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رشد اكتشافات در معدن 
مس سونگون

مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهردارى تبريز:

فراخوانى براى يك پاسداشت عمومى
شهردارى هاى مناطق 

پروژه هاى عمرانى سال 99 را با 
محوريت فضاى سبز ارائه دهند

افزايش محدوده، تكميل كننده 
اقدامات توسعه اى منطقه آزاد ارس 

رئيس هيات مديره و مدير عامل ســازمان منطقه ازاد ارس، تصويــب افزايش محدوده 
اين منطقه را تكميل كننده اقدامات ســازمان منطقه آزاد ارس براى توسعه و حضور در 

عرصه هاى جهانى اعالم كرد....

امضاى توافقنامه همكارى 
ارائه دانش فنى واحد توليد 

پلى اتيلن سنگين 
در پتروشيمى تبريز
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محمد حسين باقرى
 رئيس هيئت مديره

.....................................................
 مهنــدس نجاتى يكــى از آبروهاى 
صنعت اســتان است كه سالهاى سال در 
اين عرصه زحمت كشيده و به صنعت به 
مانند فرزند خود نگاه كرده و براى رشــد و بالندگى آن از جان مايه گذاشــته 
اســت. اميدوارم در ديگر فعاليتهايش هم موفق باشــد و در شان و منزلت او 
مســئوليتى درنظر گرفته شود. درخواست همه صنعتگران از استاندار و ديگر 
مسوولين ارشــد اين است كه از تجربيات وى در ديگر عرصه هاى صنعتى 

استان بهره مند شوند.

به همت خانه صنعت ، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقى برگزار شد؛

تجليل  از خدمات 30 ساله نجاتى،« پدر معنوى صنعت استان»

مير ابوالفضل حسنى
عضو هيئت مديره

.................................................
 مهنــدس نجاتى فــردى بود كه از 
موقع اســتخدام در ســازمان صنعت و 
معدن و تجارت تا زمان بازنشســتگى 
تمام وقت خــود را صرف توليد و رونق 

اقتصادى اســتان كرد. فردى بود بسيار متواضع و گشاده رو. هميشه با روى 
بــاز باارباب رجوع برخورد مى كرد. براى حل مشــكل توليد باتمامى ادارات 
و وزارتخانه هاى مربوطه تعامل داشــت. در كل به نظر من براى تبديل وى 
به نماد خدمت بايد كتابها نوشــت و فيلم ها ســاخت چراكه ويژگى بارز وى 
ترغيب مديريت به پاكدستى -  وقف به جامعه و پرهيز از تمامى حواشى بود.

رضا جعفرى
عضو هيئت مديره

...................................................
مهنــدس نجاتى فــردى نجيب و 
فــداكار بــود. از زمان كارشناســى تا 

رياست ســازمان باجان و دل به درد صنعت و صنعتگران استان مى رسيد 
و تاحدامكان گره از مشــكالت آنها باز مى كرد. 

 محمدرضا پورمحمدى 
 استاندار آذربايجان شرقى

...................................................................................
آذربايجان و تبريز در طول تاريخ صنعت و توليد كشور همواره پيشگام و پيشتاز بوده و رشد و توسعه 
آن بويژه در حوزه صنايع مادر و تخصصى، مديون بزرگمردان و مديرانى بوده است كه مديريت عالمانه 
و مجاهدانه را سرلوحه خود قرار داده اند.جناب آقاى حسين نجاتى يكى از اين مديران شايسته و موفق 
است كه در دو مقطع زمانى مختلف، مديريت بخش صنعت، معدن و بازرگانى استان آذربايجان شرقى 
را عهده دار بوده و بخشى از موفقيت ها و دستاوردهاى استان در اين حوزه، نتيجه تالش هاى ايشان و 
همكارانشان است.  سعه صدر، بردبارى و مردم دارى از صفات ايشان است كه در ذهن همگان نقش 
بسته است. اينجانب زحمات اين مدير پرتالش و باتجربه و همچنين احساس مسئوليت و دغدغه مندى ايشان نسبت به حل مشكالت صنعتگران 

و توليدكنندگان استان را ارج مى نهم و براى ايشان در كليه مراحل زندگى آرزوى موفقيت و سربلندى دارم.

جواد عليزاده هوشيار
عضو هيئت مديره

....................................................
شخصيت ســالم و بى غل و غش 
مهنــدس نجاتى براى هيــچ كدام از 
صنعتگران استان پوشيده نيست. وى 
در طول خدمت خود از هيچ تالشى در 

راستاى پيشرفت صنعت اســتان دريغ نكرد. صميميت وى با صنعتگران و 
در عين حال توانايى وى در حمايت از صنعتگران استان در داخل و پايتخت 

ستودنى است. از صميم قلب براى وى آرزوى موفقيت و سالمتى دارم.

اسد محمدزاده
بازرس اصلى

.......................................................
مهندس نجاتى فردى بود منحصربفرد 
و چه از نظر كارى و چه رفتارى قابل قياس 
بــا بقيه مديران و همكاران خود نبود. وى 
مديــرى دلســوز و دردآشــناى صنعت 
و صنعتگران اســتان بود و همواره ســعى مى كرد تاحدممكن مشــكالت 

توليدكنندگان را حل كرده و در رشد و بالندگى صنعت استان گام بردارد.

اميرنراقى
عضو هيئت مديره

.....................................................
 پدر معنوي صنعت استان كه كوچه به 
كوچه صنعتگران استان را با نام كوچك 
مي شناخت. مديري كه يك روز در لباس 
مدير پشــت ميز ننشســت و تمام عمر 
زندگي خود را وقف اســتان كرد و تمامي 

مشكالت را با تعامل نه با قانون حل ميكرد.

مير ياسين سيد  شريعت دوست
عضو على البدل  هيئت مديره

.......................................................................
مهندس نجاتى فردى پركار و خســتگى ناپذيربود. همواره درب اتاقش به روى مراجعه كنندگان و صنعتگران باز 
بود. مديرى باگذشــت و فداكار بود و هميشــه سعى مى كرد به منظور حل مشكالت توليدكنندگان، روابط كارى آنها 

را با ادارات و سازمانهاى دولتى حسنه كند.

محمد على سلطانى
نائب رئيس هيئت مديره

.................................................
حسين نجاتى دوستى بسيار صادق 
و كارمندى قانونمند، كارى، پاكدست 
و خــوش قلب بود و تمام خصوصيات 

پسنديده را صاحب بود. بقولى آنچه خوبان همه دارند تو تنهادارى.

مهدى امينى
خزانه دار و عضو هيئت مديره
......................................................

مهنــدس نجاتى فــردى بود از خود 
جامعه صنعت و با مفهوم "نه" ناآشنا بود. 
هميشه يار و ياور صنعتگران بود و هرجا 
مشــكلى پيش مى آمد همراه با صنعتگر بود تا آن مشكل حل شود. از همه 

مهمتر مديرى پاكدست بود.

تقدير اســتاندار از وزير صنعت به دليل تفويض اختيارات به خانه صنعت ، تقدير اســتاندار از وزير صنعت به دليل تفويض اختيارات به خانه صنعت ، معدن و تجارت استان در جلسه اقتصاد مقاومتىمعدن و تجارت استان در جلسه اقتصاد مقاومتى

دكتر رحمانى : من به بخش خصوصى اعتماد دارمدكتر رحمانى : من به بخش خصوصى اعتماد دارم
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كارگاه آموزشى سامانه بازارگاه نهاده هاي كشاورزي با حضور مديران، معاونين فني، 
جهادكشاورزي  مديريت  بازرگاني  هاي  مديريت  كارشناسان  و  دام  امور  مسئولين 
شهرستانها و مديرعاملين تشكل هاي دام و طيور استان آذربايجان شرقي در سالن 

اجتماعات مديريت جهادكشاورزي شهرستان تبريز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي ســــــــازمان جهادكشاورزي استان، مدير امور دام سازمان 
جهادكشاورزي استان آذربايجان شرقي در اين همايش از راه اندازي سامانه بازارگاه 
بازارگاه  سامانه  گفت:  و  داد  خبر  شرقي  آذربايجان  استان  در  كشاورزي  نهاده هاي 
نهاده هاي كشاورزي با هدف تسريع در خريد و فروش نهاده هاي دامي و تسهيل امور 

توليدكننده ها و مصرف كننده هاي نهاده هاي دامي به قيمت مصوب راه اندازى شده 
است.مهندس محمدحسين اقدمى از حذف دالل ها و واسطه ها با استفاده از سامانه 
بازارگاه نهاده هاي كشاورزي خبر داد افزود: از اين پس عرضه و فروش نهاده ها 

صرفًا از طريق سامانه بازارگاه نهاده هاي كشاورزي انجام خواهد شد.

حذف واسطه ها با استفاده از سامانه بازارگاه نهاده هاي كشاورزي ضميمه رايگان ضميمه رايگان 2
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

مديركل ارتباطات و امور بين الملل شــهردارى تبريز از انتشار 
فراخوانى به منظور همراهى و بسيج عمومى شهروندان جهت 
اصالح هر گونه نواقص موجود در تابلوهاى معابر سطح شهر 

كه مزين به نام شهدا هستند، خبر داد.
سعيد حاجى زاده با اعالم اين خبر اظهار داشت: در پى تصميم 
كميته ساماندهى تابلوهاى معابر شهرى كه با دستور شهردار 
تبريز تشكيل يافته است، مناطق 10 گانه شهردارى تبريز به 
طور ميدانى از كليه تابلوهاى مزين به نام شهدا در سطح شهر 
بازديد و در صورت وجود مغايرت هاى احتمالى نســبت به رفع 

نواقص اقدام كردند.
حاجى زاده افزود: در اين بين اداره كل ارتباطات و امور بين الملل 
شهردارى تبريز جهت همگرايى و هم افزايى بيشتر در اجراى 
اين مهم، از شهروندان عزيز و دغدغه مند تقاضامى كند جهت 

تداوم و اجراى شايسته اين موضوع يارى گر باشند.
او با تشــريح جزئيات اين فراخوان، تصريح كرد: شهروندان 
گرامى با مشاهده هر گونه موارد اعم از وجود نواقص يا مغايرت 
در تابلوهاى معابر شــهرى، از طريق ســامانه اطالع رسانى 

شهردارى تبريز اطالع رسانى و اعالم كنند.
دبير شوراى نامگذارى معابر و اماكن عمومى شهردارى تبريز 
خاطرنشــان كرد: بدين منظور همشــهريان عزيز مى توانند 
از طريق تماس با مركز ســامانه مديريت شــهرى 137 و نيز 
سامانه پيامكى اين مركز به شماره 50004955 مغايرت هاى 

احتمالى و نواقص موجود را در طول شبانه روز اعالم كنند.
بــه گفته حاجى زاده، پس از ثبت اطالعات دريافتى از ســوى 
شــهروندان، تمامى نواقص و مغايرت ها به كميته ساماندهى 
تابلوهاى معابر شهرى ارجاع و سريعا نسبت به بررسى، اصالح 

و رفع موارد اقدام خواهد شد.

