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ح کرد؛ رئیس منابع طبیعی مراغه مطر

ح  آبخیزداری مراغه در دست اجراست 8طر
ح آبخیــزداری در ایــن شهرســتان خبر  رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری مراغــه از اجرای هشــت طــر

ح ها در ســالجاری چهار میلیارد تومان هزینه شــده اســت. داد و گفت: برای اجرای ایــن طر
ح هــا در حــال حاضــر بیــش از ۵۰ درصد  بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از ایرنــا ناصــر شــکری افــزود: ایــن طر
پیشــرفت فیزیکــی دارنــد کــه در صــورت مســاعد بودن شــرایط جــوی،  دهــه فجر امســال بــه بهــره برداری 
ز اراضــی ملــی شهرســتان در  ر ا پاشــی در ۱۷۵ هکتــا می رســند.وی همچنیــن از عملیــات کپــه کاری و بذر
ح که در حــال حاضــر نیــز ادامــه دارد از یک مــاه پیش و بــا هدف  روســتای کهــق خبــر داد و گفــت: این طــر

اصالح مراتع کوهســتانی شهرســتان آغاز شــده است.

افزایش 52 درصدی
 تولید در مجتمع فوالد

 صنعت بناب
4
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد؛

۱۰۶۰ بیمار مبتال به کرونا در 
بیمارستان های استان

رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان شرقی:

گاه     و قشر دانشجو همواره آ
 بصیر بوده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

غ 20400 تومانی در  توزیع مر
آذربایجان شرقی
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رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:
رفتار قضات نباید موجب سوء استفاده یا سلب اعتماد شود

؛ توسط رئیس جمهور

4 ایستگاه مترو 2۷ آذر افتتاح می شود

در سایه  تدابیر مدیریتی و تالش کارکنان صورت گرفت؛
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مدیرشــعب بانــک کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی گفت:شــعب بانــک 
کشــاورزی اســتان در 8 ماهه ســالجاری درمجموع  بالغ بر ۱۷283 میلیارد ریال 
بــه تعــداد 3۰69۵ نفر تســهیالت  دربخــش های مختلــف کشــاورزی پرداخت 

کردند .

به گزارش جام جــم جواد محمــودی گفت : بیشــترین تســهیالت پرداختی  در 
ح های زراعی اعم از کاشــت و  بخش زراعت بالغ بر  8332 میلیارد ریال برای طر

برداشت غالت وحبوبات برای ۱۱2۱8 نفر صورت گرفته است.
وی اظهــار داشت:ســپس در بخــش صنایع و خدمات کشــاورزی بالــغ 3۷۷9  
میلیارد ریال.به  4۱9۷    نفر ودر بخش دام وطیــور مبلغ  ۱۵4۷  میلیارد ریال ، به 

تعداد  4۰۱2 نفر متقاضی بیشترین تسهیالت  اعطاء شده است.
وی افــزود : شــعب ایــن بانــک  بالــغ بــر  ۱3۰۷  میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای 
ح هــای قالی بافــی وصنایع  ح هــای باغداری بــه تعــداد 4۵38   نفرو بــرای طر طر
دســتی روســتائی 26۵ ۰میلیارد ریال  به تعــداد ۱6۵۵  نفر فعــال در این بخش 
تســهیالت پرداخت کرده اند. محمودی ســپس به ســرفصل قرض الحســنه 
ازدواج  پرداخت وگفت:شــعب بانک کشاورزی اســتان آذربایجان شرقی بالغ 
خ 4درصد  بر 9۷۱  میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به تعداد ۱9۱6 زوج بانر
پرداخــت نمودند.مدیــر شــعب بانــك کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی 
درپایان  به مکانیزاسیون کشاورزی اشــاره کردوگفت:شعب استان از ابتدای 
ســال جاری تا پایان آبان  99۱ میلیارد ریال تســهیالت برای ۱4۰9  دستگاه انواع 

تراکتور ،کمباین ،ماشین آالت وادوات کشاورزی  پرداخت کردند.

پرداخت بیش از  ۱7۰۰۰میلیارد ریال تسهیالت 
بخش کشاورزی  توسط  بانك کشاورزی استان
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به تعدادی بازاریاب  آقا وخانم
  باحقوق پایه 3.000.000 تومان  و همراه 

باپورسانت عالی نیازمندیم.

041-32852102

استخدام چیدمان کاشی ریز روی قالب در شهر تبریز
کار چیدمــان کاشــی ریز روی قالب می باشــد هرفــرد روزانه 
تا350عدد می توانــد قالب زنی کندکه مبلغ هر قالب زنی500تومان 

می باشدوآمارروزانه به 250برسد .
بیمه ومزایا دارد./ محدودیت سنی نداریم.

مراجعه حضوری از ساعت 9صبح الی14بعدازظهرالزامی می باشد.
ساعت کاری8صبح الی 16/30 بعدازظهر

استخدام



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

نماینده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی و امام جمعــه تبریز گفت: دانشــجوی تراز 
انقالب اسالمی باید روشنفکر متدین و مسلمان به معنی تمام کلمه باشد.

به گزارش جام جــم حجت االســالم محمدعلی آل هاشــم در دیدار با دانشــجویان 
بســیج دانشــجویی دانشــگاه فنی و حرفه ای تبریز با تاکید بر این که تشکل های 

دانشــجویی باید ضداســتکباری و ضدتحریف باشــند، افــزود: در کنار ایــن ویژگی 
باید این تشــکل ها ضد فســاد، ضد اشــرافی گری، ضــد حاکمیــت تجمل گرایانه و 
زورگویانه و ضد گرایش های انحرافی باشــند. وی اظهار داشت: باید توجه داشت 
که دانشــجوی تراز انقالب اســالمی در اندیشــه رهبر انقالب ویژگی های متعددی 

دارد کــه بایــد بــه آنها توجــه خاصــی شــود. آل هاشــم داشــتن فکــر و تحلیــل روی 
ریزترین پدیده های سیاسی جهان، داشتن روحیه همفکری، همکاری و همدلی، 
عدالت خواهی با محوریت قانون اساســی، مطالبه گری همراه با عقالنیت و ایفای 

نقش افسری در جنگ نرم را از ویژگی های خاص دانشجوی تراز انقالب برشمرد.

: امام جمعه تبریز
 دانشجوی تراز انقالب باید روشنفکر متدین باشد

پنجشنبه   20  آذر  1399    شماره 5825

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران ۹۹/4   نوبت اول

کاربریآدرسشعبه تملیک کنندهردیف
متراژ

عرصه 
متراژ اعیانی

قیمت پایه
 مزایده

توضیحات )فروش با وضعیت موجود(وضعیت ملک پالک ثبتی

گوگان -روبروی روستای فیروز ساالر پایانه مسافربری گوگانگوگان1
پایانه 

مسافربری
5940144171,037,120,000

پالک ثبتی1749 فرعی تفکیکی از دو مجزی شده 
از دو اصلی مفروزی مجزا شده از 535 قطعه یک 

بخش 38 تبریز
خالی 

516متر مربع سالن مسافربری در دو طبقه دوبلکس و 168 متر مربع 
انباری و کارواش و نگهبانی و سرویس های بهداشتی و نمازخانه و 

850متر مربع شامل 19 باب مغازه خدماتی و 225 متر مربع سکوی 
سوارکردن مسافر و دارای امتیاز برق و گاز و آب)ششدانگ(  

023935,058,912,000تجاریتبریز چایکنار بازار بزرگ صاحب االمر بازار مسگرانملکی بانک2
مغازه های شماره  104و103و102و101و26و27و

28و29 و واحد تجاری 56
159 متر مربع همکف و 80متر مربع زیر زمین-سند  مبایعه نامهخالی

متصرفدار447اصلی بخش 15 تبریز1802408,400,000,000مسکونیمرند -خ قیام- مابین پل المهدی و پل قیام - کوچه شهید اردبیلچی شعبه مرند3
ششدانگ شامل یک ساختمان مسکونی دو طبقه

