى و منابع طبيعى استان، اشاره كرد و گفت: 
زمان تبليغات براى كانديدا ها از 24 الى ســى ام خرداد 

ماه سال جارى تعيين شده است.
رمضانى افزود: تشــكيل اولين مجموعه عمومى 
استان و برگزارى اين انتخابات در نخستين روز تيرماه 
ســال 97 خواهد بود كه در صورت عدم رسيدن تعداد 
شركت كنندگان به حدنصاب، دومين مجمع عمومى 
اســتان و برگزارى انتخابــات در 22 تيرماه 97 انجام 
خواهد شــد و تشكيل اولين جلســه شوراهاى جديد 
سازمان نظام مهندســى( پنجمين شورا) پس از تاييد 

انتخابات استان خواهد بود.
رئيس كميتــه اجرايى پنجميــن دوره انتخابات 
شــوراهاى استانى و شــوراى مركزى سازمان نظام 
مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى آذربايجان شرقى 
به موارد مهمى كه الزم اســت مــورد توجه اعضاى 
ســازمان قرارگيرد خاطرنشان كرد و گفت: شركت در 
انتخابات براى آن دســته از اعضا امكانپذير خواهد بود 

كه نســبت به تمديد عضويت خود تا ســال 97 اقدام 
نموده اند.

رمضانى ادامه داد: در اين ارتباط تمهيدات سازمان 
نظام مهندســى كشاورزى و منابع طبيعى استان از 27 
ارديبهشت تا 27 خرداد ماه با 50 درصد تخفيف امكان 

ثبت نام عضويت پيش بينى شده را فراهم نموده اند.
وى افــزود: از موارد ديگرى كه الزم توجه داوطلب 
سازمان مى باشد، عبارت است از تبليغات خارج از موعد 
مقــرر خوددارى نموده و همچنيــن مصاديق تخلف 
داوطلبان عبارت است از انتشار هرگونه محتوا و نوشته 

اى كه در هتك حرمت و يا عليه ساير داوطلبان باشد.
رئيس كميتــه اجرايى پنجميــن دوره انتخابات 
شــوراهاى استانى و شــوراى مركزى سازمان نظام 
مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى آذربايجان شرقى 
اذعان كرد: انتشار و بيان ادعاهاى كاذب و غيرواقعى، 
افشاى اســرار زندگى خصوصى داوطلبان، استفاده از 
امكانات دولتى توســط داوطلبان شاغل و غيرشاغل 
در بخش دولتى تبليــغ در محل اخذ راى در روزهايى 
كه تبليغات ممنوع اســت، اخــالل در روند برگزارى 
انتخابات، استفاده از سايت و وبالگ و امكانات دستگاه 
هــاى دولتى و نظام مهندســى و همچنين راى دادن 
بــا كارت جعلى و دريافــت كارت بيش از يك برگ و 
ســاير مواردى كه براى ساير اعضاى محترم به عنوان 

مصاديق تخلفات انتخاباتى تعيين گرديده است.
رمضانى تاكيد كرد: در نهايت از اعضاى ســازمان 
انتظــار مى رود كه با تعيين شــاخص هايى و انتخاب 
مهندســان كار آمد و توانمند شــاهد پيشبرد اهداف 
سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى استان 
باشــيم و بسترى براى اســتفاده ى بهينه و شايسته از 
قابليت اعضاى سازمان در امر توسعه پايدار و بهبود فنى 
و حرفه اى در بخش هاى كشــاورزى و منابع طبيعى 

محيط زيست باشيم.

انتخابات نظام مهندسى كشاورزى آذربايجان شرقى
 اول تير برگزار مى شود

 مديركل پايگاه انتقال خون آذربايجان شرقى با اشاره 
به آمار اهداكنندگان خون در شب هاى قدر امسال، گفت: 
به همت روزه داران ذخيره خونى كافى در اســتان موجود 

است.
دكتر وحيد مثمر  افزود: هر ســال با فرا رســيدن ماه 
مبارك رمضان با كاهش آمار اهداكنندگان خون و به تبع 
آن كاهش ذخاير خونى مواجه مى شويم كه اين كمبود در 

شب هاى احيا جبران مى شود.
وى اظهار داشت: در شب هاى قدر امسال حدود يك 

هــزار و 200 نفر با مراجعه به مراكز انتقال خون، موفق به 
اهداى خون شدند.

مثمر با بيان اينكه چهار پايگاه انتقال خون در شهرهاى 
تبريز، مراغه و ميانه كار خونگيرى از مردم نوع دوست را بر 
عهده دارند، گفت: مركز انتقال خون مسجد كبود در تبريز 
از ســاعت 7,5 صبح تا 12,5 نيمه شب و مركز آخونى نيز 
از ساعت 7,5 صبح تا 14 ظهر و از ساعت 19 تا 12,5 شب 

آماده خون گيرى از اهداكنندگان هستند.
وى اظهار داشــت: سال گذشته بيش از 118 هزار نفر 

به مراكز انتقال خون استان مراجعه كردند كه از 94 هزار 
نفر خون گيرى شد.

وى ادامه داد: حدود 50 هزار نفر از اهداكنندگان خون 
در سال گذشته اهدا كننده مستمر و 28 هزار نفر اهدا كننده 
باسابقه بودند و حدود 16 هزار نفر نيز براى اولين بار خون 

خود را به نيازمندان اهدا كردند.
به گزارش ايرنا، اســتان آذربايجان شــرقى داراى 2 
پايــگاه انتقال خون در تبريز و يــك پايگاه در هريك از 

شهرستان هاى مراغه و ميانه است.

ذخيره خونى در آذربايجان شرقى تامين است

مديريت  شعب استان  آذربايجان شرقى



كار با علف خردكن منجر به قطع عضو شد www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir

يكشنبه 20 خرداد   1397  /شماره 5124
 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

 مســوول روابط عمومى مركــز مديريت حوادث و 
فوريت هاى پزشــكى آذربايجان شرقى گفت: دست 
جوان 39 ســاله شربيانى در حين كار با دستگاه علوفه 

خرد كن از ناحيه مچ قطع شد.
وحيد شــادى نيا  اظهار داشت: اين حادثه در شهر 

شربيان رخ داد. 
وى ادامــه داد: بــا اعالم حادثه به مركــز اورژانس 
بالفاصله كارشناســان مركز به محل اعزام شدند و فرد 
مصدوم را كه حين كار با دســتگاه علف خرد كن دچار 

حادثه شده بود به بيمارستان منتقل كردند. 

شــادى نيا همچنين افــزود:  براثر انفجار گاز منزل 
مســكونى در شهرك ارم تبريز سه كودك و پدر و مادر 
خانواده دچار ســوختگى درجه 2 شده و به بيمارستان 

سينا منتقل شدند. 
وى گفت: علت اين حادثه نشت گاز پيك نيك بود. 