 امام  جمعه تبريز گفت: در پاســخگويى به شــبهات دينى بايد از 
ظرفيت و نقش حوزه هاى علميه خواهران به نحو شايســته استفاده 

شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االســالم ســيد محمدعلى آل 
هاشــم در مراسم گشــايش مدارس علميه خواهران استان با بيان 
اينكه دشمن در قالب جنگ نرم در مسائل دينى شبهه افكنى ميكند 
گفت : شــكوفايى اســتعداد ها در حوزه هاى علميه و بهره گيرى از 
معلومات انديشمندان علمى و فقهى بسيارى از توطئه هاى استكبار 

را خنثى ميكند.
امام جمعه تبريز با تاكيد بر ارتقاى تحصيلى طالب خواهر تصريح 
كرد : تالش دشــمنان براين اســت كه  مسير شتاب علمى كشور را 

مختل كنند از اين رو درجا زدن در حوزه علمى جايز نيست.
وى با تقدير از فعاليت هاى علمى و فرهنگى در مدارس مختلف 
افزايش قدرت پاســخگويى به شبهات را در گرو ارتقاى تحصيلى و 

معنويت و تذهيب نفس دانست.
نماينــده ولى فقيــه در آذربايجان شــرقى در بخش ديگرى از 
سخنان خود با اشاره به تقارن بهار تعليم و تربيت با هفته گراميداشت 
دفاع مقدس گفت : ملت ايران در اين جنگ تحميلى با غلبه بر اهداف 

سلطه جويانه عراق پيروز ميدان شد.
امــام جمعه تبريز با بيان اينكه براندازى نظام اســالمى، تجزيه 
كشــور از جنوب و تســلط بر نفت منطقه از اهداف نظام استكبار در 
جنگ تحميلى بود تصريح كرد : وحدت كلمه و جانفشــانى جوانان 
مومن و انقالبى اجازه نداد دشــمن در رســيدن به نقشه هاى خود 

موفق باشد.

فراخوانــى براى يك پاسداشــت 
عمومى

ضرورت استفاده از ظرفيت حوزه 
هــاى علميه خواهران در پاســخ به 

شبهات

خبر
خبر

رئيس هيات مديره و مدير عامل 
سازمان منطقه آزاد ارس، تصويب 
افزايــش محدوده ايــن منطقه را 
تكميــل كننده اقدامات ســازمان 
منطقــه آزاد ارس بــراى توســعه 
و حضــور در عرصه هــاى جهانى 

اعالم كرد.
به گزارش روابط عمومى و امور 
بين الملــل ســازمان منطقه آزاد 
ارس، محســن نريمان با اشاره به 
ابــالغ تصويب افزايــش محدوده 
منطقــه آزاد ارس توســط معاون 
اول رئيس جمهور، گفت: با توسعه 
محــدوده ارس، مجموعه اقدامات 
ما در ســازمان منطقــه آزاد ارس 
براى توســعه و حضور هر چه بيشتر 
در عرصه هــاى جهانى تكميل مى 

شود.
وى در مورد جزئيــات افزايش 
محــدوده، عنوان كرد: بر اســاس 
تصويــب هيات دولــت، محدوده 
منطقــه آزاد ارس بــه مســاحت 

71848 هكتار افزايش يافت.
نريمان افزود: اين مقدار شــامل 
محدوده جلفا- هاديشهر- مرند به 
مســاحت 40194 هكتار، محدوده 
ســيه رود - ايرى به مساحت 332 
هكتار، محدوده نوردوز به مساحت 
567 هكتار، محدوده خداآفرين به 
مســاحت 5680 هكتار و محدوده 
قلى بگلــو بــه مســاحت 25075 

هكتار مى شود.
نريمان خاطرنشــان كرد: هيات 
وزيران در جلســه خود به پيشنهاد 

دبيرخانه شــورايعالى مناطق آزاد 
تجارى - صنعتى و ويژه اقتصادى 
و به استناد ماده واحده قانون ايجاد 
مناطــق آزاد تجــارى - صنعتــى 
آبــادان و خرمشــهر، جلفــا و بندر 

انزلى و ماده واحده قانون توســعه 
محدوده منطقه آزاد ارس، تصميم 
بــه اين افــزاش محــدوده گرفته 

است.
رئيــس هيات مديره ســازمان 

منطقــه آزاد ارس ضمــن تقدير از 
همه عوامــل دخيل در اين اقدام از 
جمله تــالش هاى موثر و بى وقفه 
جناب آقاى حســن نــژاد، نماينده 
مردم مرند و جلفا در مجلس شوراى 
اســالمى كه در طراحى و تصويب 
طرح و توسعه محدوده منطقه آزاد 
ارس نقش اساسى داشت، گفت: به 
زودى اقدامات الزم براى عملياتى 
شــدن اين مصوبه از سوى سازمان 
منطقه آزاد ارس، آغاز خواهد شد.

نريمان تاكيد كــرد: با عملياتى 
شــدن اجراى محدوده هاى جديد 
منطقه آزاد ارس، شــاهد افزايش 
و تنوع ســرمايه گذارى در تمامى 
محــدوده هاى منطقــه آزاد ارس 

خواهيم بود. 

 مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:
افزايش محدوده، تكميل كننده اقدامات توسعه اى منطقه آزاد ارس است

جاده شهداى پااليشــگاه تبريز در ضلع شرقى پااليشگاه به طول 
حــدود دو هزار متر و عرض چهار متر و با صرف هزينه اى معادل يك 
ميليــارد و 800 ميليون ريال جهت دسترســى جوامع محلى همجوار 
پااليشگاه در راســتاى مســئوليت هاى اجتماعى احداث و با حضور 

فرماندار شهرستان تبريز به بهره بردارى رسيد.
به گزارش ايســنا، فرماندار شهرستان تبريز در مراسم افتتاح جاده 
شــهداى پااليشگاه تبريز گفت: چند نوع سرمايه اقتصادى، اجتماعى 
و انســانى وجود دارد كه  ســرمايه ى انسانى، بزرگترين سرمايه كشور 

ما است.
بهروز مهدوى ادامه داد: سرمايه هاى انسانى در دوران دفاع مقدس 
جانانه از اســالم و نظام دفاع كردند و اجــازه ندادند حتى يك وجب از 

خاك ايران در تصرف دشمن باقى بماند.

وى با اشاره به اين كه پااليشگاه تبريز 31 شهيد تقديم انقالب كرده 
است، اظهار كرد: كاركنان اين شركت سرمايه عظيم انسانى براى شهر 
تبريز هستند كه در يك واحد استراتژيك براى اعتالى ميهن اسالمى 

فعاليت مى كنند.
مهدوى گفت: شــركت پااليش نفت تبريز در راســتاى حفاظت از 
محيط زيست فعاليت هاى بسيار خوبى انجام داده و براى داشتن منطقه 
اى پاك و بدون آالينده نيز، اقدامات بسيار مهمى از سوى اين شركت 

انجام گرفته كه ضرورى است اطالع رسانى شود.
وى اضافه كرد: طرح كاشــت دو هزار اصل نهال در حاشيه جنوبى 
پااليشگاه تبريز و همجوار با منطقه كجوار اقدام بسيار مثبتى در كاهش 
آالينده ها و طراوت هواى منطقه اســت كه بخشى از اقدامات زيست 

محيطى اين شركت براى داشتن هواى پاك در منطقه است.
فرماندار شهرســتان تبريز گفت: ارتقاى كيفيت بنزين و نفت گاز به 
اســتاندارد يورو5 در شركت پااليش نفت تبريز از جمله ديگر اقدامات 

مهم اين پااليشگاه در راستاى حفاظت از محيط زيست است.

جاده  «شهداى پااليشگاه» تبريز افتتاح شد

مديريت شعب استان آذربايجان شرقى

مديريت شعب استان آذربايجان شرقى
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شــركت گاز استان آذربايجان شــرقى با استقرار مدل 
EFQM در مســير تعالى ســازمانى قرار گرفته است. 
به گزارش روابط عمومى شــركت گاز اســتان آذربايجان 
شرقى،مديرعامل اين شــركت با اعالم اين مطلب گفت: 
اين شــركت در راستاى بهبود فرآيندهاى اجرايى و تحقق 
مشــترى مدارى در سازمان از ســال 95 حركت در مسير 
تعالــى را آغاز نمود كه در همين راســتا تاكنون گواهينامه 
4 ســتاره  تعهد به تعالى شــركت ملّى گاز ايران را كســب 
نموده و اين حركت بنيادى آغاز شــده با شتابى روزافزون 

ادامه دارد.
ســيدرضا رهنماى توحيدى در ادامه اعالم كرد: اكنون 
در جهت تحقق و ارتقاى ســطح تعالى ســازمانى مميزى 
هــا و اقدامات اصالحــى در برنامه اجرايى شــركت قرار 

گرفته است.
وى ادامــه داد: بقــاى ســازمان و حفظ مشــتريان و 
همچنين حمايت از حقوق كاركنان، مســتلزم بكارگيرى 
شيوه هاى مديريتى جديد بوده و مدل تعالى سازمانى يك 
ابزار عملياتى قوي اســت كه مى تواند براي مقاصد اعالم 

شده  بكار گرفته شود.
مديرعامل شــركت گاز اســتان با اشــاره بــه ماهيت 
خدماتى اين شــركت تصريح كرد: شــركت گاز با در نظر 
گرفتن حجم مشــتركين تحت پوشش و  با دارا بودن سهم 
عمده اى در بازار صنعت كشــور ، الزم اســت حضور موثر 
و كارآمــدى در نهادينه كردن موضوع ســرآمدى و تعالى 

سازمانى داشته باشد.

 رئيــس پليــس فتاى ناجا گفت: بيش از 50 هزار پرونده جرائم فضاى مجازى در 6 ماهه نخســت 
امســال در كشور ثبت شده است. به گزارش خبرگزارى مهر، ســردار وحيد مجيد شامگاه دوشنبه در 
جمع خبرنگاران در تبريز اظهار كرد: نزديك 70 درصد از اين جرايم در پليس فتا كشــف شــده و مورد 

رسيدگى قرار گرفته است.
وى با بيان اينكه در پرونده هاى مربوط به برداشت هاى اينترنتى، دانلود نرم افزارهاى اغوا كننده از 

قبيل شارژ رايگان و شارژ با 50 درصد تخفيف بيشتر به چشم مى خورد، از مردم خواست هرگونه دانلود 
را از طريق سايت هاى رسمى انجام دهند.

رئيس پليس فتا در خصوص ضريب آلودگى در فضاى مجازى گفت: بيشترين ضريب آلودگى در 
فضاى سايبرى به شبكه هاى اجتماعى خارجى مربوط مى شود چرا كه سرور اين شبكه ها در خارج از 

كشور قرار دارد و پروتكل هاى قانونى را رعايت نمى كنند.

وى با بيان اينكه در شبكه هاى اجتماعى داخلى مشكل خاصى وجود ندارد، افزود: تالش مى كنيم 
آلودگى شــبكه هاى اجتماعى خارجى را كه بيشــتر به ترويج خشونت مبادرت مى كنند، را به حداقل 
برســانيم. ســردار مجيد در مورد بداخالقى هاى فضاى مجازى نيز گفت: بداخالقى نسبت به افراد و 
مسئوالن قابل پيگيرى است اما با تدوين منشور اخالقى در فضاى مجازى و تبعيت مردم از اين منشور، 

بطور قطع آمار بداخالقى ها، تعرض به حريم خصوصى افراد كاهش چشمگيرى مى يابد.