 به مساحت 240 متر مربع 

سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار1225فرعی از 34 اصلی 4801502,352,000,000مسکونیمرند کشکسرای جاده ترانزیت خیابان با هنر پالک 27شعبه مرند4

شعبه مرند5
مرند کشکسرای خیابان امام چهار راه قیزیل آباد کوچه سیزدهم طباطبائی 

غربی بن بست اختری پالک 9
متصرفدار1406 فرعی از 34 اصلی 3451813,674,608,000مسکونی

شعبه اهر6
اهر شهرک شیخ شهاب الدین-سمت جنوب شرقی پارک آتاالر ساختمان 

گلسار -طبقه چهارم شرقی 
0851,736,000,000مسکونی

2659فرعی از 127 اصلی مفروز و مجزی از 1382 
قطعه 8

پنج و نیم دانگ مشاع از ششدانگ -دارای بالکن و انباریمتصرفدار

2462107,280,000,000مسکونیکلیبر- ورودی جاده اهر کلیبر - محله یعثوبیکلیبر7
3227فرعی از 24 اصلی مفروزی از 868 فرعی 

بخش 31 تبریز
متصرفدار

ششدانگ - ساختمان دو طبقه مسکونی دو نبش
 با ورودی های مجزا برای هر طبقه 

شعبه هشترود8
هشترود- خیابان شهید رجائی روبروی مسجد حضرت ولیعصرنرسیده به 

کوچه ولیعصر کوچه 4 متری واحد چهارم از راست
2642303,808,000,000مسکونی

1726فرعی از161اصلی مفروزی از 69 بخش 
48تبریز

ششدانگ همکف به مساحت 186 متر مربع و زیر زمین به مساحت متصرفدار
44 متر مربع

20805043,920,000,000صنعتی هشترود- شهرک صنعتی چپنی مجتمع صنعتی فجرشعبه هشترود9
27فرعی از 137 اصلی مفروزی 3 قطعه 12 بخش 

48
خالی

دارای سالن  سوله با پوشش سقف خرپا بصورت نیمه تمام بدون 
درب و پنجره و فاقد نازک کاری به ارتفاع 8 متر 

و  به مساحت 504 متر مربع

212 متر همکف و 212 متر مربع زیر زمینخالی2294فرعی تفکیکی از 2 اصلی446414103,810,896,000تجاریتبریز خیابان فلسطین - محل سابق بانک ملی شعبه فلسطینملکی بانک10

متصرفدار2002205,510,400,0001245مسکونیتبریز -سردرود محله القندیس دربند زمزم کاشی 118شعبه تبریز11

330698115,445,344,000تجاری بناب -خیابان مطهری - اول خیابان زرگران- محل سابق شعبه زرگران بنابملکی بانک12
14623 فرعی از 2441 از یک اصلی

 بخش  چهار مراغه
محل سابق شعبه زرگران بناب خالی

بناب13
بناب-کیلومتر ده اتوبان بناب ملکان -سمت شرقی اتوبان -از اراضی 

روستای خلیلوند-
دارای سوله به مساحت 816 متر مربع و همچنین ساختمانمتصرفدار19 فرعی از 20 اصلی 564194624,864,000,000کارگاه

 به مساحت 130 متر مربع می باشد.

ش
نحوه فرو

ط نقد 
 با شرای

توضیحاتردیف

در صورت خرید  10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد  .) به استثنا موارد ذکر شده در توضیحات (1

امالک متصرف دار به صورت نقدی و یا اقساط )به روش اجاره به شرط تملیک ( با ارائه وکالت نامه به فروش 2
می رسد .

ساط
ط نقد و اق

ش با شرای
نحوه فرو

شرایط اقساطمدتپیش پرداختکاربریردیف

مسکونی -تجاری1
اداری

%50
9%یک ساله

15%دوساله
18%سه ساله

صنعتی،  کشاورزی  2
دامداری  و خدماتی

-یک ساله%30

9%دوساله

بانک ملی ایران  اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی15%سه ساله

   بانک ملی ایران در نظر دارد، تعدادی از اموال  مازاد خود را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir) مزایده - مزایده 
دســتگاه اجرایی - مزایده گر( مزایده شماره 2099001325000004 
مربوط به اموال غیــر منقول ، بر مبنــای  قیمت پایه مزایــده، با وضعیت 
موجود و به صورت نقدی، نقد واقســاط، متصرفدار و غیــر متصرفدار به 
فروش برســاند. متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به پایــگاه  اینترنتی 
فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه تا ســاعت 14/30 روز شــنبه 
مورخــه 1399/09/29پیشــنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده 
مزایده حداکثر تا مهلت مقرر ، از طریق سامانه ستادثبت و بارگیری نموده 
و سواالت احتمالی خود را در زمینه اموال مورد مزایده ، با اداره امور استان 
آذربایجان  شرقی) دایره ساختمان ( با شماره تلفن 35234089 - 041 

مطرح نمایند.

توضیحات الف :  
1- بانک ملی ایران در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 

2- پیشنهادات فاقد سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط  مردود است . 
3- رعایت کلیه موارد مندرج در شرایط مزایده الزامی است. 

4- متقاضیان جهت شــرکت در مزایده ســــپرده  می بایســت پس از مراجعه به آدرس 
الکترونیکی فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر جهت شــرکت در مزایده نســبت به تهیه 
توکن از دفاتر منتخب خدمات پیشــخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در ســامانه جهت 
امضاء الکترونیکی ، نسبت به  ارائه    پیشنهاد اقدام نماید . متقاضیان میتوانند برای دریافت 
اطالعات بیشــتر در این زمینه با کارشناسان ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره 

تلفن 35231362 دایره کارپردازی تماس حاصل نمایند.
5- سپرده )ودیعه( شــرکت در مزایده معادل5٪ قیمت پایه مزایده اســت که متقاضیان 
میبایست به یکی از دو روش پرداختی تصریح شــده در سامانه ستاد،از طریق درگاه سامانه 
و یا وجه مورد نظر را به حساب شــماره 0110317323009 به نام" اداره امور شعب استان 
آذربایجان شــرقی)خرید و فروش دارایی(" واریز و تصویر رسید پرداخت شده را در سامانه 

ستاد بارگزاری نمایند.
6- کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان راس ساعت 10 صبح  روز یکشنبه مورخه 
1399/09/30 در محل ســاختمان  اداره امور شــعب بانک ملی به  صورت الکترونیکی از 

طریق سامانه ستاد بازگشایی خواهد رسید. 
7- در خصوص امــالک متصرف دار، بــه برنده مزایــده وکالتنامــه کاری جهت انجام 
امورقانونی اعطاءگشــته و کلیه هزینه های مربوط به اخذاستعالم در ارتباط با نقل وانتقال، 

تنظیم وکالتنامه وسایر مواردبرعهده خریدار میباشد.
8- با توجه به اعالن قبلــی بانک مبنی برمتصــرف دار بودن یا تخلیــه امالک ،بانک از 

پذیرفتن هرگونه اعتراض از متقاضیان، معذور می باشد.
9- در امالک ســرقفلی، رضایت مالک جهت تغییر شــغل ودر صورت لزوم تغییر کاربری 

برعهده خریدار می باشد.
10- در خصوص امالکی که به صورت نقد واقســاط به فروش می رسد، قرارداداجاره به 
شرط تملیک منعقد ودرامالک سرقفلی یاحق کسب و پیشه ، قرارداد به صورت صلح حقوق 

اقساطی خواهد بودکه به دوروش ذیل صورت میپذیرد.
" الف -  انعقاد قراردادعادی صلح حقوق اقساطی )بدون نیاز به ارائه وثیقه(

ب- عقد صلح اقساط به صورت رسمی بااخذ وثیقه موردپذیرش بانک به میزان مانده بخش 
اقساطی ثمن معامله وسودمتعلقه آن"

11- هزینه آگهی و کارشناســی برعهده خریــدار بوده وهزینه های مذکورمی بایســت 
براساس اعالم نظر بانک پیش از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز گردد.

