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امضای 156 تفاهم نامه توسط شهرداری 
در چهارمین همایش سرمایه گذاری استان 

آذربایجان شرقی
چهارمین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری استان آذربایجان 

شرقی پانزدهم و شانزدهم تیرماه1392 در تبریز برگزار شد.
مدیریت پانل عمران شــهری این همایش بر عهده ی شهرداری تبریز بود 
که  با امضای 149 تفاهم نامه با ســرمایه گذاران داخلی جمعا به ارزش 205 
تریلیون ریال ، یك تفاهم نامه با سرمایه گذار خارجی به ارزش 2 میلیارد دالر 
و انعقاد و مبادله 6 قرارداد سرمایه گذاری ، همچون دوره های قبلی عملكردی 
قابل قبول در جذب حداکثری سرمایه گذای های بخش خصوصی از خود بر 

جای گذاشت.
این حجم از سرمایه گذاری ها ، همچون سال های قبل عالوه بر بسترسازی 
برای پیشتازی شهرداری تبریز در جذب سرمایه گذاری ها ، زمینه ساز تسریع 

روند توسعه و عمران شهری تبریز در سال های آتی شود.

دیدارهای دیپلماتیك شهردار تبریز با مقامات جهانی
همزمان با برگزاری چهارمین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری 
استان ، شهردار تبریز با مقامات و سفرای کشورهای مختلف خارجی حاضر 

در این همایش دیدار و گفت و گو کرد.
مهندس نوین در این دیدارها که باغ صائب تبریزی برگزار شد میزبان بیش از 
20 مقام ارشد خارجی در سطح معاون وزیر ، سفیر و کاردار سفارت کشورهای 

خارجی بود.
در ایــن دیدارهای کاری که در فضای دیپلماســی برگزار گردید ، مهندس 
نوین با ســفرای کشــورهای زیمباوه ، لبنان ، ژاپــن و آفریقای جنوبی ، 
سرکنسول روسیه در رشت ، کارداران سفارت اسپانیا ، اندونزی ، قرقیزستان 
، ســاحل عاج ، عراق و غنا دیدار و بر لزوم تقویت همكاری  های فی مابین 
در بخش های مختلف تجاری ، گردشــگری ، فرهنگی ، سرمایه گذاری و 

اقتصادی تأکید کرد.
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تبریز میزبان دوازدهمین نشست مدیران 
سرمایه گذاری کشور

دوازدهمین نشســت سراســری مدیران و کارشناســان ســرمایه گذاری 
شهرداری های کالنشهرهای کشور به میزبانی شهرداری تبریز برگزار شد.

در این نشست که به مدت دو روز در تبریز ادامه داشت مدیران و کارشناسان 
حوزه سرمایه گذاری شهرداری های کشور به تبادل نظر و دیدگاه های موثر 
در خصوص تقویت این حوزه و نیز بسترسازی برای افزایش سطح سرمایه 

گذاری ها در حوزه مدیریت و توسعه شهری پرداختند.
مهندس نوین در این نشســت گفت: فقــدان درآمدهای پایدار مهم ترین 
چالش مدیریت شــهری در کشور به شــمار می رود و متأسفانه درکنار این 
چالش اساســی ، به دلیل عدم حمایت های عملی دولت و دیگر نهادهای 
باالدستی از شهرداری ها در اداره شهرها و نیز نامشخص بودن متولی اصلی 
ایــن مجموعه بزرگ خدماتی و اجرایی ، مدیران شــهری برای اداره بهتر 
شهر و نیز تسریع در تحقق اهداف توسعه ، ناگزیر از رجوع به مردم و جلب 

مشارکت ها و حمایت های آنان می شوند.
شهردار تبریز همچنین با تأکید بر این که سرمایه گذاری بخش خصوصی و 
تالش برای جذب این سرمایه گذاری ها در پروژه ها و طرح های عمرانی از 
اولویت های اصلی شهرداری برای پیشبرد اهداف توسعه زیربنایی و پایدار 
تبریز بوده اســت افزود: با وجود مشكالت متعدد مالی و اعتباری موجود بر 
ســر راه فعالیت های شهرداری و نیز کاهش درآمدها از یک سو و نیاز شهر 
به توسعه و عمران و آبادانی از سوی دیگر ، تنها راه باقی مانده برای تحقق 
اهداف توسعه شهری استفاده از ســرمایه کذاری بخش خصوصی در این 
بخش اســت و مدیریت شهری تبریز طی سال های اخیر در این مسیر گام 

برداشته است.