رئيس پليس فتاى ناجا خبر داد:ثبت بيش از 50 هزار پرونده جرائم فضاى مجازى در كشور

شركت گاز استان در مسير 
تعالى ســازمانى قرار گرفته 

است

 خبر 
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مســئول امور اســتان هاى انجمن بيماران كليوى كشور گفت: 95 
درصد دســتگاه هاى دياليزى كشور وارداتى بوده و بيشتر آن ها از آلمان 

تامين مى شود.
برات باقرى، در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه هم اكنون در واردات 
دســتگاه هاى دياليزى با مشــكل مواجه هستيم، افزود: جامعه جهانى 
بايد راهى پيدا كند تا بيماران خارج از مسائل سياسى از امكانات درمانى 
و دارويى برخوردار شــوند و دســتگاه هاى دياليزى به راحتى در اختيار 

كشور ما قرار گيرد.
وى اظهار داشــت: دستگاه هاى دياليزى ساعت كار مشخصى دارد 
و ســاعت كار آن ها 7 تا 10 هزار ساعت اســت كه به خاطر مشكل در 
واردات اين دستگاه ها از آن ها بيشتر استفاده مى شود بنابراين كيفيت 
كار آن ها پايين مى آيد و نياز است تا دستگاه جديدى جايگزين آن شود.

مســئول امور اســتان هاى انجمن بيماران كليوى كشور با اشاره به 
اينكه هم اكنون با وجود تحريم ها مشكلى در تامين 90 درصد داروهاى 
بيماران كليوى وجود ندارد، گفت: در تامين تخت هاى دياليز با مشكل 
مواجه هســتيم كه خيران در اين زمينه وارد عمل شــده و به كمك اين 

انجمن مى آيند.
باقرى، با قدردانى از خيران و تالش پزشــكان به ويژه سرپرستاران 
در ارايه خدمات به بيماران كليوى ادامه داد: سرپرستاران 24 ساعته در 

خدمت بيماران كليوى بوده و نياز به حمايت مســئوالن دارند.
وى گفت: براســاس آمار وزارت بهداشت و درمان هم اكنون حدود 
32 هزار بيمار دياليزى در كشــور وجود دارد كه حدود 40 تا 60 درصد 
آن ها زنان هســتند و كمك به اين افراد موجب تامين آسايش خانواده 

بيماران مى شود.
مسئول امور استان هاى انجمن بيماران كليوى كشور يادآورى كرد: 
در ســال هاى اخير با تالش اين انجمن و همكارى پزشــكان و خيران 

بيش از 50 هزار پيوند كليه در كشــور انجام شده است.
باقرى، با اشاره به اينكه پيوند كليه در كشور به 3 روش اهداى عضو 
از طريق مرگ مغزى، اهداى عضو از سوى خانواده و اهدا از سوى افراد 
غريبه انجام مى شــود، افزود: اكنون دولتمردان آمريكا به دنبال روش 

هاى پيوند كليه ايرانى هستند.
وى گفت: از ابتداى شــهريور امســال ثبت نام پيوند دهنده و پيوند 
گيرنده و انجام پيوند كليه از طريق سامانه انجام مى شود و با اين اقدام از 

فعاليت افراد خارج از اين ســامانه در اين زمينه جلوگيرى مى شود.
مســئول امور استان هاى انجمن بيماران كليوى كشور با بيان اينكه 
بيماران كليوى توانجويان پنهان جامعه هســتند، از مسئوالن خواست 
تا امكانات الزم براى برگشــتن اين بيماران به زندگى دوباره را فراهم 

كنند.
باقرى، با تاكيد بر حمايت از بيماران كليوى از ســوى مردم و خيران، 
ادامــه داد: فتواهايــى در اين زمينه وجود دارد كه علمــا نيز مى توانند 
ســهم امام خود را به بيماران كليوى اهدا كنند و وزارت كشور نيز مجوز 

پرداخت فطريه به بيماران كليوى را به اين انجمن صادر كرده اســت.
وى هزينه انجام پيوند كليه در كشــور را حــدود 500 ميليون ريال 
اعــالم كرد و گفت: اين رقم در عراق بيش از 2 ميليارد ريال اســت و تا 
سال 65 بيماران كليوى براى پيوند به خارج اعزام مى شدند ولى اكنون 
تمامى مراحل پيوند در كشور انجام مى شود و اين كار موجب جلوگيرى 

از ارزبرى به خارج از كشــور در اين زمينه شده است.
مسئول امور استان هاى انجمن بيماران كليوى كشور اظهار داشت: 
انجام هر وعده عمل دياليز 4 تا 5 ميليون ريال هزينه مســتقيم دارد در 
حالــى كه با پيوند كليه به اين افــراد 80 درصد آن ها مى توانند دوباره 

به جامعه بازگردند.

باقــرى افــزود: انجمن بيمــاران كليوى در ســال 59 به صورت 
غيررســمى و بعد از ســال 60 با كســب مجوز قانونى فعاليت خود را به 
صورت رســمى آغاز كرد و اكنون بيش از 190 شــعبه و دفتر در سطح 

كشور دارد.
وى از برگزارى همايش سراسرى مديران انجمن بيماران كليوى در 
8 و 9 آبان در تبريز خبر داد و گفت: اين همايش با هدف بيان مشكالت 

مديران انجمن ها و ارايه راهكار براى حل آن ها  برگزار مى شــود.   
رئيس انجمن بيماران كليوى آذربايجان شرقى نيز گفت: هم اكنون 
يك هزار و 700 بيمار دياليزى در ســطح اســتان وجود دارد كه از اين 
تعداد يك هزار و 250 تا يك هزار و 300 نفر مربوط به تبريز و شهرهاى 

حومه است.
عــادل فيروزى افزود: اين انجمن از نظــر مالى و ادارى به بيماران 
كليوى خدمات ارايه مى كند و هزينه دارويى، وســايل پزشكى، بسترى 

و رفــت و آمد بيماران به بخش دياليز را پرداخت مى كند.
وى بــا قدردانــى از خيران و پزشــكان در حمايــت از اين انجمن، 
يادآورى كرد: هم اكنون 98 درصد بيماران كليوى اســتان شناســايى 
شده است و بخش پيوند در بيمارستان امام رضا(ع) تبريز انجام مى شود

همايش سراسرى مديران انجمن بيماران
 در تبريز

رييس دانشــگاه تبريز با تاكيد بر اينكه ســاير 
كشورها و ملت ها نيز از رزمندگان كشورمان به دليل 
مقاومت و از جان گذشــتگى در دوران هشت سال 
دفــاع مقدس به نيكى ياد مى كنند، گفت: هشــت 
سال دفاع مقدس به الگويى براى مبارزات ملت هاى 

آزاده عليه استكبار جهانى تبديل شده است.
به گزارش ايسنا، دكتر مير رضا مجيدى در آيين 
گراميداشت سى و نهمين سال دفاع مقدس و تجليل 
از اساتيد رزمنده دانشــگاه تبريز اظهار كرد: دوران 
دفاع مقدس ســند افتخار و غــرور ملت ايران بوده 
و برگــزارى چنين برنامه هايى، گامى كوچك براى 
يادآورى رشادت ها، فداكارى ها و افتخار آن دوران 

براى نسل امروز و فردا است.
وى ادامه داد: زنده نگه داشــتن ياد و نام شهدا در 
عصــر امروز، وظيفه همگان بوده و اين حركت بايد 

الگوى نسل امروز و آينده باشد.
وى در ادامه با بيان اينكه دانشگاه هاى كشورمان 
در عرصه هاى مختلف از پتانسيل بااليى براى ارائه 
راهــكار و برنامــه جهت حل مشــكالت علمى و 
فكرى جامعه هســتند، گفت: دانشگاهيان  وظيفه 
دارند با درك صحيح از شرايط خاص كشورمان و با 
استفاده از مغزهاى متفكر در رشته ها و گرايش هاى 
مختلف علوم، با اريه طرح ها و برنامه هاى مناســب 
در راستاى حل مشــكالت كشور گام برداشته و به 

جنگ اقتصادى با دشمن بروند.

8 ســال دفــاع مقدس به 
مبــارزات  بــراى  الگويى 
ملت هاى آزاده عليه استكبار 

جهانى تبديل شده است

نمايشگاه دفاع مقدس تبريز
نمايشــگاه هفته دفاع مقدس استان همه روزه از 
ســاعت 15:30 الى 21 تا تاريخ 7 مهرماه 98 در 
شهرك ياغچيان، انتهاى پارك شميم پايدارى تبريز 

براى بازديد عالقمندان داير است.

       گزارش تصويرى
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آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

آذربايجان شــرقى پيشتاز در عرصه 
صنعت و معدن كشور

اســتان آذربايجان شرقى به دليل برخوردارى از 
نيروى انسانى كارآفرين، متخصص، فعال و كارآمد 
سالهاست پرچمدار اقتصاد صنعتى ايران بوده و در 
طول اين ســال ها با ايجاد واحدهاى بزرگ و نمونه 
صنعتــى قابليت هاى علمى و فنــى خود را اثبات 
نمــوده و به عنوان يكى از قطب هاى مهم صنعتى 

كشور به شمار مى رود.
وجــود خطوط ارتباطى با اروپــا، منطقه قفقاز و 
تركيه و واقع شدن در كريدورهاى بين المللى حمل 
و نقل، قدمت 100 ســاله اتــاق بازرگانى و صنايع 
و معادن تبريز، نمايشــگاه بين المللى تبريز، تاالر 
بورس اوراق بهادار، شهرك هاى صنعتى عمومى 
و تخصصــى، شــهرك صنعتى ســرمايه گذارى 
خارجــى، دانش فنى و نيروى انســانى متخصص 
و وجــود منطقه آزاد تجــارى ارس و منطقه ويژه 
اقتصادى ســهالن در استان ازجمله ظرفيت هاى 
توســعه صنعتى و معدنى اين استان محسوب مى 

شود.
هم اكنون آذربايجان شــرقى با بيش از سه هزار 
و 600 واحــد فعال و ســرمايه اى بالغ بر 118879 
ميليارد ريال و اشتغال بالغ بر 105 هزار نفر در عرصه 
توليد گام بر مى دارد كه در مقايســه با كل كشــور 
از لحاظ تعداد، ســرمايه و اشــتغال به ترتيب رتبه 
هاى 6 ، 8 و 7 را دارا مى باشــد. آمار نشان مى دهد 
5٫13 درصد از كل واحدهاى فعال كشور در استان 

آذربايجان شرقى مى باشد.

در  صنعــت  بخــش  توســعه 
آذربايجان شرقى

آغاز توسعه صنعتى آذربايجان شرقى را مى توان 
به اواخر قرن 13 نســبت داد. در اين دوره اقداماتى 
چون راه اندازى اولين كارخانه نخ ريســى بزرگ در 
تبريز در ســال 1288 و كارخانه كبريت توكلى در 
سال 1297 شمســى در تبريز و استقرار پنج واحد 
بزرگ صنعتى از هشــت واحد بزرگ صنعتى كشور 
صورت گرفته اســت. در دوره دوم توسعه صنعتى 
استان شاهد تاسيس واحدهاى بزرگ صنعتى نظير 
ماشين ســازى، تراكتورسازى، ايدم، هاكسيران و 
درمن ديزل در دهه 50 بوديم كه منجر به رشــد و 
شــكوفايى شــهر تبريز و باال رفتن سرعت توسعه 
آذربايجان شرقى در بين استان هاى ديگر گرديد.