12- متقاضیان خرید امالک باشــرایط اجاره به شــرط تملیک، می بایست در برگه های 
شرایط شــرکت در مزایده) که از طریق سامانه ســتاد خریداری می گردد( صراحتا اشاره به 

مدت و سود نرخ مورد نظربراساس جدول ذیل نمایند.
13- در صورتیکه مبلغ پیشــنهادی خریداران ،یکسان باشد، اولویت فروش با خرید نقدی 

است.
* توضیحات: برای امالک واقع در شــهرک های صنعتی خریدار مســتلزم قبول شرایط 
ذیل می باشد: )امالک صنعتی واقع درشهرک های صنعتی که بصورت جانشینی می باشد:( 
1- موضوع مزایده عبارت است ازحق اســتفاده از اعیانی احداثی وتاسیسات ومستحدثات 

درعرصه قطعه زمین بشــماره پــالک ثبتــی ......... واقع دربخش........ واقع درشــهرک 
صنعتی................که موضوع قرارداد/دفترچه واگذاری شــماره ............ مورخ ..........که 

بانک درمحل مزبور جانشین شده است.
2-  درمورد محل های دارای متصرف بانک هیچگونه مسئولیتی درخصوص رفع تصرف و 
خلع ید وتخته وتحول محل ندارد وموارد مذکورمباشــرتا"بعهده برنده مزایده است )دراین 

مورد بانک به برنده مزایده وکالت خواهد داد(.
3- بانــک بمــدت 5 ســال از تاریــخ واگــذاری حــق فســخ واگذاری)درهرقالب که 

واگذارگرددباشد(داراست.
 4- برنده مزایده تحت هیچ عنوان حق واگذاری آنرا مورد مزایده را به شخص دیگر ندارد 

واستفاده از محل صرفا" بایدمباشرتا" توسط برنده مزایده صورت گیرد.
5- واگذاری درقالب عقد اجاره بشــرط تملیک خواهد بود که شرایط شکلی و ماهوی آنرا 

بانک تعیین می نماید و برنده مزایده حق درخواست تغییر مفاد و مندرجات آنرا ندارد.
6- واگذاری محل به برنده مزایده منوط به توافق کتبی شرکت شهرک های صنعتی استان 
آذربایجان شرقی بوده و درصورتیکه شرکت شــهرکهای صنعتی با واگذاری محل به برنده 
مزایده موافق نباشــد،واگذاری منتفی بوده و برنده مزایده حق هرگونه ادعایی علیه بانک 
اعم از کیفری،حقوقی،مطالبه خســارت،مطالبه وجوه پرداختی بابت خرید اسناد مزایده و...

را ازخود سلب و اسقاط نمود.
7- بانک هیچگونــه تعهد و تکلیفی در واگذاری عرصه واعیانی و تاسیســات مورد مزایده 
ونیز جانشــینی برنده مزایده قبل ازتسویه حســاب با بانک ندارد،بلکه فقط درصورت عمل 
به تعهدات از سوی برنده مزایده براســاس اجاره به شــرط تملیک بانک نامبرده را جهت 
جانشینی ) بصورت عادی( به شرکت های صنعتی معرفی خواهد نمود که قبول آن هم منوط 

به موافقت شرکت شهرک های صنعتی است.
8- چنانچه شرکت شهرک های صنعتی با جانشــینی برنده مزایده موافقت  ننماید یا بانک 
از حق فسخ خود اســتفاده نماید یا به هر دلیلی واگذاری محل به برنده مزایده متعذر و غیر 
ممکن گردد، بانک هیچگونه مســئولیت و تعهدی در این موارد نداشته و برنده مزایده حق 
طرح هر گونه ادعایــی علیه بانک اعم از کیفری ، حقوقی ، مطالبه خســارت و .... را از خود 

سلب و اسقاط نمود.



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

ح  آبخیزداری در مراغه در دست اجراست 8طر
ح  ز اجــرای هشــت طــر رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری مراغــه ا
ح ها  آبخیــزداری در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفت: بــرای اجرای ایــن طر

در ســالجاری چهار میلیارد تومان هزینه شــده اســت.
ح ها در  بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از ایرنــا ناصــر شــکری افــزود: ایــن طر
یکــی دارنــد کــه در صــورت  حــال حاضــر بیــش از ۵۰ درصــد پیشــرفت فیز

مســاعد بودن شــرایط جوی،  دهه فجر امســال به بهره برداری می رسند.
پاشــی در ۱۷۵ هکتــار از اراضــی  وی همچنیــن از عملیــات کپــه کاری و بذر
ح کــه در  یــن طــر وســتای کهــق خبــر داد و گفــت: ا ملــی شهرســتان در ر
حــال حاضــر نیــز ادامــه دارد از یــک مــاه پیــش و بــا هــدف اصــالح مراتــع 

کوهســتانی شهرســتان آغاز شده است.

ح درختــکاری و پوشــش گیاهــی در شهرســتان  شــکری همچنیــن بــه طــر
ر از عرصه هــای  ح در 232 هــزار هکتــا ود: ایــن طــر نیــز اشــاره کــرد و افــز
منابــع طبیعــی کشــور و بــه یــاد شــهدای مدافــع ســالمت آغــاز شــده و در 
شهرســتان مراغــه نیز به علــت شــرایط جوی،  از یــک ماه گذشــته در حال 

اجراست. 

پنجشنبه   20  آذر  1399    شماره 5825

آگهی مزایده ماشین آالت بانک ملی ۹۹/4   نوبت اول

جمع قیمت پایه به ریالشرح کاالشماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مزایده مرجعردیف

13.270.000.000 ریالفروش ماشین آالت و تاسیسات خط کامل تولید چیپس199/41097001325000004

متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده به سایت اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند .
زمان انتشار آگهی در سامانه:   1399/09/16 لغایت 1399/09/29

چاپ آگهی در روزنامه :           1399/09/20 و 1399/09/25
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 99/09/29 ساعت 14:30

زمان بازگشائی و اعالم برنده :        1399/09/30
نکات قابل توجه 

1-  برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق الذکر می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت ودیعه ، شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد 
قیمت ، بازگشایی پاکت ها ، اعالم برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه مذکور همزمان به صورت فیزیکی انجام می پذیرد.

www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.  2-  متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( به آدرس اینترنتی  
3-  قبل از ارائه  پیشنهاد قیمت از کاالهای مورد مزایده بازدید نموده و شرایط شرکت در مزایده را مطالعه فرمایند. 

4- برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 35231362 - 35265999 - 041 ) کارپردازی( تماس حاصل نمائید.

بانک ملی اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده های عمومی به شرح جدول 
ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید .

بانک ملی ایران  اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی

: شهردار تبریز
4 ایســتگاه مترو ۲7 آذر توسط 
رئیس جمهور افتتاح می شود

شــهردار تبریز به همــراه رئیس و جمعــی از اعضای 
شورای اسالمی شــهر تبریز از چهار ایستگاه آماده 

افتتاح قطار شهری تبریز بازدید کرد.
ج شــهین باهــر از نزدیــک  بــه گــزارش جام جــم  ایــر
آخریــن وضعیــت ایســتگاه های 9، ۱6، ۱۷ و ۱8 را 

بررسی کرد.
شهردار تبریز در این بازدید با اشاره به آماده سازی 
چهــار ایســتگاه خــط ۱، گفــت: 2۷ آذر پروژه هــای 
شهرداری چهار شهر مشهد، تهران، تبریز و نوشهر 
توســط رئیــس جمهــور افتتــاح خواهد شــد کــه در 
تهران یک ایســتگاه مترو، در مشهد یک پارکینگ 
و در تبریز چهار ایستگاه مترو که در حال تکمیل و 