مســئول روابــط عمومى مركــز مديريت حوادث 
و فوريت هاى پزشــكى آذربايجان شرقى تاكيد كرد: 
هيجان تماشــاگران حوادث گاهى منجر به دخالت در 
امر امدادرسانى مى شود كه اين دخالت شدت صدمات 

وارده به مصدومان را باال مى برد.  2

 مميــزى مراقبتى اول سيســتم 
مديريــت يكپارچــه بــر اســاس 
 ISO14001:2015 اســتاندارد 
 ,  ISO9001:2015
   O H S A S 1 8 0 0 1 : 2 0 0 7
تصفيه خانه فاضالب تبريز توســط 
موسسه مدبر سامانه آرين (نماينده 
شــركت QMS ايتاليا) برگزار و با 
توجه به گزارش تيم مميزى، شركت 
موفق به تمديــد اعتبار گواهينامه با 
آخرين ويرايش استانداردها گرديد.

به گزارش روابط عمومى شركت 
آب و فاضــالب اســتان آذربايجان 
شــرقى ، ايــن مميــزى در تاريخ  
1397/3/9 انجام شــده و بر اساس 
گزارش مميــزى از چند نكته قابل 

توجه مى باشد:
1 - تغييــرات عمده در ويرايش 
جديد استانداردهاى كيفى و زيست 
محيطى هم به لحاظ ســاختارى و 
هم به لحاظ عملكردى ايجاد شــده 
اســت بطور مثال در ويرايش جديد 
نظامنامه سيستم مديريت يكپارچه 
حذف و بجاى آن بافت ســازمانى با 
ويژگى هاى جديد اضافه شده است 
يا در شناســايى ريسكها و خطرات 
بايد فرصتها و ريســكها هم تعريف 

و اقدامــات كنترلى تعيين گردد.و يا 
اينكه جنبه هاى محصول و خدمات 
بايــد در طــول دوره عمر محصول 

مورد شناسايى قرار گيرد
2- اينكــه با توجه بــه تغييرات 
عمــده صــورت گرفتــه در ايــن 
اســتانداردها اقدامات شــركت در 
بــرآورده نمودن الزامــات مطلوب 

مى باشد  
3- بدليــل تاكيد اســتاندارد بر 
ارتبــاط بين فرصتها و ريســكهاى 
ســازمان با فرايند ها ، چشــم انداز 
و كســب و كار ســازمان در صورت 
برقرارى ارتباط مناســب به تحقق 

چشم انداز سازمان كمك مى كند
4- بــا توجه به تاكيــد الزامات 
اســتاندارد بــر يادگيــرى، اجراى 
مناســب مديريت دانــش مى تواند 
زمينه مناســبى براى بهبود فرصت 

هاى سازمان باشد.
با توجه به موضوعات فوق و نظر 
به اينكه تصفيه خانه فاضالب تبريز 
اولين مجموعه اى است كه آخرين 
ويرايش استاندارد هاى فوق استقرار 
يافته و موفق به تمديد آن شده است 
مى تواند تاثير بسزايى در اجراى آن 
در ساير تصفيه خانه ها داشته باشد. 

رئيس اداره آموزش و پرورش اســتثنايى 
آذربايجانشــرقى از آغاز پيش ثبت نام طرح 
سنجش سالمت جسمانى و آمادگى تحصيلى 
نوآموزان بدو ورود دبستان و پيش دبستان از 
طريق ســامانه سناد از تاريخ 19 خرداد و آغاز 
رسمى فعاليت پايگاههاى سنجش از دوم تير 

ماه خبر داد.
به گــزارش اداره اطالع رســانى و روابط 
عمومى اداره كل آموزش و پرورش اســتان 
آذربايجان شــرقى، مريم خوشــبخت هدف 
اصلى اجراى برنامه ســنجش در سطح پيش 
دبســتانى را پياده كردن مداخالت آموزشى 
بهنگام براى نوآموزان مشكل دار عنوان كرد 
و گفت: پيشگيرى از بروز و تشديد بيمارى ها، 
كمك به بهبود كيفى آموزش و كنترل بعضى 
از عوامل موثر بر افت تحصيلى دانش آموزان 

و.... از ديگر اهداف اين طرح هستند.
رئيس اداره آموزش و پرورش اســتثنايى 
آذربايجانشــرقى با اشاره به اينكه امسال 75 
هزار دانش آموز استان، در اين طرح سنجش 
مى شــوند، اظهاركرد:46 پايگاه ســنجش 
ســالمت در مناطق مختلف آذربايجانشرقى 
براى اجراى اين طرح مهيا شده است كه تبريز 
با 13 پايگاه، مراغه و مرند هر كدام با 2 پايگاه 
بيشترين تعداد پايگاه سنجش سالمت را دارا 

هستند.
وى ادامه داد: در اين راســتا طرح سنجش 
سالمت جســمانى و آمادگى تحصيلى، 40 

هزار دانش آموزكالس اولى و 35 هزار نوآموز 
بدو ورود به پيش دبســتان را در استان مورد 

سنجش قرار خواهد داد.
رئيس اداره آموزش وپرورش اســتثنايى 
استان ادامه داد: آذربايجانشرقى سال گذشته 
با نيم درصد بازمانده از ســنجش ســالمت 

دانش آموزان جزو پيشتازان در كشور بود.
خوشــبخت در خصوص روند ســنجش 
ســالمت نوآموزان گفت: امسال براى اولين 
بار طرح ســنجش سامانه اى صورت گرفته و 
اوليا پس از ثبت نام در ســامانه سناد از سامانه 
ســنجش اخذ نوبت مى كنند و سپس نوآموز 
به همراه اولياء در زمان تعيين شــده به پايگاه 
مراجعه و در حيطه هاى مختلف مورد ارزيابى 

قرار مى گيرند.
رئيس اداره آموزش و پرورش اســتثنائى 
اســتان از آغاز پيش ثبت نام طرح ســنجش 
ســالمت جســمانى و آمادگــى تحصيلى 
نوآموزان بدو ورود دبستان و پيش دبستان از 
طريق ســامانه سناد از تاريخ 19 خرداد و آغاز 
رسمى فعاليت پايگاههاى سنجش از دوم تير 

ماه خبر داد. 
خوشــبخت با بيان اين كه هزينه سنجش 
براى هر نوآموز 25 هزار ريال اســت، تصريح 
كرد: ســنجش ســالمت مختلــف از جمله 
ارزيابى شنوايى، گفتارى، بينايى، ديد و رنگ، 
قــد و وزن، تعيين بى ام آى ومعاينات بالينى و 

پزشكى انجام مى گيرد.
رئيس اداره آموزش و پرورش اســتثنائى 
اســتان ادامه داد: درپايگاه هاى اوليه چنانچه 
در سنجش مورد مشكوكى تشخيص داده شد 
نوآمــوز جهت ارزيابى دقيــق به پايگاه هاى 
تخصصى معرفى مى شوند و اگر متخصصين  
پايگاه هــاى تخصصى، نوآموز را مشــكل 
دار تشــخيص دادندجهــت دريافت خدمات 
آموزشــى ويژه، نوآموزان را بــه مدارس و يا 

مراكز ويژه معرفى مى كنند.