مرحله جديد توســعه صنعتى استان آذربايجان 
شــرقى همزمان با كل ايران بعد از پيروزى انقالب 
اســالمى و با احداث صنايع جديــد در حوزه هاى 
متنوع تر و با گستره استانى بيشترآغاز شد كه برخى 
از ايــن واحدهاى صنعتى بــزرگ، جزو قطبهاى 
صنعتى مهم كشــور و حتى منطقه محســوب مى 
شــوند و با ســرمايه گذارى هاى چنــد ميلياردى 
بالندگى اين استان را در حوزه صنعت و معدن به رخ 

ديگر استانها مى كشد.
از جملــه واحدهــاى صنعتى نمونــه و بزرگ 
اســتان كه بعد از انقالب ايجاد شــده اند مى توان 
به : پتروشــيمى تبريــز، پااليشــگاه تبريز، مس 
سونگون، صنايع غذايى شيرين عسل، فوالد ميانه، 
ايران خودرو تبريز، شــركت خودروسازى آميكو، 
داروســازى و سرم ســازى قاضى و زهراوى، انبوه 
صنايع مســتقر در شهرك سرمايه گذارى خارجى 
و شــهيد سليمى و منطقه آزاد ارس و ديگر شهرك 

هاى صنعتى مختلف در سطح استان اشاره كرد. 
اين اســتان از لحاظ تعداد كارگاه هاى صنعتى، 
چهارمين قطب صنعتى كشــور محسوب مى شود 
و از امكانات و قابليت هاى توســعه صنعتى شايان 
توجهى برخوردار اســت كه بخشى از آنها عبارتند 
از: وجود 34 شــهرك صنعتــى و تخصصى و 15 

ناحيه صنعتى؛ وجود دانشــگاه هاى تبريز، صنعتى 
ســهند، آزاد اســالمى و واحدهاى دانشگاه جامع 
علمــى، كاربردى و مؤسســات تحقيقات صنعتى 
در اســتان؛ وجود مزيت نسبى در 13 رشته فعاليت 
صنعتى اســتان از قبيل چرم سازى، صنايع غذايى 
و آشــاميدنى، توليد مبلمان و چوب و محصوالت 
چوبى، قطعه و مجموعه ســازى، ماشين سازى و 
شــيميايى؛ وجود مراكز آمــوزش فنى و حرفه اى 
مجهز و مراكــز آموزش فنى شــركتهاى بزرگ 
صنعتى؛ وجود صنايع مادر پيشــرفته، شهركهاى 
تخصصى مانند سرمايه گذارى خارجى، فن آورى 
قطعات خودرو، مصالح ساختمانى تبريز و سراميكى 
مرند و همچنين واحدها و تشــكل هاى صنعتى و 

صنايع تبديلى.
تاســيس منطقه آزاد ارس در شــمال استان و 
فعاليت دهها واحد صنعتى كه اغلب نيز با ســرمايه 
گذارى خارجى انجام شــده اســت، يكى ديگر از 
شاخصهاى توســعه صنعتى اســتان در دوره بعد 

انقالب است.
توسعه بخش معدن در استان

آذربايجان شــرقى عالوه بر صنعت، در بخش 
معدن نيز پتانســيل هاى بااليى دارد و با شناسايى 
بيــش از 35 نوع ماده معدنــى يكى از مناطق غنى 
معدنى كشــور بوده و اين امر باعث شده در مرحله 
توسعه صنعتى بعد از انقالب در استان مورد تاكيد و 
توجه خاص مسووالن و سرمايه گذاران قرار بگيرد.

واحد صنعتــى بزرگ مس ســونگون و ايجاد 
شــهرك تخصصى صنعتى مس و استقرار صنايع 
جانبى بــا رويكرد صادراتى بــه صورت مجموعه 
صنعتى معدنى با لحاظ شــرايط زيست محيطى و 
اكولوژيكى منطقه از شــاخصهاى برجسته توسعه 
صنعتى - معدنى اســتان بعد از انقالب به شــمار 
مى رود كه در ســطح كشــور و منطقــه اى داراى 

برجستگى و اهميت اقتصادى خاص مى باشد.
بهره بردارى از معادن غنى كائولن در منطقه زنوز 
و احداث صنايع جانبى به خصوص سيمان، سراميك 
سازى، داروسازى، كاغذ سازى، تشويق و حمايت 
از ايجاد واحدهاى تحقيق و توســعه (R&D) در 

مراكز توليدى، توســعه و تجهيــز نواحى صنعتى 
وابســته به جهاد كشاورزى نيز از ساير شاخصهاى 
توســعه كمى و كيفى بخش صنعت و معدن استان 

بشمار مى روند.

خانه صنعت و معدن؛ بازوى مشورتى 
قواى سه گانه

در راســتاى واگذارى وظايــف دولت به بخش 
خصوصى و بر اســاس تبصره 41 قانون برنامه دوم 
توســعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى 
اســالمى ايران، به در خواســت جمــع كثيرى از 
توليد كنندگان و حمايــت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت،خانه هاى صنعت استانى در سراسر كشور 

تأسيس شدند.
به طــور كلى مهمترين اهــداف خانه صنعت، 
معــدن و تجــارت عبارتند از: ايجاد هــم افزايى، 
همــكارى و هماهنگ كــردن فعاليت هاى خانه 
هاى صنعت، معدن و تجارت در اســتان ها و كشور 
و به طــور متمركز در كليه ســطوح به طورى كه 

برخى از موضوعات و اهداف فعاليت آن به شــرح 
ذيل مى باشد:

توســعه و تحكيم و قانونمند كردن نقش خانه 
هاى صنعت و معدن كشور در ايفاى نقش حساس 
خانه ها به عنوان بازوى مشــورتى قواى سه گانه و 

تاثيرگذارى بر روند نقش صنعت و معدن در توسعه 
پايدار اقتصاد كشور

تالش در جهت توسعه صنعت، معدن و تجارت 
و افزايش نقش و سهم صنعت و معدن و تجارت در 

توليد، صادرات، اشتغال و درآمد در اقتصاد كشور.
انجــام مذاكــرات و تعامالت بــا بخش هاى 
حاكميتى و اقتصادى و ديگر تشــكل هاى ملى در 
راستاى صيانت از حقوق خانه هاى صنعت، معدن و 

تجارت استان ها و عموم فعاالن اقتصادى.
اتخــاذ تصميمات الزم در جهت شناســاندن و 
پيشبرد سياست ها و استراتژى هاى كالن صنعتى، 

معدنى، تجارى و اقتصادى كشور.
همكارى با دولت و دســتگاه هــاى اجرايى و 
قانونگذارى ذيربط در تهيه و تدوين سياســت ها، 

خط مشــى هاى توسعه صنعتى و معدنى و تجارى 
برحســب مزيت هــاى توليد و فنــاورى در نقاط 

مختلف ايران .
مشــاركت دراجــالس همكارى مشــترك با 
ديگر كشورها و شــركت يا برگزارى نمايشگاه ها 
و تورهاى صنعتى و معدنى و ايجاد بازارهاى جديد 

و بهره گيرى از توانائى هاى فناورى آن كشورها .
توسعه همكارى با دانشــگاه ها و مراكز علمى 
تحقيقاتى داخلى و خارجى در جهت توسعه فناورى 

و تحقيقات كاربردى .
كمــك به ارتقاء و بهبود كيفيــت در توليدات و 

خدمات و افزايش بهره ورى .
كمك به ايجاد بازارهاى مالى و شــركت هاى 
فعال در بازار ســرمايه با هدف تأمين نيازهاى مالى 

بخش صنعت، معدن و تجارت .
همــكارى با انجمن هاى كشــورى، صنعتى و 
معدنى و تجارى علمى در داخل و خارج از كشــور 
و در صــورت لزوم عضويــت در آن ها يا پذيرش 
عضويت آن ها در خانه بــه عنوان عضو افتخارى 

و بدون حق راى .
كمك به اخذ اســتانداردهاى مديريتى، زيست 
محيطى و ديگر اســتانداردهاى بين المللى مورد 

نياز اعضاء و فعاالن اقتصادى.
شناســايى و انتخاب توليدكنندگان نمونه برتر 
كشــورى از ميان برترين هاى معرفى شده استان 

ها.
خانه صنعت، معدن و تجارت آذربايجان 

شرقى دريك نگاه
خانه صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقى 
عالوه بــر برقرارى تعاملى ســازنده بين اصناف، 
صنعتگــران، ارتباطى تنگاتنگ نيــز بين فعاالن 
صنعتى و مسئولين اســتانى جهت حل مشكالت 
ايجاد كرده اســت. اين خانه همواره در تالش بوده 
كه با رفع مشــكالت صنايع گامى موثر براى رونق 
اقتصادى صنايع، صادرات و توســعه بازار اســتان 
بردارد، همچنين براى مرتفع نمودن مشــكالت 
واحدهــاى صنعتى و معدنى بــا ارائه راهكارهاى 
اجرايى و منطقى الزم از جمله افزايش و ارتقاء بهره 

ورى، افزايش كيفيت توليدات، پشتيبانى حقوقى، 
توسعه پايدار، ارتقاء سطح دانش فنى و تكنولوژى، 
كارآفرينى، نوســازى و بهسازى مطالعه و بررسى 
هايى داشته است و از فعاليت هاى موازى و اتالف 

منابع ارزشمند انسانى جلوگيرى كرده است.
اين خانه با فراهم كردن بســترى مناسب براى 
افزايش صادرات، اشــتغال زايى در بخش صنعت، 
موجبات رفع بيكارى را فراهم كرده است و به دنبال 
آن رفاه عمومى مردم اســتان با رونق اقتصادى و 

بهبود تجارت حاصل مى شود.
با افزايش مشــكالت صنايع و بحرانى شــدن 
وضعيت بسيارى از واحدهاى توليدى، خانه صنعت، 
معدن و تجارت اســتان به حل مشكالت صنايع با 
همكارى مســئوالن دولتى كمر همت بســت. در 
همين راستا جلسات مشتركى ميان مسئوالن ارشد 
استانى و صاحبان صنايع استان جهت مرتفع سازى 
مشكالت و ارائه تســهيالت ويژه دولتى از سوى 
خانه برگزار شــده است. در نتيجه ى همين تالش 
ها، بســيارى از صنايع استان از وضعيت بحرانى و 
تعطيلى خارج شده و ســير صعودى را براى رونق 
تجارى و توســعه طى مى كننــد. خانه ى صنعت 
همچنين در خصوص چگونگى تخصيص و نحوه 
واگذارى انواع تســهيالت موثــر براى طرح هاى 
صنعتى و معدنى و كمك به ايجاد واحدهاى جديد، 
رهايى از ركود و بهره بردارى بموقع و توسعه يافتن 
واحدهاى صنعتى موجود، نظرات مشــورتى نيز به 

صاحبان اين صنايع ارائه مى كند.
خانه ى صنعت و معدن اســتان براى توسعه ى 
صــادرات كاالهاى صنعتى، معدنى و خدمات فنى 
و مهندســى در چارچوب سياست هاى اقتصادى و 
بازرگانى كشور، مشــاركت ويژه اى دارد. اعضاى 
خانــه همچنين جهــت رفع مشــكالت صنايع، 
پيشــنهادات و نظرات كارشناســى به مسئوالن 
اســتانى ارائه مى نمايند و جلسات ادوارى با انجمن 
هاى صنايع همگن اســتان جهت ارتقاء متقابل و 
تشــويق و تقويت تشكل ها و تحقق مشاركت آن 
هــا در برنامه هاى توســعه اقتصادى و اجتماعى و 

فرهنگى تشكيل مى دهند.
خانه ى صنعت، معدن و تجارت همچنين دست 
به تهيه و تدويــن بانك اطالعاتِى صنايع و بخش 
خصوصى و تعاونى هاى اســتان به تفكيك ملى و 
استانى زده است و با برقرارى تعاملى سازنده با اين 
ارگان ها و نهادها، بيش از پيش در جلب مشــاركت 
بخش هاى خصوصى و تعاونى ها اهتمام ورزيده و 

جلسات متعددى در اين راستا برگزار نموده است.