آماده سازی است، افتتاح می شود.
ج شــهین باهــر اظهــار کــرد: آخریــن بازدیدهــا از  ایر
این ایســتگاه ها را بــه همــراه اعضای محترم شــورا 
انجــام می دهیــم تــا توصیه هــای الزم را بــه متولیان 
متــرو داشــته باشــیم و پــس از جمــع بنــدی، ایــن 
ایستگاه ها را در روز 2۷ آذر به دست رئیس جمهور 
افتتاح و تقدیم شهروندان کنیم. وی افزود: به رغم 
مشکالت اقتصادی، بدهی های بانکی و مشکالت 
اداری به لطف خدا در شــورای پنجــم کارهای خوبی 
در حــوزه متــرو انجــام شــده اســت. شــهردار تبریــز 
گفــت: پیــش از ایــن، در فــاز 2 خــط ۱ مترو صرفــا دو 
ایســتگاه افتتاح شــده بــود امــا در دوره مدیریت و 
شورای پنجم، ما همه ایســتگاه های فاز 2 و فاز 3 را 
ج شــهین باهر عنوان کرد:  نیز راه اندازی کردیم. ایر
از ایستگاه های باقی مانده، دو ایستگاه را در سوم 
خــرداد ۱4۰۰ افتتــاح می کنیــم و یــک ایســتگاه باقــی 
مانــده از کل خط ۱ را نیز تــا پایان شــهریور ۱4۰۰ آماده 

می کنیم تا کل خط ۱ آماده بهره برداری شود.

خبر

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی تبریز از بستری بودن 
۱9 در بیمارســتان های  ۱۰6۰ بیمــار مبتــال بــه کوویــد

آذربایجان شرقی، خبر داد.
به گــزارش جام جــم دکتــر محمد حســین صومــی، در 
حاشــیه  مراســم کاشــت نهال به یاد شــهدای مدافع 
ســالمت آذربایجان شــرقی، ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره  شهدا، با اشــاره به آخرین آمار بیماران بستری 
مبتال بــه کرونا در اســتان، اظهــار کــرد: ارزیابی های دو 
هفتــه اول آذر نشــان می دهــد، وضعیــت اســتان و 
شهرســتان های اصلــی آن، نارنجــی بــوده و وضعیــت 
پنــج شهرســتان دیگــر زرد اســت. وی افــزود: ارزیابی 
جدیدی انجام نشــده، اما تعداد بســتری ها روز به روز 
در حال کاهش بوده و ۱۰ روز قبل، ۱۵۰۰ بیمار بســتری 
، تعداد بســتری ها، بیماران وابسته  داشتیم که امروز

به ونتیالتور و تعداد فوتی ها کم تر شده است.

وی از راه انــدازی رپیــد تســت در آذربایجــان شــرقی 
ح شــهید ســلیمانی،  خبــر داد و گفــت: بــا اجــرای طــر
انتظــار داریــم بــه غیــر از تاثیــر بســیار مثبــت اعمــال 
ح بــر  محدودیت هــا، شــاهد اثرگــذاری موثــر ایــن طــر
روی کاهــش موارد بیماری باشــیم، به ایــن ترتیب که 
با شناسایی هر چه ســریع تر بیمار و تحت کنترل قرار 

دادن در خانه، شیوع بیماری هم کاهش پیدا کند.
  وی خاطرنشــان کرد: تعداد فوتی های کرونــا به آرامی 
رو بــه کاهــش بــوده و ایــن رونــد کاهشــی، ماحصــل 
و  بــوده  آبــان  و  آذر  اول  هفتــه   محدودیت هــای 
تــی کم تــر خواهــد شــد.رئیس  احتمــاال در روزهــای آ
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز خاطرنشــان کــرد: بــا 
توجــه بــه این کــه ســه روز اســت در وضعیــت نارنجی 

قــرار گرفته ایــم، برخــی محدودیت هــا نیــز برداشــته 
شــده، اما سیاست کلی ســتاد کرونا، بررســی هفتگی 
وضعیــت شهرســتان ها بــوده و اگــر مــردم همراهــی 
کننــد، محدودیت هــا کم تــر و در غیــر ایــن صــورت، 

محدودیت های بیشتر اعمال می شود. 
وی تاکیــد کــرد: درخواســت می کنیــم، همانگونــه 
کــه هفتــه  اول و دوم آذر را رعایــت و نتایــج مثبتــی را 
مشــاهده کردیــم، ایــن رونــد ادامــه یابــد؛ بایــد توجه 
کرد که عالوه بر رعایت بهداشــت فردی و اســتفاده از 
ماســک و شســت و شــوی دســت ها، رعایت فاصله  
اجتماعــی هــم اصــل اساســی اســت کــه بایــد از آن 
تبعیــت و همراهی کنیم تا شــاهد بدتر شــدن اوضاع 

نباشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد؛

۱۰۶۰ بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های استان

رئیس دانشــگاه جامع علمــی کاربردی آذربایجان شــرقی با بیــان این که 
گاه و بصیــر بــوده اســت، گفــت: اقدامــات و  قشــر دانشــجو همــواره آ
فعالیت هایــی کــه دانشــجویان در ســال های گذشــته و عرصه هــای 
مختلــف انجــام داده اند همیشــه گــواه و شــاهد ایــن موضوع بــوده که 

دانشجو به مسئولیت سنگین خود آگاه است.
به گــزارش جام جم فــرزان قالیچی در نشســت صمیمی با دانشــجویان 
این دانشگاه به مناسبت روز دانشجو، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
، اظهار کرد: دانشگاه بدون حضور دانشجو صفایی ندارد  شهدای ۱6 آذر
اما امسال به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا و مقابله با آن، مجبور 
بــه برگــزاری مجــازی مراســمات هســتیم امــا امیدواریــم تــا با ریشــه کن 
شــدن کرونا، بار دیگر شــاهد حضور دانشــجویان در دانشــگاه ها و آغاز 

فعالیت های حضوری و کالس های درس باشیم.
وی ضمن تسلیت شهادت دانشمند شهید فخری زاده، گفت: دشمن 
بــا وجــود اعمــال تحریم هــای ناجوانمردانه از مشــاهده پیشــرفت های 
دانشمندان و جوانان ما به خشم آمده و دست به ترور می زند، در حالی 
که دانشجویان و جوانان امروزی همان دانشمندان فردایی هستند که 
راه شــهید فخری زاده ها را ادامــه خواهند داد و آینده انقالب و کشــور به 

دست این جوانان و دانشجویان سپرده خواهد شد.

وی با اشــاره بــه حادثــه ۱6 آذر و شــهادت دانشــجویان دانشــگاه تهران، 
گفت: اســتکبار ســتیزی، مقابله بــا اســتبداد و قطــع نفــوذ آمریکایی ها 
از کشــور دلیــل اصلــی ایــن حادثــه بــود؛ چــرا کــه دانشــجویان وقــت به 
مسئولیت خود پی بردند و با سر دادن فریاد عدالتخواهی، به مقابله با 

ظلم ستمشاهی پرداختند.
قالیچی بــا بیان این کــه انتظــار داریم تــا دانشــجویان در حل مشــکالت 
کشور پیشقدم شــوند، افزود: دانشــجویان در تمامی دوران نسبت به 
مســائل کشــور حســاس بوده و امروز نیز انتظار داریم با نیروی جهادی 
و انقالبی در حل مشــکالت کشــور یاریگر مســئوالن انقالبــی و جهادی 

باشند.
وی  با تاکید بــر عمل به مســئولیت اجتماعی هر یــک از اعضای جامعه، 
بیــان کــرد: در دانشــگاه جامــع علمــی کاربردی نیــز بایــد دانشــجویان با 
مهارت آمــوزی و خوب درس خواندن به مســئولیت خــود عمل کنند تا 
کارآفریــن بار بیاینــد و دنبال شــغل دولتی نباشــند بلکه عــالوه بر خود، 

برای دیگران نیز اشتغال زایی کرده و باری بر دوش دولت نباشند.
وی بــا اشــاره بــه این کــه دانشــجو بایــد مطالبــه گــر باشــد، گفــت: از 
دانشجویان انتظار داریم تا در تمامی موارد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی 
و دانشجویی، حق دانشــجویی خود را مطالبه کرده و در برگزاری دروس 
عملی، کاربینی و کارورزی نهایت دقت را داشــته باشند تا به نحو احسن 