و  شرقى  آذربايجان  در  فقيه  ولى  نماينده 
استاندار آذربايجان شرقى در پيامى مشترك 
روز  راهپيمايى  در  مردم  گسترده  حضور  از 

جهانى قدس قدردانى كردند.
سيد  االسالم  حجت  مشترك  پيام  در   
خدابخش  مجيد  و  هاشم  آل  محمدعلى 
از  ماندگار  جلوه هايى  بارديگر،  است:  آمده 
هوشمندى، بصيرت و همبستگى شما مردم 
متدين و هميشه در صحنه آذربايجان شرقى 
در آخرين جمعه از ماه مبارك رمضان و با 
حضور گسترده و باشكوه در راهپيمايى روز 

قدس متجلى شد.
غيرتمند  و  قدرشناس  مردم  شما  بر  آفرين 
ايران  بزرگ  ملت  با  همنوا  كه  استان 
با  و  جهان  مسلمانان  با  همگام  و  اسالمى 
شور و شعور انقالبى در حمايت همه جانبه 
از مقاومت اسالمى فلسطين و آزادى قدس 

شريف و در لبيك به آرمان هاى امام راحل 
و در پيروى از منويات مقام معظم رهبرى 
دشمنان  توطئه هاى  و  آمديد  صحنه  به 

جمهورى اسالمى را نقش بر آب كرديد. 
اينجانبان ضمن تشكر و قدردانى از عموم 
مردان و زنان انقالبى استان كه با زبان روزه 

و قلوبى سرشار از عطر روح بخش قرآن در 
اين ماه عزيز با وحدت و همدلى, عظمت 
كرديد،  بيمه  را  اسالمى  نظام  سربلندى  و 
از در گاه خداوند منان مى خواهيم توفيق 
خدمتگزارى به چنين مردم بزرگوارى را به 

همه ما عنايت فرمايد.

موفقيــت آبفاى اســتان در تمديــد اعتبار 
گواهينامه تصفيه خانه فاضالب

2 تير؛ آغاز فعاليت پايگاه هاى ســنجش سالمت 
نوآموزان 

راهپيمايى روز جهانى قدس در تبريز 

قدردانى ازحضور حماسى مردم آذربايجان شرقى 
در راهپيمايى روز قدس

توسعه منابع انسانى و ارتقاى خدمات به مردم، 
مهمترين ركن در نيل به تعالى سازمانى است

 به گزارش روابط عمومى شــركت گاز استان 
آذربايجان شرقى، مديرعامل شركت گاز استان 
آذربايجــان شــرقى در جلســات ارزيابى تعالى 
سازمانى در شركت، توسعه منابع انسانى و ارتقاى 
خدمت رسانى به مردم را مهمترين ركن در نيل به 

تعالى سازمان معرفى نمود.
در جلســات متعدد برگزار شده در راستاى اخذ 
گواهينامه 4 ســتاره تعهد بــه تعالى ، مديرعامل 
شركت ضمن تاكيد بر ضرورت ارتقاى فرايندهاى 
اجرايى در حوزه منابع انســانى گفت: كاركنان در 
سازمان به عنوان مهمترين ركن براى رشد، توسعه 

و پيشرفت آن سازمان محسوب ميشوند و در اين 
راستا توجه ويژه به نيروى انسانى و نيازهاى آن از 
ابعاد گوناگون آموزشــى، فرهنگى، ادارى، مالى و 
اجتماعى به تعالى سازمانى و توسعه منابع انسانى 
منجر خواهد شــد. مديرعامل شركت گاز استان 
با اعالم اينكه خوشــبختانه در سال 96 در سايه 
تالش جمعى همكاران موفق به كسب گواهينامه 

سه ســتاره تعهد به تعالى از جشنواره سرآمدى و 
بهبود مستمر شركت ملى گاز ايران شديم، افزود: 
شركت گاز اســتان آذربايجان شرقى همواره به 
دنبال گسترش خدمات و بهبود مستمر فرآيندهاى 
اجرايى در جهت افزايش بهره ورى سازمانى بوده 
كه انشاا... در سالجارى نيز با همت هر چه بيشتر و 
رفع چالش هاى موجود به سطوح باالتر تعالى در 
ســازمان نائل گرديم. الزم به ذكر است از ابتداى 
ماه جارى رفع عــدم انطباق هاى اجرايى، بهبود 
مســتمر فرآيندها و بروزرسانى دستورالعمل ها و 
اســتانداردها با همراهى مشاورين متخصص در 
اين حوزه توسط واحدها ، در مرحله اجرا قرار گرفته 

است.

 رئيس بانك ملى شعبه جلفا از آمادگى اين بانك براى 
افتتاح حساب سپرده هاى ارزى در منطقه آزاد ارس خبر 

داد.
يوسف محسن زاده   اظهار داشت: در راستاى اجراى 
تصميم هاى ستاد اقتصادى دولت مبنى بر تبيين سياست 
هاى جديد ارزى، دايره ارزى بانك ملى شعبه جلفا آماده 

افتتاح انواع حساب هاى ارزى است.
وى افزود: مشتريان با پرداخت ارز به صورت اسكناس 
مى توانند نســبت به افتتاح هر يك از انواع حساب هاى 

ارزى اقدام كنند.
محســن زاده اضافه كرد: گزينه هايى چون حساب 
هاى قرض الحســنه پس اندار با قابليت شركت در قرعه 
كشى ســاليانه بانك ملى ايران، حساب جارى با قابليت 
دريافت دسته چك ارزى و حساب سرمايه گذارى مدت 
دار با قابليت دريافت سود در اختيار عالقمندان به سرمايه 

گذارى ارزى قرار مى گيرد.

وى تاكيد كرد: افتتاح حســاب هــاى مذكور تنها با 
پرداخت اســكناس به صورت فيزيكى انجام مى گيرد و 
به درخواست مشترى و در هر زمان، وجه مورد درخواست 

مشترى به صورت اسكناس ارزى بازپرداخت مى شود.
رئيس بانك مركزى شــعبه جلفا در زمينه شــرايط 
افتتاح حســاب هــاى ارزى، اعالم كرد: حســاب هاى 
قرض الحسنه پس انداز و قرض الحسنه جارى با حداقل 

100دالر يا يورو و حســاب هاى مدت دار ارزى با حداقل 
1000 دالر يا يورو قابل افتتاح است.