اهم فعاليت هاى انجام شــده در خانه 
صنعت ، معدن و تجارت استان

1 -  دبيرخانه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد 
استان

2 -  دبيرخانه كارگروه تسهيالت استان
3- دبيرخانه برگزارى همايش بزرگداشت روز 

ملى صنعت و معدن و تجليل از واحدهاى نمونه
4 -  برگزارى كارگاه ها و كالس هاى آموزشى

4 -  برگزارى و پذيرش تورهاى صنعتى 
5 -  برگزارى نمايشگاه هاى صنعتى
 6 -  برگزارى همايش ها و سمينار ها

7 -  ارائه مشاوره بانكى ، بيمه و بورس در محل 
خانه صنعت

8 -  برگزارى جلســات هم انديشــى با حضور 
مديران و مسئوالن كشورى و استانى جهت حل و 

فصل مشكالت بنگاه ها
9 -  تائيد درخواست سوخت واحدهاى صنعتى 

و معدنى شهرستان تبريز 
10 -  اطالع رسانى قوانين و دستورالعمل هاى 
جديد مصوب شــده مربوط به سازمان ها ، ادارات و 

تقدير اســتاندار از وزير صنعت به دليل تفويض اختيارات به خانه صنعت ، معدن و تجارت اســتان در جلسه اقتصاد مقاومتى

دكتر رحمانى : من به بخش خصوصى اعتماد دارم

 انجمن هاى صنايع همگن آذربايجان شرقى

رئيس انجمننام انجمن رديف

محمدحسين باقرىصنايع همگن فلزى1

محمد على سلطانىصنايع همگن برق و الكترونيك 2

مهدى امينىصنايع همگن چرم 3

مير ابوالفضل حسنىصنايع همگن كانى غير فلزى4

امير نراقىصنايع همگن سلولزى5

يونس ژائلهصنايع همگن غذايى ، بهداشتى و دارويى 6

سيد باقر شريف زادهصنايع همگن ماشين سازان7

رضا پاشائىصنايع همگن خودرو و نيرو محركه8

مير ياسين سيد شريعت دوستصنايع همگن متالورژى9

محمدباقرشهباززادهصنايع همگن آسانسور و پله برقى10

گزارش آمارى از ثبت نام هاى اينترنتى نيمه نخست
 سال 1398

تعدادموضوع رديف

955جواز تاسيس (صدور - تمديد - تعليق)1

182پروانه بهره بردارى (صدور - اصالحيه - تغير مالكيت)2

360سوخت3

630آمار توليد4

180بروزرسانى (پيشرفت فيزيكى)5

203تسهيالت6

14پروانه طراحى و مونتاژ7

85تامين مواد اوليه8

76مجوز توزيع دخانيات9

51ثبت سفارش و معافيت گمركى10

بغض  عكس  سوگواره  عكاسى  آثار  نمايشگاه 
نگاه از دوم مهرماه سال جارى كار خود را آغاز 
و تا هشتم مهرماه در مجموعه هنرى مهر و ماه 
برپا  تبريز  قدس  سينمايى  فرهنگى  پرديس 

خواهد بود.
هنرى  حوزه  رئيس  ايســــــــنا،  گزارش  به 
آذربايجان شرقى در آيين افتتاح نمايشگاه آثار 
عكاسى سوگواره بغض نگاه در نگارخانه ماه حوزه 

هنرى، اظهار كرد: شهادت حضرت امام حسين 
(ع) حرارتى است كه تا ابد خاموش نمى شود و 
هر كس رهرو واقعى سيدالشهداء باشد، رستگار 

مى شود.

اهالى  اين كه  بيان  با  بالغى  سيدمحمدحسين 
فرهنگ و هنر با استفاده از هنر خود به آستان 
امام حسين (ع) عرض ارادت مى كنند، ادامه داد: 
عزادارى هاى  از  ارزشمندى  بسيار  عكس هاى 

حسينى در سراسر استان به دبيرخانه اين سوگواره 
ارسال شده بود كه از ميان اين آثار، كارهاى 
به  نمايشگاه  اين  در  و  شده  برگزيده  فاخرى 

نمايش گذاشته شده است.

نمايشگاه آثار عكاسى سوگواره عكس بغض نگاه در تبريز آغاز به كار كرد

1 - محمد حســين باقرى – رئيس 
هيئت مديره

2 - محمــد على ســلطانى -  نائب 
رئيس هيئت مديره

3 - مهدى امينى -  خزانه دار
4 - مير ابوالفضل حســنى -عضو 

هيئت مديره 
5- امير نراقى-عضو هيئت مديره 

6- رضــا جعفرى -عضــو هيئت 

مديره 
7 - جواد عليزاده هوشــيار  -عضو 

هيئت مديره 
8– رضا پاشــايى-عضوعل البدل 

هيئت مديره 
9 – مير ياسين سيد شريعت دوست 

- عضوعل البدل هيئت مديره 
10- اسد محمدزاد ه - بازرس اصلى

11 -  سولماز عليپور – دبير

آشنايى با اعضاى هيأت مديره 
خانه صنعت ، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقى



ارگان هاى مرتبط با حوزه صنعت و معدن از طريق 
سايت ، كانال هاى خبرى و همچنين ارسال فكس
11 -  ايجــاد تفاهــم نامه با مراكز آموزشــى 
  FHM دانشگاه هاى داخلى و خارجى (ازجمله،
آلمان) و انجمن هاى علمى دانشگاه ها، نمايندگى 
بيمــه ها، مراكز فرهنگى و ورزشــى، هتل ها و ... 
جهت خدمت رســانى به مديــران ، كارمندان و 

كارگران واحدهاى صنعتى و معدنى
12 -  حضــور در كميته هاى تخصصى موجود 
در وزارت صمت ، خانــه ايران و همچنين كميته 
هاى تخصصى استانى جهت پيگيرى مشكالت 

توليد كنندگان
13 -  همكارى در ثبت نام سامانه هاى اينترنتى 
جهت اخذ مجوزهاى صنعتى ، تسهيالت ، معافيت 

ها و ....

تفويض اختيارات بــه خانه صنعت ، 
معدن و تجارت استان آذربايجان شرقى

1 - كارشناســى ، صــدور و تمديد مجوزهاى 
تاسيس و توسعه 

2 - مديريــت تخصيــص و توزيع ســوخت 
واحدهاى صنعتى و معدنى

3 - تداوم مديريت و برگزارى مراســم روز ملى 
صنعت و معدن در سطح ملى و استانى

4 - عضويت نماينده خانه صمت در شــوراى 
عالى معادن و شوراى معادن استانى

5 - عضويت رئيس يــا يكى از اعضاى هيأت 
مديره خانه صمت در هيأت مديره شركت شهرك 

هاى صنعتى استان با معرفى رئيس خانه
6 -  اســتقرار و انجام امور دبيرخانه تســهيل 

فعاليت واحدهاى توليدى
7 -  دعوت از نماينده خانه صمت در كليه كميته 
ها و كميســيون هايى كه مســئوليت برگزارى يا 

دبيرخانه آن با سازمان صمت استان باشد .
8 - برگزارى نمايشگاه هاى داخلى و خارجى

ثبت نام در ســامانه هــاى اينترنتى 
جهت اخذ مجوزهاى صنعتى و معدنى

واحدهاى صنعتى و معدنى در راستاى  تسهيل 
در امور ادارى خود جهت ثبت نام در ســامانه هاى 
اينترنتــى مربوطــه و اخذ مجوزهــاى صنعتى و 
معدنى مى توانند با مراجعه به خانه صنعت اســتان 
و ارائه مدارك الزم نســبت به ثبت نام موارد ذيل 

توسط كارمندان اين مجموعه اقدام نمايند : 

صدور و اصالح پروانــه بهره بردارى صنعتى، 
جواز تاســيس، طرح توسعه، تسهيالت، سوخت، 
ثبت سفارش، معافيت ها، تعريف انبار، مجوز توزيع 
دخانيات، پروانه طراحى و مونتاژ آسانسور، پروانه و 
جواز تاسيس فنى و مهندسى، درخواست مواد اوليه 
از بورس، ارائه آمار توليد ماهانه، تهيه فرم توجيهى 

جهت ارائه به بانك ها، پنجره واحد و .....

كارگروه تســهيل و رفع موانع توليد 
استان آذربايجان شرقى

در راستاى تفويض اختيار صورت گرفته شده از 
طــرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، دبيرخانه 
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به خانه صنعت 

استان واگذار گرديده است .
اين دبيرخانه جهت پيگيرى مشــكالت توليد 
كنندگان جلسات مربوطه را به صورت هفتگى در 
دو بخش جلســه كارشناسى و استانى، برگزارمى 

نمايد .

اهم موارد مطروحه در جلسات:
1 -  حوزه بانكى

2 -  تامين اجتماعى 

3 -  محيط زيست 
4 -  تامين انرژى

5 -  اخذ مجوزهاى الزم از ادارات 
6 - شهرك هاى صنعتى

وظايف دبيرخانه تسهيل و رفع موانع 
توليد استان :

1 -  پذيرش پرونده متقاضيان
2 -  بررسى مشكالت متقاضيان در دبيرخانه و 

ارائه راهكار و مذاكره با دستگاه ذى ربط
3- بررسى پرونده مذكور در جلسه كارشناسى  
در محــل خانــه صنعت اســتان در صورت عدم 

حصول نتيجه در مرحله قبل
4 -  بررســى پرونده مذكور در جلســه اصلى 
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان در محل 
اســتاندارى با حضور مديران استانى ، كارشناسان 
دستگاه هاى ذى ربط و نماينده واحد هاى ذى ربط 
در صورت عدم حصول نتيجه در جلسه كارشناسى

دبيرخانه كارگروه تسهيالت استان
تســهيالت قابل ارائه بــه واحدهاى صنعتى و 

صنفى

1 -  تامين مالى بنــگاه هاى اقتصادى و طرح 
هاى نيمه تمام (رونق توليد ) در سه  عنوان سرمايه 
در گردش ، ســرمايه ثابت و بازسازى و نوسازى با 

بهره بانكى 18 درصد
2 -  تســهيالت برنامه توليد و اشتغال (موضوع 
بنــد الف تبصره 18) در ســه عنوان ســرمايه در 
گردش ، سرمايه ثابت و بازسازى ونوسازى با بهره 

بانكى 14 درصد
3 -  تســهيالت  باز سازى و نوسازى اصناف با 

بهره بانكى 18 درصد 

معرفى انواع تسهيالت :
-  سرمايه در گردش مربوط به دارندگان پروانه 

بهره بردارى صنعتى جهت خريد مواد اوليه
-  ســرمايه ثابت مربوط به جواز تاسيس و طرح 
توســعه باالى 60 درصد پيشرفت فيزيكى جهت 

خريد ماشين آالت و تجهيزات
-  بازسازى و نوســازى مربوط به پروانه هاى 
بهره بردارى صنعتى با سابقه حداقل 5 سال جهت 

خريد ماشين آالت و تكميل زيرساخت ها
-  بازســازى و نوســازى اصنــاف مربوط به 

دارندگان پروانه ى كسب صنفى

-  بانــك هاى ملى ، ســپه ، تجــارت ، آينده ، 
صنعت و معدن ، توســعه تعاون و پست بانك ، تنها 
ارائه دهنده ى تســهيالت موضوع بند الف تبصره 

18 مى باشند . 