و مطلوب این دروس را پاس کنند.
رئیس دانشــگاه علمی کاربردی آذربایجان شــرقی با بیــان این که دوران 
مدرک گرایی تمام شــده اســت، افــزود: دانشــگاه جامع علمــی کاربردی 
بســترهای الزم را بــرای کارآفرینــی دانشــجویان فراهــم کــرده اســت، 
دانشــجویان نیزباید از دوران تحصیل خــود نهایت اســتفاده را برده و با 
استفاده از امکانات و پتانسیل های مراکز آموزشی که در کنار صنعت و 
جوار کارگاهی هســتند، در یادگیری مهارت های تخصصی نهایت تالش 

غ التحصیلی دغدغه اشتغال نداشته باشند. را بکنند تا بعد از فار

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی:

گاه و بصیر بوده است قشر دانشجو همواره آ

خبر

رئیس جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
در  تومانــی   ۲۰4۰۰ غ  مــر توزیــع 

آذربایجان شرقی
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان شــرقی از 
غ بــا قیمــت 2۰4۰۰ تومــان، از ۱۷ آذر در اســتان  توزیــع مــر

خبر داد.
به گزارش جام جم  اکبر فتحی در جلسه وبینار با حضور 
مدیــران جهادکشــاورزی و دامپزشــکی شهرســتان ها، 
بــا بیــان این کــه مرغدارانــی کــه نهاده هــای دامــی را بــا 
یارانه ارز دولتــی 42۰۰ تومانــی خریــداری کرده اند موظف 
غ زنده را با قیمــت ۱4 هــزار و 4۰۰ تومان به  هســتند تا مر
کشــتارگاه تحویــل دهنــد، گفــت: مدیران شهرســتان 
باید کارکرد مرغداری های شهرســتان خــود را رصد کرده 
و در توصیه هــای خود بــه مرغــداران، آن هــا را از عواقب 
غ به کشتارگاه ها آگاه کنند. گرانفروشی و عدم ارسال مر

وی از مرغــداران خواســت از تمــام ظرفیــت خــود بــرای 
غ و ارســال بــه کشــتارگاه اســتفاده  تولیــد و فروش مــر
کــرده و در ایــن روزهــای حســاس بــرای حفــظ امنیــت 
غذایی جامعه با جهاد کشــاورزی و دامپزشــکی استان 

همکاری کنند.
وی بــا اشــاره بــه سیاســت جهــاد کشــاورزی در بخــش 
طیور، گفت: مدیریت متمرکز بخش  طیور یکی از مهم 
ترین برنامه های وزارت جهاد کشــاورزی اســت و باید با 
غ به گونه ای محاســبه  جدیت دنبال شــود؛ قیمت مــر
شــده اســت کــه همــه هزینه هــا بــرآورد شــده و مرغدار 
غ می کند  با حاشــیه ســود مناســب اقدام بــه تولید مــر
بنابرایــن بــا گرانفروشــان برخــورد خواهــد شــد چــرا که 
قیمت های باالتر، حق الناس را زیر سوال می برد و مردم 
حق اعتــراض خواهند داشــت. فتحــی افزود: دســتگاه 
قضایی و بازرســی وزارت صمت بــا مرغدارانی که تخلف 
انجام دهند برخورد خواهد کــرد و معرفی این مرغداران 
وظیفه جهاد کشــاورزی شهرستان ها و ســازمان جهاد 
کشاورزی استان است.وی تاکید کرد: با توجه به این که 
جهادکشــاورزی بــه عنــوان متولــی بخــش همــواره در 
راســتای حمایــت از تولید کننده قدم برداشــته اســت، 
لــذا در مرحلــه اول هیــچ عالقــه ای بــه برخــورد بــا تولید 
کننده نــدارد امــا اگر حقــوق مــردم پایمال شــود مجبور 
خواهیم شــد تــا کســانی را کــه قوانیــن مربوطــه را زیر پا 
می گذارند تحت عنوان اخالل در نظام اقتصادی کشــور 

به دستگاه قضایی معرفی کنیم.
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کاشت نهال به یاد شهید فخری زاده 
و شهدای مدافع سالمت

فراخوان پیشنهادات 
نخبگان  ساختار و توسعه در 

بودجه توسط نماینده تبریز

همزمــان بــا هفتــه خــاک بــا حضــور رئیــس ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی، رئیــس 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، معاون  هماهنگ کننده 
ســپاه عاشــورا و مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیــزداری 
آذربایجان شــرقی با غرس تعدادی نهال به یاد شــهید 
فخــری زاده و شــهدای ســالمت در محوطــه معاونــت 
غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز ، عملیات 
درختــکاری و تقویــت پوشــش گیاهــی در عرصه هــای 

منابع طبیعی آذربایجان شرقی آغاز شد.
بــه گــزارش جام جــم رحیــم مهــردادی در حاشــیه ایــن 
مراســم  در گفتگو بــا خبرنگاران هــدف از کاشــت این 
نهال ها را گرامی داشت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
دانشمند شهید فخری زاده و شهدای مدافع سالمت 
استان دانسته و با اشاره به هفته  جهانی خاک، گفت: 
پنجم دســامبر مصادف بــا پانزدهــم آذر به عنــوان روز 
جهانــی خــاک نامگذاری شــده اســت کــه در کشــور ما 
نیز ایــن مناســبت به مــدت یک هفتــه گرامی داشــته 
می شــود. وی افزود: در هفدهم آذر، در سراســر کشور 
با هدف درختکاری ، اقدام به کاشــت درخت می شــود 
و امســال درختــان بــه یــاد شــهدای مدافع ســالمت و 
شــهدای هســته ای به ویژه دانشمند شهید محسن 

فخری زاده، کاشته می شوند.
 مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان از کاشــت 
نهــال در قالــب زراعــت چــوب در ۱۱۰۰ هکتــار از اراضــی 
آذربایجــان شــرقی خبــر داد و گفــت: ســهم آذربایجان 
شــرقی از جنگل کاری اقتصادی و مشــارکتی در کشــور 
ح درختکاری و  نیز 43۰ هکتار می باشــد. وی افزود: طــر
تقویت پوشــش گیاهــی منابع ملــی اســتان همزمان 
بــا سراســر کشــور بــه همیــن منظــور اجــرا می شــود. 
مهــردادی ادامــه داد: یکی از نتایــج اجرای ایــن طرح ها 
جلوگیری از فرسایش خاک، جلوگیری از رسوب گذاری 
و افزایش نفوذ پذیــری آب در خاک و تقویت پوشــش 
گیاهی می باشد که این نتایج موجب حفاظت از خاک 

می شود.

عضــو هیات رئیســه مجلس شــورای اســالمی 
بــا بیــان این کــه بــا کارشناســان حــوزه بودجــه 
مشــورت می کنــم تــا در زمینــه اصالح ســاختار 
و توســعه، روند مثبتــی در بودجه لحاظ شــود، 
گفت: ایــن امر را بــه صــورت عمومــی فراخوان 
دادیم تا از همه طیف های سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی، پیشنهادات را دریافت کنیم و پس 

ج کنیم. از چکش کاری در الیحه بودجه در
بــه گــزارش جام جــم روح اهلل متفکــر آزاد در 
گفت وگــو بــا خبرنــگاران، بــا تاکیــد بــر این کــه 
موضوع بودجه ۱4۰۰ موضوع بســیار مهم برای 
آینــده کشــور اســت، اظهــار کــرد: ایــن الیحــه، 
اولین بودجه ای اســت کــه در مجلس یازدهم 
بررســی می شــود، لــذا با حساســیت بیشــتری 
دنبــال می کنیــم تــا بــا آســیب شناســی، نقــاط 

ضعف را رفع کرده و نقاط قوت را تقویت کنیم.
وی با بیان این که بودجه ۱4۰۰ بودجه ای اســت 
که دولت فعلــی در نیمه نخســت ســال آینده 
با این بودجه ســر و کار دارد، افــزود: نیمه دوم 
ســال آینده، دولــت جدیــد بر ســر کار اســت و 
بررســی بودجــه از منظرهــای مختلــف اهمیت 

ویژه ای می یابد.
وی بــا اشــاره بــه این کــه پیش بینــی مــا ایــن 
اســت کــه بودجــه بــا کســری پنهــان مواجــه 
خواهــد شــد، گفــت: اطالعــات بودجــه ایــن 
را بــه مــا نشــان می دهــد کــه در تأمیــن منابــع 
بــا مشــکالت جــدی مواجــه می شــویم و ایــن 
موضوع بســیار محتمل اســت.نماینده مردم 
، اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای  تبریــز
اســالمی خاطرنشــان کرد: در توزیع بودجه هم 
در بخش هزینه کرد و استان ها و وزارتخانه ها، 
بــرش اســتانی بودجــه و مســائل آذربایجــان 
شــرقی در بودجه مهم است و باید در مجلس 

به صورت جدی چکش کاری شود.