محسن زاده در ادامه گفت: حساب هاى مدت دار ارزى 
حداقل يك ماهه و حداكثر يكســاله با نرخ سود ساليانه 
پنج درصد براى حساب هاى دالرى و چهار درصد براى 

حساب هاى يورويى محاسبه و پرداخت مى شود.
وى اعالم كرد: در هفته هاى آتى با هماهنگى سازمان 
منطقــه آزاد ارس، كارشناســان ارزى و بين المللى اين 
بانك در اين ســازمان حضور خواهند داشت تا طرح هاى 
كاربردى و عملياتى ارزى را در حضور ســرمايه گذاران 

حوزه هاى مختلف اين منطقه تشريح كنند.
محســن زاده گفت: بانك ملى شعبه جلفا در تالش 
اســت تا با همكارى معاونت اقتصادى و سرمايه گذارى 
سازمان منطقه آزاد ارس، گام هاى موثرى در جهت حل 
مسائل و مشكالت ارزى موجود در اين منطقه بر اساس 

سياست هاى ارزى دولت بردارد.

مدير عامل سازمان ورزش شهردارى تبريز، با  اشاره 
به برگزارى مســابقات شطرنج ســيمولتانه به مناسبت 
رويــداد فرهنگى و تاريخى تبريــز 2018،  گفت: تعداد 
شركت كنندگان در اين مسابقات نيز 2018 نفر خواهند 

بود  كه كار ثبت نام از امروز آغاز شد.
 عليرضا رحيمى اظهار كرد:  مســابقات ســيمولتانه 
شطرنج تبريز 2018، يازدهم تيرماه سال جارى با حضور 
10 استاد بزرگ از ايران، جمهورى آذربايجان، گرجستان 

و روسيه برگزار مى شود. 
وى با بيان اينكه شركت كنندگان بايد با قوانين اوليه 
بازى شطرنج آشنايى داشــته باشند، در تشريح شرايط 
ثبت نام در اين مســابقات گفت: شركت كنندگان بايد از 
حضور خود در مســابقه اطمينان داشته و از زمان شروع تا 

پايان رقابت خود، محل مسابقه را ترك نكنند. 
رحيمى خاطرنشــان كــرد: در صورتى كه هر يك از 
عالقه مندان پس از ثبت نام نتوانست در مسابقه شركت 
كند، بايد حداقل 48 ساعت قبل از شروع مسابقه مراتب را 

به مسئوالن برگزارى اعالم كنند.

وى افزود: عالقمندان براى شــركت در اين دوره از 
مســابقات از طريق وب سايت رســمى سازمان ورزش 
.http://tabrizsport7 شهردارى تبريز به آدرس

ir/fa/simultaneoussup اقدام كنند.
رحيمى اظهار كرد: در اين مسابقه ضمن صدور كارت 
شناسايى به هر يك از شركت كنندگان، صفحه شطرنج با 
امضاى اساتيد بزرگ حاضر در اين مسابقه اهدا مى شود. 

مسابقات سيمولتانه شــطرنج تبريز با حضور داوران 
رسمى فدراسيون شطرنج كشور برگزار مى شود.

شــطرنج ســيمولتانه يك بازى نمايشى است كه 
در آن يك بازيكن (به طورمعمــول رتبه باال، مانند يك 
استادبزرگ يا بازيكن سطح دان) هم زمان چندين بازى را 

با چند بازيكن ديگر انجام مى دهد.

توسعه منابع انسانى و ارتقاى خدمات به مردم

آمادگى بانك ملى براى افتتاح سپرده ارزى در منطقه آزاد ارس

ثبت  نام مسابقات شطرنج سيمولتانه تبريز آغاز شد



www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir گشايش نمايشگاه آثار خوشنويسى اساتيد و هنرمندان تبريز
نمايشــگاه آثار خوشنويسى اساتيد و هنرمندان تبريز با عنوان 

"و ان يكاد " گشايش يافت
به همــت انجمن خوشنويســان تبريز و با همــكارى اداره 
كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان ، نمايشــگاه و فروش آثار 
خوشنويســى اســاتيد و هنرمندان تبريز با عنــوان "و ان يكاد " 

گشايش يافت .

بــه گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شــرقى، " و ان يكاد " 
عنوان نمايشــگاه هنرى است كه در آن آثار خوشنويسى  اساتيد و 
هنرمندان تبريز در معرض نمايش و فروش گذاشته شده است . 

  اين نمايشــگاه بــه ميزبانى نگارخانه اســتاد مقبلى واقع در 
مجتمع فرهنگى و هنرى 29 بهمن تبريز برپا مى باشد . 

  عالقمندان و هنر دوســتان  مى توانند طى روز هاى 19 الى 

24 خــرداد  از ســاعت 11 الى 19 به محل برگزارى نمايشــگاه 
مراجعه كنند . 

اين رويــداد هنرى به همت انجمن خوشنويســان تبريز و با 
مشــاركت اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى ، سازمان بسيج 
هنرمندان و موسســه بين المللى الف و تبريز 2018 برگزار شده 

است.
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كاربريمشخصات پالك ثبتيشعبه  رديف
 ملك

مساحت
مساحت عرصه

 اعياني

مبلغ پايه مزايده وضعيت  تخليه ماشين آالتسهم مالكيت

نشاني

نداردداردمشاعششدانگ 
تخليه 
شده 
است

متصرف 
دارد

قيمت كارشناسي
  (به ريال)

تبريز - وليعصر - فلكه بارنج - خيابان 30 مترى ابن سينا - ساختمان سايه - طبقه 5,973,494,6256√-√-56 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ--244/69مسكونى 37676 فرعى از يك اصلى بخش 9 تبريز اسكو1

اهر - اراضي  روستاي خرم آباد 2,050,000,000√-√--√85004000دامداري 40 بخش 20 تبريزاهر 2

√1/75435 هكتاردامداري 250 فرعي بخش 36 تبريز اهر3
--

√
-

اهر - روستاي قشالق داش بالغ عليا      397,440,000√

ايلخچى - خيابان جامى - بن بست ساالر ملى - پالك229    540,000,000√-√--√126/9540مسكونى4888 فرعى از 29 اصلى بخش 14 تبريزايلخچى 4

ايلخچى - روستاى سراى 616,500,000  √-√--√-561مسكونى556 فرعى از 57 اصلى بخش 16 تبريز ايلخچى 5

ايلخچى - خيابان آتش نشانى كوچه 6 مترى 646,406,250√-√-35 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ-373/8185/20مسكونى3238 فرعى از 29 اصلى بخش 14 تبريز ايلخچى 6

ايلخچى - خيابان شهدا 470,812,500√-√-27 سهم از 96 سهم ششدانگ--368/7مسكونى2579 فرعى از 29 اصلى بخش 14 تبريزايلخچى 7