وظايف دبيرخانه كارگروه تسهيالت 
استان :

1 -  اخذ پرونده ها و مدارك متقاضيان دريافت 
تسهيالت 

2 -  بررســى اوليه پرونــده ها و طرح و دفاع در 
جلسه كارگروه كارشناسى در محل خانه صنعت ، 

معدن و تجارت استان
 3 -  بررسى نهايى پرونده ها در جلسه كارگروه 

استانى در محل استاندارى
4 -  معرفى پرونده هاى مصوب شــده به بانك 

هاى عامل

فراخوان جذب عضو
خانه صنعت اســتان در جهت خدمت 
رسانى بهتر نسبت به واحدهاى صنعتى 
، اقدام به پذيــرش عضو نموده و كارت 
عضويت دو زبانه به آنها تقديم مى نمايد 
در همه فعاليت هاى انجام شده توسط 
خانه صنعت ، معدن و تجارت اســتان از 
جمله دعوت به جلســات هم انديشى با 
حضور مديران و مســئوالن كشــورى 
و اســتانى ، شــركت در نمايشگاه ها ، 
همايش ها و سمينار ها ، حضور در كالس 
ها و كارگاه هاى آموزشــى ، استفاده از 
امكانات مربوط به تفاهم نامه ها ، اطالع 
رســانى در مورد قوانيــن ، مقررات و 
مصوبات  جديد  و ... ، واحد هاى عضو ، از 
شرايط خاصى نسبت به واحد هاى ديگر 

برخوردارند.

 پنجشنبه 4 مهر 1398   شماره 5488

مديركل كانون استان، در مراسم تقدير از داوران نوجوان بخش استانى سى و دومين جشنواره فيلم 
كودك با تشــريح دستاوردهاى ســينمائى كانون، راه اندازى «انجمن سينماگران نوجوان» در كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اســتان را فرصتى براى رشد و معرفى فيلمسازان خالق و انديشمند 

عنوان كرد.  

به گزارش روابط عمومى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان، در اين آئين كه به همت 
اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان در «پرديس سينمائى ستاره باران» در تبريز برگزار شد، على 
بينش در سخنانى، با تقدير از نوجوانانى كه به عنوان داور در بخش استانى سى و دومين جشنواره بين المللى 
فيلم كودك حضور داشتند، آن را فرصتى براى كسب تجربه اى ارزشمند براى نوجوانان دانست. وى با 

تشريح دستاوردهاى سينمائى كانون، اظهار اميدوارى كرد، اين گروه از نوجوانان بتوانند از فرصت هاى 
پيش رو براى تقويت دانش سينمائى و ورود جدى و خالقانه، به عرصه سينما استفاده نمايند. وى با اشاره 
به راه اندازى انجمن سينماگران نوجوان در استان همزمان با سراسر كشور و تشريح اهداف آن، تشكيل 

اين انجمن را فرصتى براى رشد و معرفى فيلمسازان خالق براى آينده سينماى كشور عنوان كرد.

انجمن سينماگران نوجوان، فرصتى براى رشد و معرفى فيلمسازان خالق و انديشمند

كارت عضويت

5 ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

گزارش آمارى از فعاليت هاى دبير خانه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان بعد از تفويض اختيار گزارش آمارى از فعاليت هاى دبير خانه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان بعد از تفويض اختيار 
انجام شده - انجام شده - از اول ارديبهشت تا آخر شهريور ماه از اول ارديبهشت تا آخر شهريور ماه 13981398

تعداد جلسات فرعى و كميته هاى تعداد كل جلسات
تخصصى

تعداد جلسات كارگروه اصلى به 
رياست معاون استاندار

تعداد جلسات كارگروه اصلى به 
رياست استاندار

3721151

موضوع مصوبات

ساير موضوعاتجهاد كشاورزى آب ، برق و گازتامين اجتماعىمحيط زيستامور مالياتىتعيين تكليف بدهى معوق

تعدادتعدادتعدادتعدادتعدادتعدادتعداد

22380410505710

تعداد مصوبات كارگروهتعداد پرونده هاى مطروحه

15941379

تعداد مصوبات در دست اجراتعداد مصوبات اجرا شده

1039340

گزارش آمارى از فعاليت هاى دبيرخانه تسهيالت گزارش آمارى از فعاليت هاى دبيرخانه تسهيالت 
 از اول تير ماه تا آخر شهريور ماه  از اول تير ماه تا آخر شهريور ماه 13981398

تعداد جلسات كارگروه استانىتعداد جلسات كارگروه كارشناسىتعداد كل جلسات

231310

كارت شناسايى

تعداد مصوبات بانكها تعداد مصوبات بانكها 
سپهرفاه كارگرانتوسعه تعاونبانك تجارتپست بانكآينده

81441191325

ملىملتكشاورزىكارآفرينصنعت و معدنصادرات

2114111264

از تعداد پرونده هاى دريافت شده توسط خانه صنعت ، معدن و تجارت استان و مطروحه در جلسات 
كارگروه كارشناسى و استانى ، حدود 95 درصد تاييد و مصوب گرديده اند .

طبق آمار ارائه شده در تسهيالت بند الف تبصره 18 ، استان آذربايجان شرقى رتبه اول كشور را اخذ نموده 
است .
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.

 مدير جهاد كشاورزى شهرستان مرند گفت: تا پايان سال جارى، هشت دستگاه ضد 
تگرگ در اراضى باغى اين شهرستان راه اندازى مى شود.منوچهر رحمانى روز چهارشنبه 
در حاشيه بازديد از اولين دستگاه ضد تگرگ نصب شده در باغات مرند در گفت وگو با 
خبرنگار ايرنا افزود: دستگاه هاى ضد تگرگ پيش بينى شده براى شهرستان، از محل 

اعتبارات جلوگيرى از حوادث غير مترقبه و اعتبارات دولتى، به صورت تسهيالت بانكى 
و مشاركت بهره برداران خريدارى و راه اندازى مى شود.وى در خصوص كاركرد اولين 
دستگاه ضد تگرگ نصب شده در اراضى روستاى سيوان گفت: اين سامانه به منظور 
جلوگيرى از خسارت ناشى از حوادث غير مترقبه به خصوص بارش تگرگ در منطقه 

سيوان نصب شده و مى تواند محيطى به شعاع 500 متر و حدود 100هكتار از اراضى 
باغى و زراعى را تحت پوشش قرار دهد و خسارت ناشى از بارش تگرگ را كاهش و به 
صفر برساند.مدير جهاد كشاورزى مرند اعالم كرد: براى راه اندازى اين سامانه حدود 900 

ميليون ريال اعتبار از محل اعتبارات دولتى و مشاركت خود باغدار هزينه شده است.

8 دستگاه ضد تگرگ در باغات مرند راه اندازى مى شود ضميمه رايگان ضميمه رايگان 6
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

قطعات تجارى جاى مغازه

ف
ردي

شماره 
مغازه

مساحت 
ابرازى(متر 

مربع)

ارزش هرمتر 
مربع (ريال)

ارزش كل قطعه 
(ريال)

مبلغ سپرده 
(ريال)

1637210،500،000756،000،00037,800,000

2647210،500،000756،000،00037,800,000

3657210،500،000756،000،00037,800,000

4667210،500،000756،000،00037,800,000

5677210،500،000756،000،00037,800,000

6687210،500،000756،000،00037,800,000

7697210،500،000756،000،00037,800,000

8707210،500،000756،000،00037,800,000

9717210،500،000756،000،00037,800,000

10727210،500،000756،000،00037,800,000

11737210،500،000756،000،00037,800,000

12747210،500،000756،000،00037,800,000

13757210،500،000756،000،00037,800,000

14787210،500،000756،000،00037,800,000

1579729،600،000691،200،00034,560,000

1680729،600،000691،200،00034,560,000

1781728،800،000633،600،00031,680,000

1882728،800،000633،600،00031,680,000

1983729،600،000691،200،00034,560,000

2094729،600،000691،200،00034,560,000

2195729،600،000691،200،00034,560,000

2296729،600،000691،200،00034,560,000

2397729،600،000691،200،00034,560,000

2498729،600،000691،200،00034,560,000

2599729،600،000691،200،00034,560,000

26100728،800،000633،600،00031,680,000

27101728،800،000633،600،00031,680,000

28102728،500،000612،000،00030,600,000

29306729،600،000691،200،00034,560,000

30307729،600،000691،200،00034,560,000

31308729،600،000691،200،00034,560,000

32309728،500،000612،000،00030,600,000

3331072،437،500،000543،225،00027,161,250

واحدهاى تجارى بازار گلستان

ف
ردي

شماره 
موقعيت واحدواحد

مساحت
متر 
مربع

ارزش 
هرمتر مربع 

(ريال)
ارزش كلىارزش كل

مبلغ سپرده 
(ريال)

149
6045,000,0002,700,000,000همكف تجارى

3,168,000,000158,400,000
31,2015,000,000468,000,000بالكن تجارى

250
6045,000,0002,700,000,000همكف تجارى

3,168,000,000158,400,000
31,2015,000,000468,000,000بالكن تجارى

351
6045,000,0002,700,000,000همكف تجارى

3,168,000,000158,400,000
31,2015,000,000468,000,000بالكن تجارى

4
6045,000,0002,700,000,000همكف تجارى52

3,168,000,000158,400,000
31,2015,000,000468,000,000بالكن تجارى

553
6045,000,0002,700,000,000همكف تجارى

3,168,000,000158,400,000
31,2015,000,000468,000,000بالكن تجارى

689
6037,000,0002,220,000,000همكف تجارى

2,597,520,000129,876,000
31,2012,100,000377,520,000بالكن تجارى

790
6038,300,0002,298,000,000همكف تجارى

2,697,360,000134,868,000
31,2012,800,000399,360,000بالكن تجارى

8148
84,2740,000,0003,370,800,000همكف تجارى

3,978,258,000198,912,900
44,3413,700,000607,458,000بالكن تجارى

9149
92,9840,000,0003,719,200,000همكف تجارى

4,355,702,000217,785,100
46,4613,700,000636,502,000بالكن تجارى

10150
60,2438,500,0002,319,240,000همكف تجارى

2,712,750,000135,637,500
30,2713,000,000393,510,000بالكن تجارى

11151
60,2438,500,0002,319,240,000همكف تجارى

2,712,750,000135,637,500
30,2713,000,000393,510,000بالكن تجارى

12156
60,2438,500,0002,319,240,000همكف تجارى

2,712,750,000135,637,500
30,2713,000,000393,510,000بالكن تجارى

قطعات كارگاهى

ف
مساحت ابرازى شماره قطعه ردي

(متر مربع)
ارزش هرمتر 

مربع (ريال)
ارزش كل قطعه 

(ريال)
مبلغ سپرده (ريال)