خبر

آبان ســال جاری مجتمع فوالد صنعت بناب افزایش 
۵2 درصــدی تولیــد در مقایســه بــا ســال قبــل را ثبت 

کرد.
بــه گــزارش جــام م بــه نقــل از روابــط عمومــی مجتمع 
فــوالد صنعــت بنــاب، ســعید پــور محمــدی معــاون 
بهــره بــرداری ایــن مجتمــع از افزایــش ۵2 درصــدی 
تولیــد در آبان خبــرداد و گفت : بــه حول و قــوه الهی و 
در ســایه تدابیر مدیریتی  و تالش شبانه روزی تمامی 
همکاران، در آبان هم روند رو به رشد و افزایش تولید   
را ادامه داده ایم و این که گفته ایم سال 99 سال ثبت 
رکوردهاســت همچنان بــرآن پایبندیم و ایــن روند تا 

پایان سال ادامه خواهد یافت .
پورمحمدی با شــاره به میزان تولید در آبــان گفت : تا 
پایــان آبان توانســته ایــم حــدود ۵2۰ هزارتــن تولید در 
خطوط ذوب و نورد را به ثبت برســانیم کــه این میزان 
در مدت زمان مشــابه ســال قبل حدود 342 هزارتن 
بــوده اســت کــه در واقــع رشــد ۵2 درصــدی را شــاهد 
بودیم این درحالی اســت که در پاره ای از مواقع سال 
به دلیل مشکالت شــیوع بیماری کرونا ، برنامه کاری 
تولید دچار جابجائی و در برخــی موراد تعطیلی بعضی 

خط های تولیدی را نیز پیش رو داشتیم . 
معاون بهره برداری فوالد صنعت بناب دانش فنی و 
پتانســیل این واحد تولیــدی را قابل ســتایش خواند 
و افــزود: دانــش فنــی موجــود در مجتمــع در ســطح 
مناســبی اســت و بــا توجــه به وجــود نیــروی جــوان و 
کارآمد توانســته ایــم از پتانســیل و امکانــات موجود 
نهایت بهــره را ببریم و بــا وجود مشــکالت تحریمی و 
موانــع حاصــل از بیمــاری کرونا کــه قطعات مــورد نیاز 
خارجی به سختی تامین می شــد بومی سازی قطعات 

را انجام دادیــم و توقفات را در خطــوط تولیدی ذوب و 
نورد به حداقل برسانیم .

شــایان ذکر اســت که مجتمع فوالد صنعــت بناب در 
ســالجاری بــه رکوردهــای بــی ســابقه از بدو تاســیس 
دســت یافته اســت و با افزایش تولیــد قدمی محکم 
در راســتای رســیدن به ظرفیت واقعی خود برداشــته 
اســت.  وجــود واحــد ذوب و ریختــه گــری قــوس و 
القائی و خطــوط نورد متعــدد از ایــن واحــد تولیدی با 
ح و بنام در  ، شــرکتی مطر سابقه در شمالغرب کشــور
میــان شــرکت های فوالدی کشــور ســاخته اســت که 
محصــوالت آن به لحــاظ برخــورداری از کیفیــت باال در 
داخل کشور و کشــورهای صادراتی هدف از استقبال 

مناسبی برخوردار شده است.
ح هــای  تحــول اقتصــادی واجتماعــی بــا ایجــاد طر
توســعه ای مجتمع فــوالد صنعــت بناب بــا حمایت 

گروه مالی گردشگری 
ح های توســعه ای مجتمع فــوالد صنعت  با  ایجاد طر
بناب شــاهد تحول اقتصــادی و اجتماعــی در منطقه 

خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی مجتمع فوالد صنعت بناب،  
حجــت االســالم باقــری بنابــی نماینــده مردم شــریف 
شهرســتان بنــاب در مجلــس شــورای اســالمی در 
دیداری کــه بــا حضــور بابــك علیزادشــهیرمدیرعامل 
مجتمــع، امیــن رفیعــی مدیرعامــل پــروژه گســترش 
، معاونــان و مدیــران ایــن مجتمــع  فــوالد شــهریار
داشــت در خصــوص توســعه  ایــن مجتمــع گفــت: با 

ح هــای توســعه ای مجتمــع فــوالد صنعــت  ایجــاد طر
بنــاب در قالب گســترش فــوالد شــهریار و پروژه های 
چندگانه، شاهد تحول اقتصادی و اجتماعی به دلیل 
اشــتغال پایــدار در ایــن مجموعــه فــوالدی خواهیــم 

بود .
باقــری بنابــی از ایــن شــرکت تولیــدی بــه عنــوان 
ســرمایه ملــی نــام بــرد و خاطرنشــان شــد: بــه دلیــل 
پروژه هــای بــزرگ تعریــف شــده بــرای ایــن مجتمــع و 
 ، ظرفیــت موجــود درآن و برخــورداری از نیــروی ماهــر
متخصــص و توانمنــد در عرصــه فوالدســازی و تولید 
محصــوالت فــوالدی مرغــوب، ایــن مجموعــه را بایــد 
به عنوان یــك ســرمایه ملی مد نظر داشــت و بــا نگاه 
ملی و توجه ویژه در راســتای اجرائی شــدن پروژه های 
توســعه ای آن اقدام کرد.عضو کمیســیون اقتصادی 
ثــار اقتصــادی و اجتماعی  مجلــس شــورای اســالمی آ
ح ها را با اهمیت دانست و افزود : در شرایطی  این طر
کــه تحریم هــای ظالمانــه کشــور عزیزمــان را هــدف 
ثــار اقتصادی  ح هایــی آ گرفته اســت ایجــاد چنیــن طر
و اجتماعــی ارزشــمندی را در پــی خواهــد داشــت و 
کشــور را بــه ســمت خــود اتکائــی و اســتقالل کامــل 
اقتصــادی ســوق خواهــد داد و بــا ایجــاد اشــتغال 
ثــار اجتماعــی آن نیــز پدیــدار خواهــد شــد و  ، آ پایــدار
شــاهد به کارگیــری بیــش از ۱۰۰۰ نفــر نیروی جــوان به 
صــورت مســتقیم و ایجــاد شــغل بــرای بیــش از 4۰۰۰ 
نفــر به صــورت غیر مســتقیم را شــاهد خواهیــم بود.
نماینده بنــاب در مجلس شــورای اســالمی، حمایت 