ايلخچى - جزيره اسالمى - سراى 1,884,375,000√-√-67 سهم از 96 سهم ششدانگ--3302دامدارى467 فرعى از 57 اصلى بخش 16 ايلخچى ايلخچى 8

آذرشهر - كمربندي جنوبي - سه راهي نادينلو256,500,000√-√-757/32  سهم از 6502-65021123دامداري 372 فرعي از 11 اصليآذرشهر9

آذرشهر - خ امام - آخر10 متري - كوي باشگاه - درب آخر1,935,000,000√-√--√221295مسكوني 6 فرعي از باقيمانده 4425آذرشهر10

1091 فرعي از 27 فرعي از 44 اصلي بخش بستان آباد11
19 تبريز 

بستان آباد - شهرك صنعتي - تيكمه داش4,458,111,300-√-√-√2665704صنعتي

بستان آباد - روستاي ايرانق502,488,000√-√--√-207/16مسكوني 1151 فرعي از102 اصلي  بخش 9 تبريزبستان آباد12
سه قطعه زمين مزروعى پالك 102 اصلى بخش بستان آباد13

9 تبريز
بستان آباد - روستاى ايرانق 1,174,500,000√-√-4 سهم مشاع از 96 سهم --13050زراعى 

سراب - خيابان قدس شمالى - كوچه فروغى - پالك 40 1,209,852,000√-√--√237141/50مسكونى446 اصلى بخش 49 سراب بستان آباد14

بستان آباد - شهرك صنعتى تيكمه داش 12,559,230,000-√-√-√1801/031012صنعتى 354 فرعى از 44 اصلى بخش 19 تبريزبستان آباد15

بناب - خيابان مطهري - خيابان آب كوچه اول روبروي غذاخوري مرواريد 4,126,372,200√-√-2185 سهم مشاع از 6000 سهم ششدانگ-300370مسكوني 11689 فرعي از يك اصلي بخش 4 بناببناب16

√552/151025/3مسكوني - تجاري6 فرعي از 1904 اصلي بخش 5 تبريز تبريز17
-

تبريز - خيابان 17 شهريور قديم - نرسيده به كوچه برق المع - ساختمان            42,300,000-√√-
آلومينيوم 

تبريز - خيابان شريعتي - كوي دانش 2 پالك 4,363,355,4306√-√-83 سهم از 96 سهم-340-مسكوني 280 فرعي از 8943 بخش 5 تبريزآبرسان18

خداآفرين - قريه محمود آباد ( قلي بگلوي ايل)10,920,510,000-√√--√195573654صنعتي6 فرعي از 160 اصلي بخش 30 تبريزخداآفرين19

تبريز - اول ماراالن - حافظ - كوچه شهيد مسافرى - بن بست ميخك - ك 1,440,000,000√-√--√-127/40مسكونى6فرعى از 1269 اصلى بخش 2 تبريزدارايى تبريز20
30 - ط سوم

صوفيان - روستاى سفيد كمر- روبروى دانشگاه آزاد صوفيان2,503,770,888√-√-265 سهم از 1000 سهم-257444016مرغداري1700 فرعى از 12 اصلى بخش 16 تبريزصوفيان21

كاغذكنان - روستاى خلف 2,835,095,400√-√--√5141/51480دامدارى101 فرعى از 71 اصلى بخش 19 كاغذكنانكاغذكنان22

شهرستان كليبر - قريه موالن    405,000,000    √-√--√1751252مسكوني 275 فرعي از 166 اصلي بخش 30 تبريزكليبر23

√345/30540مسكوني 562 فرعي از 3 اصلي بخش 2 تبريز مجتمع فلزكاران24
تبريز - خيابان آزادي - كوچه سروبخش - پالك 22,605,390,0003-√√--

يامچي مرند2,848,227,300√-√-570 سهم از 1000 سهم-147391877دامداري 926 فرعي از 38 اصليمرند25

مرند - جاده بازرگان - بخش 40 تبريز - روستاي سويدلر     916,055,325√-√-448 سهم از 1000 سهم-2523732946مرغداري2253 فرعي از 3 اصلي مرند26

تبريز - دارايى سوم - كوى اطلس - دربند2 مترى - پالك 1,944,000,00035√-√--√240140مسكونى5397 اصلى بخش 4 تبريزمرند27

مرند - خيابان شهيد رجايى - كوى فرهنگيان دوم - پالك 5,385,600,00024√-√--√237/82574مسكونى 78 فرعى از 1651 اصلى بخش 15 مرندمرند28

مرند - ميشاب - كندلج393,750,000√-√-2/5 دانگ مشاع از ششدانگ-378/2099مسكونى 1986 فرعى از 1 اصلى بخش 15 مرندمرند29

√-√-155 سهم از 452 سهم--451مسكوني 166 فرعي از 31 اصلي ملكان30
ملكان - روستاي ميدانجوق 153,450,000

شهرستان ملكان - روستاي قره چال450,000,000√-√--√-331مسكوني 200 اصلي از 41 فرعي ملكان31

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد اميرغايب 45,000,000√-√--√-2000زراعي162 اصلي از 27 فرعي ملكان32

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد اميرغايب 40,500,000√-√--√-920زراعي 149 اصلي از 27 فرعي ملكان33
ملكان - روستاي قره چال446,720,400√-√-4/5 دانگ از 6 دانگ-536120مسكوني 419 فرعي از 49 اصلي بخش 5 ملكانملكان34

6826 سهم مشاع از 8000 سهم از 47996 سهم -7755/25917دامدارى329 فرعى از 64 اصلى بخش 5ملكان 35
ششدانگ

ملكان - روستاى شريفلو - جاده پرچم - جاده فرعى بطرف شاهين دژ3,238,306,402√-√-

مياندوآب - خيابان كمربندي جنوبي - كوچه الوان- منزل مسكوني445,500,000√-√-55/29 سهم مشاع از 319 سهم ششدانگ-192319مسكوني17066 فرعي از يك اصلي بخش 14 مياندوآب ملكان 36

ليالن - خيابان بهشتي 247,500,000√-√-1/5 دانگ مشاع از ششدانگ--256مسكوني 593فرعي از 61 اصلي ملكان37

ملكان - قريه يولقونلوى جديد 810,623,700√-√-1801 سهم مشاع از 2991 سهم ششدانگ--2991/28دامدارى98 فرعى از 5 اصلى بخش 6 ملكان ملكان 38