11078228,544,800,0001,096,992,00054,849,600

21079227,684,800,0001,092,864,00054,643,200

31080226,824,800,0001,088,736,00054,436,800

41081442,454,400,0001,946,780,00097,339,000

51082458,794,400,0002,018,676,000100,933,800

61083218,944,800,0001,050,912,00052,545,600

71084222,074,800,0001,065,936,00053,296,800

81085225,204,800,0001,080,960,00054,048,000

91153222,605,200,0001,157,520,00057,876,000

101154222,605,200,0001,157,520,00057,876,000

111155222,605,200,0001,157,520,00057,876,000

121156250,575,200,0001,302,964,00065,148,200

131157480,654,800,0002,307,120,000115,356,000

141158456,244,800,0002,189,952,000109,497,600

151159213,165,200,0001,108,432,00055,421,600

161160222,605,200,0001,157,520,00057,876,000

171161222,605,200,0001,157,520,00057,876,000

181162222,605,200,0001,157,520,00057,876,000

191177212,404,800,0001,019,520,00050,976,000

201178212,404,800,0001,019,520,00050,976,000

211179212,404,800,0001,019,520,00050,976,000

221180212,404,800,0001,019,520,00050,976,000

231181403,874,400,0001,777,028,00088,851,400

241182418,604,400,0001,841,840,00092,092,000

2511832604,800,0001,248,000,00062,400,000

2611842604,800,0001,248,000,00062,400,000

2711852604,800,0001,248,000,00062,400,000

284564505,200,0002,340,000,000117,000,000

294574505,200,0002,340,000,000117,000,000

305885505,000,0002,750,000,000137,500,000

315895505,000,0002,750,000,000137,500,000

325945505,000,0002,750,000,000137,500,000

331144218,905,200,0001,138,280,00056,914,000

341138196,886,600,0001,299,408,00064,970,400

351139194,646,600,0001,284,624,00064,231,200

361132520,694,800,0002,499,312,000124,965,600

 شهردارى منطقه 6 تبريز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده به شماره  31/40008  مورخه  1398/06/21 به پيوست، تعداد 113  قطعه از قطعات تجارى ( مغازه و جاى مغازه) و كارگاهى براى مشاغل
 مزاحم واقع در شهرك مبل و صنفى و صنعتى مايان را به صورت 50 درصد نقد و مابقى 50 درصد بصورت اقساطى در فرجه  12 ماهه با اخذ تضمين مناسب به فروش برساند. لذا از متقاضيان  دعوت مى شود با
 يا به امور قراردادهاى منطقه واقع در جاده سنتو – ميدان كارگر– www.m۶.tabriz.ir رعايت قانون منع مداخله كاركنان در معامالت دولتى از تاريخ انتشار آگهى جهت اخذ اسناد مزايده به سايت اينترنتى
 شهردارى منطقه شش مراجعه نمايند. ضمنا" تحويل اسناد به دبيرخانه منطقه تا روز يكشنبه مورخه 1398/07/21 تا ساعت 13 ميباشد و بازگشايى پيشنهادات در همان روز مورخه 1398/07/21 ساعت

 14/30 واقع در خيابان آزادى – چهارراه ابوريحان – نبش خيابان الله زار جنوبى –  ساختمان مركزى شهردارى تبريز بوده  و ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد و شرايط شركت در مزايده مندرج و جزء
.الينفك قرارداد خواهد بود .ضمناً هزينه چاپ آگهى برعهده برنده مزايده مى باشد

آگهى مزايده عمومى امالك

واحدهاى تجارى بازار رويا

ف
مبلغ سپرده (ريال)ارزش كلارزش هرمتر مربع (ريال)مساحت (متر مربع)موقعيت واحدشمارهردي

1129
6550,800,0003،849،200،000192,460,000همكف تجارى
3217,100,000بالكن تجارى

6548,700,0003،165،500،000158,275,000همكف تجارى2130

16336,500,0005،949،500،000297،475،000طبقه دوم3169/2

16332,500,0005،297،500،000264،875،000طبقه سوم4169/3

20044,700,000همكف تجارى5216/1
13,480,000,000674,000,000

20022,700,000اول

371131489,424,800,0002,349,216,000117,460,800

381152217,636,600,0001,436,358,00071,817,900

391125239,196,600,0001,578,654,00078,932,700

4011372005,200,0001,040,000,00052,000,000
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مسئول نمايندگى ولى فقيه در سپاه ميانه، دوران دفاع مقدس را دوران خودسازى و 
رشد معنوى دانست و گفت: هشت سال دفاع مقدس، بسيارى از انسان هاى عادى را 

به اوج قله معنويت رساند.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم حسن اميرنژاد در همايش بصيرتى بسيجيان دانشگاه 

پيام نور ميانه، قدرت و معنويت رهبرى، اتحاد مردم، و هم فكرى، هم پيمانى و هم 
عقيدگى نيروهاى مسلح زير سايه واليت فقيه را عامل اصلى پيروزى رزمندگان و 
شكست متجاوزان عنوان كرد و افزود: ايمان، ايثار، صبر و مقاومت، شاخصه هاى 
اصلى جبهه هاى دفاع مقدس بود و همين اعتقادات و باورهاى دينى اگر نبود، بطور 

قطع در برابر سالح و نفرات نابرابر دشمن، شكست مى خورديم.وى با بيان اينكه 
رزمندگان اسالم انسانهايى وارسته هستند كه شبانه روز در حال راز و نياز با خدا بوده و 
پيوندى عميق با مبدا و معاد هستى داشتند، اضافه كرد: امروز هم پيوند عميق با همان 

خدا و همان قدرت اليزال الهى است كه ما را در برابر دشمنان بيمه مى كند.  

7دفاع مقدس، بسيارى از انسان هاى عادى را به اوج قله معنويت رساند    ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

 B3 واحدهاى زيرزمين تجارى همديد

ف
شماره ردي

واحد
ارزش هرمتر مربع مساحت (متر مربع)طبقه

(ريال)
مبلغ سپرده (ريال)ارزش كل

86,8442,000,0003,647,280,000182,364,000زيرزمين تجارى112

85,8742,000,0003,606,540,000180,327,000زيرزمين تجارى213

85,8740,000,0003,434,800,000171,740,000زيرزمين تجارى317

87,8740,000,0003,514,800,000175,740,000زيرزمين تجارى418

70,1642,000,0002,946,720,000147,336,000زيرزمين تجارى523

69,3742,000,0002,913,540,000145,677,000زيرزمين تجارى624

69,3742,000,0002,913,540,000145,677,000زيرزمين تجارى725

69,3742,000,0002,913,540,000145,677,000زيرزمين تجارى826

69,3742,000,0002,913,540,000145,677,000زيرزمين تجارى927

90,6542,000,0003,807,300,000190,365,000زيرزمين تجارى1028

7854,500,0004,251,000,000212,550,000همكف تجارى11103

7854,500,0004,251,000,000212,550,000همكف تجارى12104

64,4054,500,0003,509,800,000175,490,000همكف تجارى13121

63,4054,500,0003,455,300,000172,765,000همكف تجارى14122

101,6057,000,0005,791,200,000289,560,000همكف تجارى15127

101,6057,000,0005,791,200,000289,560,000همكف تجارى16128

واحدهاى تجارى بازار باقرخان  واقع  در شهرك مبل 

ف
مبلغ سپرده (ريال)ارزش كلىارزش كلارزش هرمتر مربع (ريال)مساحت (مترمربع)موقعيت واحدشماره واحدردي

114
52,0444,500,0002,315,780,000همكف تجارى

2,961,060,000148,053,000
43,6014,800,000645,280,000بالكن تجارى

215
61,6842,400,0002,615,232,000همكف تجارى

3,136,650,000156,832,500
36,9814,100,000521,418,000بالكن تجارى

318
63,4442,400,0002,689,856,000همكف تجارى

3,236,654,000161,832,700
38،7814,100,000546,798,000بالكن تجارى

425
61,8242,400,0002,621,168,000همكف تجارى

3,183,335,000159,166,750
39,8714,100,000562,167,000بالكن تجارى

526
58,0942,400,0002,463,016,000همكف تجارى

2,990,215,000149,510,750
37,3914,100,000527,199,000بالكن تجارى

627
60,1144,500,0002,674,895,000همكف تجارى

3,246,767,000162,338,350
38,6414,800,000571,872,000بالكن تجارى

732
58,1444,500,0002,587,230,000همكف تجارى

3,143,266,000157,163,300
37,5714,800,000556,036,000بالكن تجارى

آگهى مزايده عمومى امالك

شهرداری منطقه شهرداری منطقه ۶۶ کالن شهر کالن شهر  تبریزتبریز

شهردار تبريز گفت: شهردارى هاى مناطق پروژه هاى عمرانى سال 99 خود 
را با محوريت توســعه فضاى سبز پيشنهاد كنند.

 ايرج شــهين باهر در جلسه هماهنگى شهرداران مناطق و معاونين شهردار با 
بيان اينكه امســال بايد 25 پارك محله اى ساخت و به بهره بردارى رساند گفت: 
شــهرداران مناطق در خصوص سرعت بخشــيدن به اجراى پروژه پارك هاى 

محله اى اهتمام ويژه داشته باشند.
او با درخواست از شهرداران مناطق براى ارائه پيشنهادات پروژه هاى عمرانى 

براى تدوين بودجه ســال 1399 اظهار داشت: توسعه فضاى سبز بايد در اولويت 
پروژه هاى سال آينده باشد.

شــهردار تبريز با بيان اينكه عوامل مهمى از جمله اصالح برخى رديف هاى 
تعرفه عوارض محلى باعث شــده درآمد شــهردارى نسبت به سال هاى گذشته 
بهبود يابد گفت: انتظار شهروندان از ما اين است كه به ميزان افزايش درآمدهاى 

شهردارى از ما خروجى عمرانى و فرهنگى ببينند.
ايرج شــهين باهر در ادامه با انتقاد از حذف وســايل بــازى رايگان در تعداد 

محدودى از پاركها گفت: شــهرداران مناطق سريعا نسبت به بازگرداندن وسايل 
بازى رايگان و اســتاندارد به پاركها اقدام كنند. براى هيچ كس از جمله خود من 

اين كار قابل قبول نيست.
او در ادامه تاكيد كرد: هنوز در تعدادى از پاركها مشــكل روشنايى حل نشده و 

اين وضعيت باعث شــده خانواده ها نتوانند از پاركهاى ما استفاده كنند.
شــهردار تبريز ادامه داد: شهرداران مناطق ســريعا نسبت به تامين روشنايى 

پاركها اقدام كنند.