دســتگاه ها و نهادهــای دســت انــدکار را خواســتار 
شــد و در جریــان رونــد اجرائــی شــدن ایــن پروژه هــا 
قــرار گرفــت .بابــك علیــزاد شــهیرمدیرعامل مجتمع 
فــوالد صنعــت بنــاب درابتــدای ایــن دیــدار بــه رونــد 
روبه رشــد وافزایش تولید اشــاره کرد و گفت : با تمام 
تــوان در راســتای فرمایــش مقــام معظــم رهبــری و 
شــعار ســال که جهش تولید اســت حرکــت می کنیم 
و بهبــود وضعیــت مجموعــه بــا توجــه بــه اقدامــات 
انجــام شــده در مســائل تولیــد، مشــکالت بانکــی ، 
ح هــای توســعه و مســئولیت های اجتماعــی را  طر
 ، فــوالدی  زنجیــره  تکمیــل  بــا  و  هســتیم  شــاهد 
چشــم اندازی روشــن را برای آینــده متصوریــم . امین 
رفیعــی مدیرعامــل گســترش فــوالد شــهریار نیــز در 
ح های توسعه ای گفت  خصوص آخرین وضعیت طر
: اقدامات مقدماتی در راســتای اجرائی شــدن قرارداد 
منعقد شــده برای پروژه ها در حال انجام است و اخذ 
مجوزهــای قانونــی الزم از مراجع ذیربــط مراحل پایانی 
خود را طی می کند و بر اساس برنامه ریزی انجام شده 
ح هــای توســعه ای انجام خواهد شــد  امــور اجرائی طر
. شــایان ذکر اســت که: -  پــروژه ذوب و ریخته گری به 
ظرفیت اســمی یك میلیــون و چهار صدو پنجــاه هزار 
تن در ســال  که شــامل یــك کــوره قــوس الکتریکی با 
ظرفیت ۱6۰ تن با خوراك ۱۰۰ % آهن اسفنجی و خروجی 
خطوط ریخته گری اســلب و بیلــت-  احــداث کارخانه 

نورد ورق  و در صورت نیاز مقاطع سنگین
-  احــداث کارخانــه تولید اکســیژن و گازهــای صنعتی 
مورد نیاز خطــوط ذوب مجتمع در دو فــاز مجموعا به 

ظرفیت نود میلیون متر مکعب در سال
لیــاژ ) فروســیلیس ؛  -  احــداث کارخانــه تولیــد فروآ
فروســیلیکومنگنز و فرومنگنــز ( در دو فــاز مجموعا 

به ظرفیت پنجاه هزارتن در سال 
-  توســعه خــط ریلــی و اتصــال بــه شــبکه راه آهــن 

سراسری  
ح های توســعه ای اســت که با حمایت گــروه مالی   طر
گردشــگری در راســتای تکمیــل زنجیــره فــوالدی این 
هلدینــگ در حــال اجــرا می باشــد کــه ایــن مجموعــه 
فــوالدی را در چنــد ســال آینــده یکــی از شــرکت های 

ح خواهد کرد. بزرگ فوالد در سطح خاورمیانه مطر

 بــر اســاس نتایــج حاصــل از تحقیقــات 
، جایگزینی  پژوهشــگران دانشــگاه تبریــز
کک پیرولیــزی حاصــل از صنایــع الفیــن 
بــا کک نفتــی در صنایــع فــوالد و ریختــه 
گــری، عــدم نیــاز بــه واردات کک نفتــی، 
اثــر  رفــع  اقتصــادی،  کالن  صرفه جوئــی 

تحریم ها ممکن می شود.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از روابــط 
، دکتــر حســن  عمومــی دانشــگاه تبریــز
تحقیقاتــی  تیــم  مســئول  اقدســی نیا، 

انجــام  اعــالم  ضمــن  تبریــز  دانشــگاه 
امــکان  زمینــه  در  گســترده  تحقیقــات 
اســتفاده از کک پیرولیــزی بجــای کک 
نفتــی در صنایــع فــوالد افــزود: بر اســاس 
نتایــج ایــن مطالعــات عــالوه بــر مشــکل 
در  پتروشــیمی  شــرکت های  بازاریابــی 
زمینــه فــروش کک پیرولیــزی می تــوان 
را  گــری  ریختــه  شــرکت های  مشــکل 
از نظــر صرفــه جویــی اقتصــادی واردات 
را حــل  اثــر تحریم هــا  کک نفتــی و رفــع 
مهندســی  دانشــکده  دانشــیار  نمــود. 
شــیمی و نفــت دانشــگاه تبریــز انجــام 
بهینه ســازی  امکان ســنجی  مطالعــات 
برخــی از ضایعــات صنایــع پتروشــیمی و 
تبدیل آن هــا بــه محصــوالت دارای ارزش 
افــزوده بــاال و اســتفاده در صنایــع دیگــر 
را از توانمندی هــای مهــم ایــن محققیــن 
ایــن دانشــکده برشــمرد و افــزود: یکــی 
تحقیقاتــی  تیــم  توانمندی هــای  از 

امکانســنجی اســت چنانچــه بــه عنــوان 
نمونه به دلیل رســالت علمــی وعالقمند 
بودن به کاربردی نمودن تحقیقات علمی 
پروژه امکانســنجی تبدیل کک پیرولیزی 
حاصــل از تبدیل اتــان به اتیلن و رســوب 
جامانــده از آن در کوره هــای الفیــن بــه 
کک نفتــی یــا تبدیــل بــه کربــن فعــال یــا 
جاذب هــای کربنــی در قالب پــروژه داخلی 

دانشگاه پیگیری نمودیم.
مســئول تیــم تحقیقاتــی دانشــگاه تبریــز 
بــا اشــاره بــه برخــی از فعالیت هــای علمی 
در زمینــه امــکان تبدیــل کک پیرولیــزی 
بــه مــواد دارای کاربــرد و ارزش افــزوده 
افــزود: در ادامــه مطالعــات امکانســنجی 
نزدیــک بــه ۱۰ مــورد کاربــرد اســتفاده از 
کک را شناســایی و بــا آنالیزهــای مختلف 
ارزیابــی کردیــم تــا مناســب ترین را جهــت 
انطبــاق بــا ایــن کک انتخــاب کنیــم. بــا 
توجــه بــه مطالعاتی کــه مــا دو ســال قبل 

در زمینــه  کک نفتــی یــا پترولیــوم کک    
)PETROLEUM COKE( داشــتیم کــه در 
کشــورمان ایــن کک هــای نفتــی بــا میزان 
مصرف بــاال در صنایع ریخته گــری و فوالد 
و چدن کاربــرد دارد و به دلیل عــدم تولید 
داخلــی و واردات آن هزینــه مالــی زیــادی 
بــر شــرکت ها تحمیــل مــی نمایــد و مــا بــا 
تجمیع مطالعات قبلی و ابتکار توانستیم 
امــکان جایگزینــی کک پیرولیــزی حاصل 
بعنــوان جایگزیــن  را  الفیــن  از صنایــع 
کک نفتــی را بررســی کردیــم و طــی مذاکــره 
 ، تبریــز گــری در  بــا شــرکت های ریختــه 
نمونه هایــی ازکک پیرولیــزی حاصــل از 
صنایــع الفین شــرکت های پتروشــیمی را 
بجای کک نفتی وارداتی استفاده نمودیم 
و در تســت های مرتبــط موفــق شــدیم 
نتایج بســیار مثبــت و کاربردی به دســت 
آوریــم.  بعنــوان نمونــه در شــرکت ریخته 
گــری تراکتــور ســازی ماهانه دویســت تن 

کک نفتــی وارداتــی مصــرف مــی شــود کــه 
بــا توجــه بــه تحریم هــا و قیمــت کالن بــا 
مشکالت عدیده روبروست بعد از تست 
اولیه ابتکار ما اعالم نمودند می توان این 
کک را به عنوان کک درجــه دوم جایگزین 
نمود. با استفاده از این ابتکار ما عالوه بر 
مشکل بازاریابی شرکت های پتروشیمی 
در زمینــه فــروش کک پیرولیــزی میتــوان 
مشــکل شــرکت های ریخته گــری را از نظر 
صرفه جویی اقتصــادی واردات کک نفتی 
و رفــع اثــر تحریم ها یــاری نمود و مــا آماده 
همکاری با صنایع و شــرکت های صنعتی 
و پتروشــیمی بــرای برقراری ایــن مبادالت 
هستیم.همچنین در حال انجام آزمایش 
در مقیاس های وسیع هستیم تا بتوانیم 
ایــن کک را تبدیــل بــه کربــن فعــال یــا 
جاذب هــای کربنــی کــه ارزش افــزوده ای 
زیادی دارنــد نموده و ارزش افــزوده آنها را 

حداقل به سی برابر افزایش دهیم.