 مديريت بانك كشاورزي اســتان آذربايجان شرقي به استناد آئين نامه 
نحوه واگذاري دارائي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانكها (  موضوع تصويب 
نامه شــماره 175043/ت436/هـ مورخ 86/10/30  هيات محترم دولت 
)   و مفاد نامه  شــماره 73/017/8  مورخ 97/1/14 ادار ه كل امالك  در نظر 
دارد امــوال مازاد ذيل را با كليه امتيازات و ملحقات موجود و متعلقه از طريق 
مزايده عمومي به فروش برســاند لذا طالبين  مي توانند تا  پايان وقت اداري 
روز  سه شنبه مورخ 97/3/29   به امور حقوقي بانك واقع در تبريز – خيابان 
خاقاني – خيابان مدرس- روبروي  آتش نشــاني و يا هر يك از شعب تابعه 
مديريت  مراجعه و اوراق شــركت در مزايده را دريافت و پس از تكميل آن 
، پاكتهاى  سربســته را به دبيرخانه مديريت تحويل و  رسيد مورخ دريافت 
نمايند . الزم اســت متقاضي دو پاكت تهيه نمايد كه پاكت الف حاوي سپرده 
شركت در مزايده و  پاكت ب حاوي فرم پيشنهاد قيمت و ساير اسناد مزايده 

خواهــد بود. ضمناً بر روي پاكت « ب » عبارت «  پيشــنهاد نقدي يا اجاره به 
شرط تمليك » درج گردد. 

واريز 5٪ از مبلغ پايه مزايده تحت عنوان ســپرده شركت در مزايده قابل 
واريز به حســاب شماره  660871760 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 . )  
اولويت در مزايده با پيشــنهادات نقدي خواهد بود و صرفاً درصورت عدم 
وصول پيشنهاد نقدي، پيشنهادات واصله در قالب عقد  اجاره به شرط تمليك 
نيز  با رعايت شــرايط بانك  (پرداخت نقدي  بخشــى از مبلغ پيشنهادى  و 
تقســيط باقيمانده  آن  حداكثر تا مدت 5 ســال و با  احتساب نرخ سود زير 
بخــش مربوطه ) پذيرفته و بازگشــائي خواهند گرديــد بانك در رد يك يا 
كليه پيشــنهادات مختار بوده و به  پيشنهادات مبهم ، ناقص، مشروط ،بدون 

ســپرده و فاقد امضاء و تاريخ و خارج از موعد ترتيب اثر داده نخواهد شــد 
. ضمناً حق  الزحمه كارشناســي و هزينه انتشار آگهي ، از برنده مزايده اخذ 
خواهد گرديد . تاريخ بازگشــايي پاكات روز  چهار شــنبه  مورخ 97/3/30 
 راس ســاعت 10  صبح در محل دفتر مدير ســتادي بانك در استان خواهد 
بود ضمناً حضور پيشــنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي  پاكات بالمانع مي 
باشــد .بازديد از امالك و مطالعه مدارك و اسناد امالك براي تمامي شركت 
كننــدگان الزامي بوده و كليه امالك  ياد شــده با وضع موجود به فروش مي 
رســد و درصورت داشتن متصرف تخليه به عهده خريدار خواهد بود .  ( نكته 
: امــالك رديف هاي 1 الي 55 تمليكي و امالك رديف هاي 56 الي 62 ملكي 
مى باشــد  ضمناً در مورد واگذاري سرقفلي پرداخت حق مالكانه ( اربابي ) به 
مالك و در مورد امالك اوقافى در هنــگام انتقال ، حق پذيره به عهده برنده 

مزايده خواهد بود.)
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سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  بهمن راهـرى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

زبان خامه ندارد سر بيان فراق
وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق
دريغ مدت عمرم كه بر اميد وصال
بسر رسيد و نيامد به سر زمان فراق

حافظ

شهرستان  جهادكشاورزى  مدير 
ميانه از توزيــع 25 هزار اصله نهال 
گل محمدى در بين كشــاورزان و 
آغاز برداشــت اين محصول در اين 

شهرستان داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان 
جهادكشــاورزي اســتان، مهندس 
جــالل رحيــم زاده در گفتگــو با 
خبرنگاران ضمن اعالم اين مطلب 
افزود: در راســتاى اصــالح الگوى 
كشت و توســعه گياهان دارويى با 
نياز آبى كم و ايجاد اشــتغال جديد، 
25 هزار اصله نهال گل محمدى با 
يارانه پرداختى 125 ميليون ريال در 
سال جارى بين كشاورزان شهرستان 
توزيع و برداشــت اين محصول نيز 
آغاز شده اســت.وى از كاشت نهال 
گل محمــدى در 8 هكتار از مزارع 
شهرســتان ميانه در ســال زراعى 
جارى خبر داد و گفت: با اجراى اين 
طرح اراضى زيركشت گل محمدى 
شهرستان به 61 هكتار افزايش يافت 
كــه از اين مقدار 42 هكتار بصورت 
حاشــيه باغات و 19 هكتار بصورت 

مزرعه كشت شده است.
مهنــدس رحيــم زاده اضافــه 
كــرد : پيش بينى مى شــود با بارور 

محمدى  گل  باغات  ميزان  شــدن 
محمدى  گل  توليــد  شهرســتان، 
شهرستان در سال هاى آتى به 244 

تن برسد.
شهرستان  جهادكشاورزى  مدير 
ميانه با بيان اينكه كشــت گياهانى 
با نياز آبى كــم و همچنين گياهان 
ســازمان  اهداف  از  يكــى  دارويى 
بر  ضرورت  اســت  جهادكشاورزى 
ترويج و توسعه كشت گياهانى با نياز 

آبى كم تاكيد كرد.
وى ترويج كاشت گياهان دارويى 
را يكى از راه هاى مؤثر ايجاد اشتغال 
دانســت و اذعان كرد: توسعه كشت 
گياهان دارويى بــه دليل خواص و 
قدمت زيادى كه دارند مى تواند تأثير 
خوبى در اشتغال و درآمدزايى داشته 
باشــد.رحيم زاده اظهــار نمود: گل 
محمدى با توجه به ماندگارى بااليى 
كه در رشــد و نمو دارد مى تواند در 

اقتصاد كشاورزان مفيد واقع شود.
شهرستان  جهادكشاورزى  مدير 
ميانه گل محمدى را گياهى مقاوم 
در برابر خشكى و كم  آبى دانست و 
تأكيد كرد: خوشبختانه بازار مصرف 
گل محمدى در اغلب مناطق كشور 

و همچنين شهرستان فراهم است.