شهردار تبريز:
شهردارى هاى مناطق پروژه هاى عمرانى سال 

99 را با محوريت فضاى سبز ارائه دهند

استاندار آذربايجان شــرقى گفت: شاهد تحول و پيشــرفت قابل توجهى 
در زمينه مس سونگون هســتيم كه يكى از اين تحوالت، افزايش ميزان 
اكتشــافات بوده و حدود يك ميليارد تن ذخيــره معدنى در اين معدن در 

حال بهره بردارى است.
به گزارش ايســنا، محمدرضا پورمحمدى در حاشــيه بازديــد از مجتمع 
مس آذربايجان (ســونگون) در گفت وگــو با خبرنگاران با اشــاره به راه 

اندازى فاز ســوم كنســانتره در اين معدن، اظهار كرد: با ايجاد خط توليد 
كنســانتره،  ظرفيت از 300  هزار تن به 450  هزار تن خواهد رســيد كه 

هم از نظر ارز آورى و هم از نظر ايجاد اشتغال بسيار تاثير گذار است.
 وى عنوان كرد: متاســفانه پتانســيل هاى عمده اى از ايــن معدن مورد 
غفلت واقع شــده بود؛ به طورى كه كنســانتره به صورت خام اســتخراج 
مى شــد، اما اكنون به مراحل فراورى رســيده و در صنايع پايين دســتى 

مستقر خواهد شد كه اشتغال قابل توجهى را در پى دارد.
وى همچنين با اشــاره به راه اندازى كارخانه تغليظ مس سونگون، گفت:  
با راه اندازى اين بخش، 450 هزار تن كنســانتره اى كه توليد مى شــود 
را مى توانيم به 100 هزار تــن مس محتوايى با 25 درصــد تغليظ تبديل 

كنيم كه در واقع الزمه اين امر افزايش توليد كنسانتره است.
پورمحمدى خاطرنشــان كرد: متاســفانه تجهيزات ايــن كارخانه مورد 
غفلت واقع شــده بود، ولى اكنون با تالش هاى انجــام يافته و حمايت 
هاى وزيــر صنعت، 80 درصــد تجهيــزات و حســاب هاى بانكى مس 

سونگون به استان انتقال يافته اســت كه در رونق اقتصادى منطقه تاثير 
بسزايى خواهد داشت.

وى اضافه كــرد: توليد مس كاتــدى به روش ليچينــگ در اولويت قرار 
گرفته و كارهاى اجرايى آن شــروع شده اســت؛ به طورى كه ظرف 18 
ماه آينده ساالنه ســه هزار تن توليد خواهيم داشــت و بعد از آن كارخانه 
ذوب راه اندازى خواهد شــد كه در صورت محقق اين امر، مس مورد نياز 

استان تامين مى شود.
پورمحمدى خاطرنشــان كرد: شــهرك  تخصصى مس در اين منطقه راه 
اندازى شده اســت، و اعالم مى كنيم  متقاضيان كارگاه و شركت از االن 

در اين شهرك مستقر شوند.
 وى با بيــان اين كه 100 هكتــار از اراضى معدن مس ســونگون جنگل 
كارى شــده اســت، تصريح كرد:  تمهيدات زيســت محيطى در كارخانه 
مس سونگون لحاظ شــده و به هيچ وجه به جنگل و منابع طبيعى آسيبى 

وارد نمى شود.

استاندار خبر داد؛
رشد اكتشافات در معدن مس سونگون

 مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى آذربايجان شرقى از برگزارى 
گردشگرى  هفته  متنوع  هاى  برنامه 
ارتقاى  بر  تمركز  با  شرقى  آذربايجان 

آموزش، مهارت و اشتغال خبر داد.
«مرتضى  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
جمع  در  مطلب  اين  بيان  ضمن  آبدار» 
خبرنگاران گفت: همزمان با روز و هفته 

جهانى گردشگرى برنامه هاى متنوعى بر اساس شعار سال 2019 "گردشگرى و 
مشاغل، آينده اى بهتر براى همه"با محوريت آموزش، مهارت و اشتغال در استان 

برگزار خواهد شد.
وى در ادامه به تشريح برنامه هاى هفته گردشگرى پرداخت و گفت: طى هفته 
گردشگرى در آذربايجان شرقى شاهد «برگزارى مراسم گراميداشت روز جهانى 
گردشگرى»، «حضور در گلزار شهدا و آيين غبارروبى»، «افتتاح چند پروژه گردشگرى 
و صنايع دستى »، «نواختن زنگ گردشگرى در مدارس»، برگزارى «سمينارها و 

كارگاه هاى آموزشى» و «برگزارى جلسات ستاد خدمات سفر اجرايى» خواهيم بود.
مديركل ميراث فرهنگى استان، در ادامه به برنامه هاى متنوع گردشگرى در تبريز، 
اشاره كرد و گفت: طى هفته گردشگرى «تورهاى آشناسازى » و «نشست هاى 
تخصصى با بخش خصوصى گردشگرى» از ديگر برنامه هاى تدوين شده توسط اداره 

كل ميراث فرهنگى استان است.
وى همچنين با اشاره به برگزارى كارگاه آموزشى گردشگرى با همكارى دانشگاه هنر 
در تبريز، ادامه داد: در طول روزهاى هفته گردشگرى، دوره امنيت ملى گردشگرى، 
سمينار آموزشى مديريت بازاريابى با رويكرد برند سازى، مسابقه عكاسى از جاذبه هاى 

گردشگرى تبريز همراه با انجمن هاى مردم نهاد برگزار خواهد شد.
آبدار با بيان اينكه بخش ديگر برنامه ها با مشاركت و همكارى برخى از شهرستان 
ها برنامه ريزى و برگزار خواهد شد، گفت: در ادامه برنامه هاى هفته گردشگرى، 
در شهرستان هاى استان، كارگاه آموزشى استارتاپ هاى گردشگرى و كالس هاى 
آموزشى بوم گردى برگزار و همچنين آيين پاكسازى طبيعت و همچنين طرح پيمايش 
جاده ابريشم با محوريت شعار امسال گردشگرى با مشاركت و همكارى انجمن هاى 

مردم نهاد اجرا خواهد شد.
مديركل ميراث فرهنگى استان در خاتمه از افتتاح چندين پروژه گردشگرى و صنايع 
دستى همزمان با هفته گردشگرى خبر داد و تشريح كرد: «هتل آپارتمان گيلبرتون»، 
«هتل آپارتمان اريكه ارس» و كارگاه صنايع دستى در شهرستان جلفا با حضور 

مسئولين استانى افتتاح خواهند شد.

يادداشت

برنامه هاى هفته گردشگرى 
آذربايجان شرقى با تمركز بر ارتقاى آموزش
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شركت مهندسي توليد  و تامين قطعات تراكتورسازي(سهامى خاص)شركت مهندسي توليد  و تامين قطعات تراكتورسازي(سهامى خاص)

شركت  مهندسى توليد و تامين  قطعات تراكتورسازى تبريز در نظر دارد اقالم ضايعاتي مازاد 
بر نياز خود را به فروش برســاند عالقمندان ميتوانند از تاريخ    1398/07/06  لغايت آخر وقت 
ادارى مورخ   1398/07/08  جهت رويت و شــركت در مزايده ازساعت  8 الى 14 به آدرس  
تبريز- جاده سردرود  مجتمع تراكتورسازي تبريز - درب اول تراكتورسازى - اموربازرگانى 

- واحد فروش مراجعه فرمايند..
به تمامي مبالغ پيشنهادي 9درصدارزش افزوده اضافه خواهدشد.

الزم به ذكر است شركت در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد.      تلفن : 34296163-041    
      

اقالم مزايدهرديف
ضايعات ورق آلومينيومي خالص بدون ايزوگام(حدودا10تن)1

ضايعات كارتن (بصورت جارويي ) تاآخرسال298

ضايعات تخته وچوب(بصورت جارويي)تاآخرسال 398

طى مراسمى توافقنامه همكارى ارائه 
دانش فنى واحد توليد پلى اتيلن سنگين، 
به امضاى مديرعامل شركت پژوهش و 
فناورى پتروشيمى و مديرعامل شركت 

پتروشيمى تبريز رسيد.
علــى پژوهان، مديرعامل شــركت 
پژوهش و فناورى پتروشــيمى در اين 
آيين با اشــاره به اينكه اين شــركت 
حدود 15 ســال روى دانــش فنى پلى 
اتيلن ســنگين كار كرده اســت، گفت: 
اين مجموعه هم اكنون توانمندى ارائه 
دانش فنى اين فناورى را در ظرفيت هاى 

مختلف دارد.

وى با بيان اينكــه تمامى تجهيزات 
نرم افــزارى و ســخت افزارى الزم در 
شــركت پژوهش و فناورى پتروشيمى 
وجود دارد، افزود: قرار است  واحد توليد 
پلى اتيلن ســنگين با ظرفيت 310 هزار 
تن در سال در شركت پتروشيمى تبريز 

راه اندازى شود.
دكتــر محمدى مديرعامل شــركت 
NPC نيز در اين مراســم ضمن ابراز 
رضايت از عملكرد مثبت گروه گسترش 
نفت و گاز پارســيان از جمله پتروشيمى 
تبريز و حركت رو به رشــد و پيشرفت 
آن اذعان داشتند انعقاد اين تفاهم نامه 

براى اولين بار در كشور اتفاق مى افتد لذا 
گامى موثر در جهت توسعه بستر صنعت 

پتروشيمى خواهد بود.
مديرعامل شركت پتروشيمى تبريز 
نيز گفت: اين براى نخستين بار است كه 
توليد يك محصول پليمرى با دانش بومى 
در كشــور انجام مى شود و اين قرارداد 
اولين قرارداد با دانش بومى در ســطح 

تكنولوژى مطرح جهانى كليد مى خورد.
سياوش درفشى افزود: پس از بيست 
سال بهره گيري از ليسانس هاي خارجي 
، زمان آن اســت كه از دانش فني ايراني 
اســتفاده كنيم و اين قرارداد در همين 

راستا بود، مدت پروژه 3 سال است و بعد 
از آن به توليد پلي اتيلن خواهيم رسيد.

سياوش درفشــى با اشاره به برنامه 
افزايش توليدات شــركت پتروشيمى 
تبريز افزود : اين شركت در نظر دارد در 
مدت چهار ســال حجم توليد خود را دو 
برابر يعنى حدود يك ميليون و 200 هزار 

تن افزايش دهد.
وى خاطرنشان كرد: خوراك اين واحد 
از طريق خط لوله اتيلن كه هم اكنون در 
حال اجراست و حداكثر تا دو ماه آينده به 
بهره بردارى خواهد رسيد تامين خواهد 

شد.

امضاى توافقنامه همكارى ارائه دانش فنى واحد توليد پلى اتيلن سنگين 
در پتروشيمى تبريز

 

ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

گلبرگ را ز سنبل مشكين نقاب كن
يعنى كه رخ بپوش و جهانى خراب كن
بفشان عرق ز چهره و  اطراف باغ را

حافظچون شيشه هاى ديده ما پر گالب كن

صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  وحيده حاجى محمديارى         

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  
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