شهردار تبریز تالش برای رفع و حذف برخی موانع موجود بر سر راه سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهری را ضرورت انكارناپذیر تحقق 
اهداف سرمایه گذاری برشمرد و از همه مسووالن شهری و کشوری خواست 

نسبت به این امر اقدام جدی کنند.
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افتتاح دویستمین فروشگاه رفاه کشور در تبریز 

با مشارکت شهرداری تبریز بزرگ ترین و مجهزترین فروشگاه زنجیره ای 
شــمالغرب و دویستمین فروشگاه رفاه کشــور در محل مجتمع تجاری و 
خدماتی الماس تبریز که چندی پیش با مشارکت شهرداری تبریز و در جوار 

پل اتحاد ملی احداث گردیده بود ، مورد بهره برداری قرار گرفت.
مجموعه تجاری و خدماتی الماس تبریز به عنوان یكی از طرح ها و پروژه های 
مشارکتی و سرمایه گذاری شهرداری تبریز پس از احداث و تكمیل ، به منظور 
راه اندازی مجموعه بزرگ فروشگاهی رفاه تحویل مدیریت این مجموعه در 
اســتان شــده بود که این امر پس از تجهیز و آماده سازی فنی و نیز طراحی 

سالن ها و غرفه های مورد نظر افتتاح و تقدیم شهروندان تبریزی شد.
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شهرک نمایشگاهی مبلمان و خودرو
فاز نخســت این شهرک نمایشگاهی در فضایی به وسعت 43 
هكتار با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری تبریز اجرا  و به 

بهره برداری رسید.
برای احداث و آماده سازی این شهرک بالغ بر 350 میلیارد ریال 
از سوی سرمایه گذاران و 45 میلیارد ریال نیز از سوی شهرداری 

هزینه شده است.
فاز نخســت این شــهرک  شــامل 200 واحد نمایشگاهی و 
فروشگاهی مبلمان و خودرو است  و عالوه بر آن نیز مجموعه 
بــزرگ بازار مبل مروارید به وســعت 80 هكتار بــا  400 واحد 
نمایشــگاهی در حال احداث اســت که با احتساب احداث بازار 
سنتی در حال احداث که مكمل این دو مجموعه است، شهرک 
مبلمــان و خودرو به یكــی از مدرن تریــن و تخصصی ترین 

شهرک های صنفی ، تجاری کشور تبدیل خواهد شد.
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اولین کارواش تمام اتوماتیك موبایلی در تبریز

 این کارواش تمام اتوماتیك با مشــارکت شــهرداری منطقه چهار و بخش 
خصوصی طراحی ، اجرا و راه اندازی شده است.

 کارواش تمام اتوماتیك موبایلی با استفاده از آخرین تكنولوژی روز با اعتباری 
بالغ بر 14 میلیارد ریال و در فضایی به وسعت 150 متر مربع طراحی و احداث 
شده و قابلیت ارایه خدمات روشویی ، زیرشویی و پولیش همزمان خودرو در 

مدت سه دقیقه را دارد.

اهداف : اشتغالزایی مستقیم ، کمك به توسعه صادرات و ارزآوری برای کشور 
، صیانت از محیط زیســت ، صرفه جویی در زمان و انرژی و نیز مدیریت و 

مصرف بهینه آب 
سیستم طراحی و کار این کارواش ها به گونه ای است که در تمامی مناطق و 
در همه جا قابل نصب و راه اندازی است و حتی در مناطقی که فاقد امكاناتی 
نظیر آب ، برق ، سیستم فاضالب باشــد قابلیت نصب و راه اندازی دارد ؛ 
چراکــه خود این مجموعه قادر به تأمین آب مورد نیاز از طریق فرآوری آب 

مصرفی و نیز تولید برق مورد نیاز دستگاه ها می باشد.
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کلنگ زنی مجتمع تجاری تفریحی ایپك پاالس 

این مجموعه در فضایی بالغ بر 20 هزار متر مربع در چهار طبقه  با سرمایه 
گذاری بالغ بر 400 میلیارد ریال احداث می شــود که در شــهرك اندیشه و 
جنوب غرب تبریز تحول بزرگی برای رفاه مردم این منطقه به دنبال خواهد 

داشت.

در این مجتمع تجاری تفریحی پارکینگ با مساحت 5 هزار مترمربع در یك 
طبقه قرار داشته و سه طبقه بعدی به فضاهای تجاری و تفریحی اختصاص 
خواهد یافت و با بهره گیری از مدرن ترین فناوری های روز در زمینه  مصالح، 

سازه ها، سیستم های حرارتی و برودتی و امكانات رفاهی ساخته می شود.
 57 درصد مســاحت کل این مجموعه به فضاهای مشــاعات، فرهنگی، 
نمایشگاهی و تفریحی همچون شهربازی، فضای سبز و بازی و نمایشگاه 
های هنری اختصاص یافته و مابقی برای احداث واحدهای تجاری در نظر 

گرفته شده است.
حجم ســرمایه گذاری در مجموعه ایپك پــاالس بالغ بر 400 میلیارد ریال 

برآورد شده است.