رئيس ســازمان مديريــت و برنامه ريزى 
آذربايجان شــرقى گفت: سهم ما از كل بودجه 
عمرانى استان هاى كشور در سال جارى 2,94 

درصد است.
داود بهبــودى در گفت و گو با ايرنا با اعالم 
اينكه آذربايجان  شرقى رتبه 12 كشور را از نظر 
سهم بودجه عمرانى دارد، ادامه داد: سهم ما در 
بودجه جارى و عمرانى كشــور بيش از ســهم 

درآمدى استان است.
وى اعالم كرد: بــا توجه به وضعيت فعلى 
بودجه ســال 97 درآمدهايى كه بايد در استان 
وصول شــود نزديك به 2 هزار و 500 ميليارد 
تومان است كه نسبت به سال قبل 5,5 درصد 
رشد داشــته و اين در حالى است كه ميانگين 
رشد درآمدهاى وصولى در سطح كشور 14,3 

درصد است.
بهبــودى گفــت: در واقع به ايــن ترتيب 
افزايش فشار مالياتى و وصولى دولت از محل 
عوارض و ساير منابع در اين استان كمتر از ساير 

استان هاست.
بهبودى با بيان اينكه در ســال 96 در رتبه 
ششــم و در سال 97 در رتبه هشتم درآمدهاى 
وصولى در كشور قرار گرفته ايم، افزود: در سال 
96 ســهم 2,97 درصدى و در ســال 97 سهم 
2,58 درصدى درآمدهاى وصولى كشور را به 

خود اختصاص داده ايم.
رئيس ســازمان مديريــت و برنامه ريزى 
آذربايجان شــرقى اظهــار داشــت: بودجه 
هزينه اى (جارى) اســتان نيز با رشــد 17,6 
درصدى از 360 ميليارد تومان در ســال 96 به 
424 ميليارد تومان در سال 97 افزايش يافته و 

استان داراى رتبه 9 كشور است.
وى با اشــاره به اينكه در ســال جارى و در 
كل استان ها تعدادى از طرح هاى ملى، استانى 
شــده  اند و بودجه آنها به مجمــوع اعتبارات 
استانى اضافه شده است، گفت: در همين راستا 
در آذربايجان شــرقى 40 طرح ملى با بيش از 

118 ميليارد تومان اعتبار، استانى شده اند.
بهبودى با اشاره به اينكه در سال هاى اخير، 
طى فرايند بررسى و تصويب بودجه در مجلس 
شوراى اسالمى، عالوه بر پيشنهاد دولت بطور 
معمــول يك عدد كلى به ســرجمع اعتبارات 
استان ها اضافه مى شود، گفت: توزيع اين اعتبار 
منطق قابل دفاعى ندارد به طوريكه بين همه 
اســتان ها اعم از كوچك و بزرگ، پرجمعيت 
و كم جمعيــت و برخوردار يــا غيربرخوردار به 

صورت يكسان و مساوى توزيع مى شود. 
وى اظهار داشــت: به اين ترتيب به تدريج 
سهم استان هاى بزرگ، پرجمعيت و برخوردار 
كاهش و بالعكس سهم ساير استان ها افزايش 

مى يابد.
بهبودى با بيان اينكه سه درصد از درآمدهاى 
حاصل از فروش نفت بين اســتان هاى داراى 
نفت و گاز و نيز ســاير اســتان ها بر حســب 
شــاخص هاى محروميت توزيع مى شــود، 
افزود: اين مبلغ در برخى استان هاى نفتى مثل 
خوزستان و در استان هاى به نسبت محروم كه 
شاخص هاى محروميت بااليى دارند عدد قابل 
توجهى است اما در استان هايى همانند استان 

آذربايجان شرقى به تدريج كاهش مى يابد.
رئيس ســازمان مديريــت و برنامه ريزى 
استان خاطرنشــان كرد: پيشنهاد اوليه بودجه 
در قالب اليحه توسط دولت به مجلس شوراى 
اسالمى ارائه مى شود و بحث هاى كارشناسى و 
اقناع كننده نمايندگان استان در مجلس شوراى 
اسالمى مى تواند به افزايش سهم استان منجر 
شود و ســازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
آماده هرگونه كمــك و همراهى الزم در اين 

زمينه است.

ميانه  به  تبريز  راه آهن  پروژه  مجرى 
بودجه  تامين  صورت  در  اينكه  بيان  با 
مورد   99 سال  در  پروژه  يافته  اختصاص 
با  گفت:  گرفت،  خواهد  قرار  بهره بردارى 
اين شرايط پروژه در سال 98 به ايستگاه 
باسمنج و در سال 99 در ايستگاه ائل گلى 

خواهد رسيد.
تبريز،  از  فارس  خبرگزارى  گزارش  به 
از  يكى  تبريز  راه آهن  ملى  پروژه 
پروژه هاى اولويت دار راه آهن كشور است 
 320 مسير  بهره بردارى،  صورت  در  كه 
كيلومترى تبريز به ميانه به 205 كيلومتر 

كاهش خواهد يافت.
مترمكعب  هزار   900 گذشته  سال 
بتن ريزى،  مترمكعب  هزار  خاكريزى، 25 
و  آرماتوربندى  تن  هزار   300 و  هزار   2
انجام  اول  فاز  در  مسير  كل  زيرسازى 
آسيايى  شبكه  بهبود  كه  است  شده 
بودن  مصرف  كم  ايمن،  سريع،  راه آهن، 
ملى  طرح  مزيت هاى  از  مسير  كاهش  و 

راه آهن ميانه به تبريز است.
 19 كاهش  مسير  ويژگى هاى  ديگر  از 
كه  است  راه آهن  ايستگاه   9 به  ايستگاه 
تومان  ميليارد   250 و  يك هزار  تاكنون 
براى اين طرح هزينه شده و براى تكميل 
تومان  ميليارد   100 و  هزار  يك  به   آن 
تخصيص  صورت  در  كه  است  نياز  ديگر 
در  مصوب  تومانى  ميليارد   450 بودجه 
سال هاى  براى  رياست جمهورى  نهاد 
پيش  بيشترى  سرعت  با  ،طرح  و 98   97

خواهد رفت.
آهن  خط  پروژه  مجرى  محمدزاده،  على 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  ميانه  به  تبريز 
افتتاح  برنامه  كرد:  اظهار  تبريز  در  فارس 

در ارديبهشت ماه برنامه خاتمه ريل گذارى 
بود كه مقام رياست جمهورى ترجيح داد 

در موقع بهره بردارى حضور يابد.
وى افزود: طبيعتًا طرحى با مقياس بزرگ 
است  خطه  دو  كه  تبريز  به  ميانه  راه آهن 
هم سنگ  راه آهن  كيلومتر   408 معادل  و 
شده  واقع  كوهستانى  منطقه  در  و  بوده 
سه  يا  دو  حداقل  آن  هزينه هاى  است، 
خواهد  دشت  در  راه آهن  هزينه هاى  برابر 

بود.
مجرى پروژه ملى راه آهن تبريز به ميانه 
پروژه  اتمام  جهت  اينكه  بر  تاكيد  با 
كارى  حجم  با  مناسب  اعتبارات  نيازمند 
 18 در  خوشبختانه  داد:  توضيح  است، 
شده  داده  تخصيص  چه  هر  گذشته  سال 

به طور كامل جذب شده است.
تامين  صورت  در  اينكه  به  اشاره  با  وى 
مورد  طرح  سال99  تا  نياز  مورد  اعتبارات 
بهره بردارى كامل خواهد رسيد، گفت: در 
باال  توان  اين  ساخت  شركت  مجموعه 
آينده  سال  دو  تا  بتواند  كه  دارد  وجود 

طرح را تكميل كند.

به  توجه  با  كرد:  خاطرنشان  محمدزاده 
براى  تومانى  ميليارد   112 تخصيص 
طرح در سال جارى و تكميل تا بستان آباد 
تومان  ميليارد   450 بودجه  تصويب  و 
جمهورى  رياست  نهاد  در  سال  دو  براى 
آذربايجان شرقى  به  استانى  سفر  دليل  به 
قطعًا مى توان به مردم استان قول داد كه 
در سال 98 در ايستگاه باسمنج و در سال 

99 در ايستگاه ائل گلى خواهد رسيد.
استانى  ارشد  مسووالن  شد:  متذكر  وى 
و نايب رئيس مجلس به صورت مجدانه 
پيگير تخصيص مبلغ مصوب شده در نهاد 
صورت  در  كه  هستند  جمهورى  رياست 
پيش  بيشترى  سرعت  با  پروژه  تخصيص 

مى رود.
هدف گذارى  كرد:  ابراز  طرح  مجرى 
 97 سال  پايان  تا  كه  است  اين  اصلى 
كيلومتر   30 طول  به  باسمنج  ايستگاه  از 
به   98 سال  در  و  شود  انجام  زيرسازى 
 99 سال  در  و  برسيم  ائل گلى  ايستگاه 
كليد  تبريز  اصلى  ايستگاه  زيرسازى  نيز 

بخورد.

توزيع 25 هزار اصله نهال گل محمدى 
در بين كشاورزان

سهم 2/94 درصدى  آذربايجان شرقى از بودجه 
عمرانى كشور

تا پايان سال 99 انجام مى شود؛

بهره بردارى كامل راه آهن تبريز - ميانه

مديريت شعب بانك كشاورزي در استان آذربايجان شرقي 

                ( مرحله اول - نوبت سوم سال 97 )  «آگهي مزايده  عمومي امالك مازاد »                                                       
دوزدوزان - شهرك صنعتي 7,470,000,000-√√--√68252981صنعتي394 فرعي از 167 اصلي بخش 49 تبريزمهربان39

ميانه - اراضي كفشن هول ميانه900,000,000√-√--√-3161زراعي181 فرعي از22 فرعي از 1 اصليميانه40

ميانه- خ امام - كوچه - شهيدكارگر - بن بست اول - ك 630,000,0002√-√-28 سهم از 96 سهم--239مسكوني1448 اصلي بخش 27 تبريزميانه41

ميانه - قريه سبز1,260,000,000√-√-102 سهم از 7277 سهم--4000زراعي 6 اصلي بخش 41 تبريز ميانه42

ورزقان - روستاي كاسين 639,000,000√-√-4 سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ--37141زراعي1020 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان ورزقان43

ورزقان - روستاي كاسين 2,394,121,799√-√-3/5 سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ-20461058/96زراعي1021 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان ورزقان44

هريس - شهر زرنق585,000,000√-√-49/78 سهم از 96 سهم-313240مسكوني 987 فرعي از يك اصلي بخش 24 تبريزهريس45

هريس - خيابان امام - روبروي بهداري كوچه بن بست558,000,000√-√--√-166مسكوني5365 فرعي از يك اصلي بخش 47 هريسهريس46

هريس - روستاي زرنق - خيابان ولي زاده 166,500,000√-√--√-63/4تجاري1132 فرعي از چهار اصلي بخش 42 تبريزهريس47

هريس - زرنق - خيابان انقالب - خيابان شهيد ولى زاده - پالك 1,207,500,00026√-√-56 سهم از 96 سهم مشاع-801/6486مسكونى 997 فرعى از 4 اصلى بخش 42 هريس هريس48

هشترود - روستاي خورجستان - حاشيه 70 متري راه هنرستان 396,000,000√-√-22 سهم از 100 سهم-15151862مرغداري234 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبريزهشترود49

هشترود - كيلومتر 4 هشترود - مراغه - مرغداري تخم طالي هشترود 1,147,124,999√-√-133 سهم از 240 سهم--37500مرغداري1245فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبريز هشترود50

هشترود - خ رجايي - كوچه سهند - 18 ك 1,080,000,0006√-√--√274243مسكوني 1498 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبريز هشترود51

هشترود - قريه چپني - بعد از ناحيه صنعتي فجر720,000,000√-√-2 دانگ از ششدانگ-93051648دامداري 9فرعي از 137اصلي بخش 48 تبريزهشترود52

هشترود - خيابان امام - كوچه شهيد نواب صفوي - منزل مسكوني 1,806,738,750√-√-4/5 دانگ از 6 دانگ-235/63273مسكونى1010فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبريزهشترود53

326و 327 فرعى از 135 اصلى بخش 48 هشترود54
هشترود

هشترود - شهرك صنعتى پروفسور هشترودى - خيابان 20 مترى جنوبى - 20,206,031,999√--√2/8 دانگ از 6 دانگ-8484/513380سردخانه
جنب سيلوى غله زرين 

اهر - خ بهارقديم كوچه كوثر 2 - پالك 435,600,0003√-√-58 سهم از 96 سهم--237مسكوني 29 فرعي از 4418 اصلي بخش 20 تبريزهوراند55

شهرستان هريس - خيابان انقالب - كوچه خانه هاي سازماني - درب دوم655,200,000-√---√292/42154/08مسكوني 6601فرعي از يك اصلي بخش 47 تبريزهريس56

شهرستان هريس - خيابان انقالب - كوچه خانه هاي سازماني - درب دوم648,000,000-√---√292/42151/42مسكوني 6602فرعي از يك اصلي بخش 47 تبريز هريس57

شهرستان مراغه - تقاطع خيابان كاشاني و قسم جنوبي 16,245,900,000-√---√96/07180/51تجاري  6708الي 6715 اميركبيرمراغه58

روستاي تازه قلعه ملكان 1,039,554,000-√---√-42/78مسكوني 1394فرعي از 4 اصلي بخش 5مراغه تازه قلعه ملكان59

تبريز - خيابان دارايي - نبش بازار چرم 12,739,500,000-√---√-28/31تجاري ( سرقفلي)سند عاديتبريز60

8,056,400,000-√---√-75تجاري ( سرقفلي)سند عاديتبريز61
تمام شده قیمت

 a1 تبريز - خيابان امام - بازاركبود- واحد                                               

بالكن 98 178/68تجاري ( سرقفلي)سند عادي واحد شماره 33 بخش 15 تبريز تره بار مرند62
شهرستان مرند - ميدان تره بار مرند 3,285,000,0000-√---√مترمربع