در سایه تدابیر مدیریتی و تالش کارکنان صورت گرفت؛

افزایش 5۲ درصدی تولید در مجتمع فوالد صنعت بناب 

بر اساس نتایج تحقیقات گسترده پژوهشگران دانشگاه تبریزعنوان شد؛

 امکان جایگزینی کک پیرولیزی با کک نفتی در صنایع فوالد و ریخته گری

ی  ر ا د شــهر بی  شــیا ز ر ا و  ســی  ر ز با کل  یــر مد
۱3۷ جهــت  نــدازی اپلیکیشــن  ه ا ا ز ر یــز ا تبر
ن  ا ند و شــهر ت  ا د نتقــا ا و  ت  یا شــکا ئــه  ا ر ا

د خبر دا
بــه گــزارش جام جــم تــراب محمــدی بــا اعالم 
لت  ســهو ی  ســتا ا ر ر  د  : گفــت خبــر  یــن  ا
بــا  ن  ا ند و شــهر ط  تبــا ر ا ی  ر ا قــر بر و  س  تمــا
شــیابی  ز ر ســی و ا ر ره کل باز ۱3۷ و ادا مرکــز 

، اپلیکیشــن ۱3۷ طراحــی و  یــز شــهرداری تبر
وندان قرار گرفت. در دســترس عموم شــهر

ن  ا ند و شــهر  ، س ســا ا یــن  ا بــر   : د و فــز ا ی  و
تبریــزی می تواننــد درخواســت ها، انتقــادات 
و شــکایات خود را هم بــه صــورت مکتوب و 
رســی و مرکز  هــم بــه صــورت تصویــری بــه باز

۱3۷ شــهرداری تبریز ارائــه کنند.
 ، پلیکیشــن ا یــن  ا بــا   : د کــر ن  بیــا ی  و
ســط  تو م  د مــر ت  یا شــکا و  ســت ها  ا خو ر د
یابــی شــده و  ز یــز ار مرکــز ۱3۷ شــهرداری تبر
 ، رجــاع بــه مناطــق و یــا ســازمان ها ز ا پــس ا
ه  نــد گیر س  تمــا ند  و شــهر بــه  ن  آ د  ر خــو ز با
ســی  ر ز با کل  یر مد . د می شــو ه  د ا د ع  طــال ا
 : گفــت یــز  تبر ی  ر ا د شــهر بی  شــیا ز ر ا و 
همچنــان ســامانه خدمات رســانی و نظــارت 
جهــت  تلفــن  خــط   3۰ بــا   ۱ 3 ۷ ی  ند و شــهر
ر  د ت  یا شــکا بــه  گی  ســید ر و  یی  ســخگو پا

وندان قرار دارد. اختیار شــهر

سرپرســت اداره کل راه آهن آذربایجان اعالم کرد: 
یک میلیون و 2۱8 هزار و 6۰۰ تن بار در هشــت ماه 
امســال از طریق ناوگان بــاری این ناحیــه به نقاط 

مختلف کشور حمل شده است. 
بــه گــزارش جــام جــم بــه نقــل از ایرنــا محمدرضــا 
قربانی بــا بیــان این که این میــزان بار حمل شــده 
نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته 26 درصد 
افزایش یافته اســت، خاطرنشــان کرد: میــزان بار 
حمل شده درهشــت ماه سال گذشــته از طریق 

این راه آهن 968 هزار و ۵66 تن بود.
وی اظهار داشت: در این مدت 3۰6 هزار و 694 تن 
بار از ترکیه وارد راه آهن آذربایجان شــده است که 
این میزان نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
بیــش از 2 برابــر )۱28 درصد( رشــد یافته بــه طوری 
که در هشت ماه ســال گذشــته میزان بار وارده از 

ترکیه ۱34 هزار و 64۵ تن بوده است. 
سرپرســت اداره کل راه آهن آذربایجان ادامه داد: 
میزان تناژ بارگیــری راه آهن آذربایجان در هشــت 

ماه ســال جــاری 996 هــزار و 838 تــن بود کــه این 
میــزان در مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱8 درصد 

رشد یافته است.
وی میزان بــار تخلیه شــده در راه آهــن آذربایجان 
را 434 هــزار و ۵68 تــن اعــالم و یــادآوری کــرد: این 
میــزان بــار تخلیه شــده نســبت به مدت مشــابه 

سال گذشته ۷9 درصد رشد یافته است.
نخســتین خــط راه آهــن ایــران یــک قــرن قبــل در 
حد فاصل تبریز تا بندر شــرفخانه دریاچه ارومیه 

توسط روس ها ساخته شد.
راه آهــن آذربایجــان بــه عنــوان یکــی از نواحــی 
نوزده گانــه راه آهــن ایــران در محورهــای تبریــز - 
میانــه، تبریز- جلفــا، تبریــز- رازی، مراغــه - ارومیه 
و در آینــده نزدیــک میانــه - بســتان آبــاد فعــال 
اســت و خطــوط ریلــی ایــن ناحیــه بــه حــدود یک 
هزار و ۱۰۰ کیلومتــر می رســد.راه آهن آذربایجان به 
اســتان های آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی و 

اردبیل خدمت رسانی می کند.

راه اندازی اپلیکیشن ۱۳7 با هدف  ارائه 
شکایات  و انتقادات شهروندان

افزایش ۲۶ درصدی 
صادرات ریلی کشور به ترکیه

خبر

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:
موجب  نباید  قضات  رفتار 
اعتماد  سلب  یا  سوء استفاده 

شود 

 رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی گفــت: 
قضــات نبایــد بــه گونــه ای رفتــار کننــد کــه موجــب 
سوء استفاده و یا ســلب اعتماد از آن ها در جامعه 

شوند.
بــه گــزارش جام جم موســی خلیــل الهی در مراســم 
تحلیف کارآمــوزان قضایی بــا بیان این کــه قضاوت 
شــان و جایگاه باالیــی دارد، اظهار کرد: قــرار گرفتن 
در مسند قضاوت مسیری بوده که خداوند عنایت 
کرده تــا در خدمت مردم باشــیم؛ بر همین اســاس 
باید برای شــکرگزاری ایــن نعمت خادم مــردم بوده 

و در انجام وظایف تالش مضاعف داشته باشیم.
 وی ادامــه داد: قضــات باید رفتارهــا و روابــط خود را 
به نوعی تنظیم کننــد که رفتــار و کــردار آنها موجب 
ایجاد شائبه در بین مراجعه کننده ها نشود. وی با 
بیان این که قضاوت یک شغل نیست و نباید  آن را 
محدود به زمان و مــکان کنیم، اضافــه کرد: قضات 
جوان می توانند بــرای موفقیت در مســیر قضاوت 
از تجربه قضات با ســابقه و پیشکســوت بهره مند 

شده و از آنها مشاوره بگیرند. 
رئیــس کل دادگســتری اســتان بــا تاکید بــر رعایت 
اصــول محترمانــه در گفتــار و کــردار و انشــاء آرا 
قضایــی، ادامــه داد: نظــرات و آراء بایــد به دقــت و با 
انشاء قضایی صادر شــود چرا که آرا صادره در تاریخ 
ثبت و مانــدگار شــده و مورد قضــاوت قــرار خواهد 
گرفت.به نقل از روابط عمومی دادگســتری استان، 
وی با بیان این که در مســیر رســیدگی به پرونده ها 
بایــد کرامــت ارباب رجــوع حفظ شــود، خاطرنشــان 
کرد: اقتدار یــک قاضی به عملکرد و نوع اندیشــه او 
بوده و نباید پیش از انجام تحقیقات و اثبات اتهام 

و انشاء رای، اقدام به اعالم نظر کرد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان:

راه های اصلی و فرعی آذربایجان 
شرقی باز است

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای آذربایجان شرقی با بیان این که 
مختلف  مناطق  در  مسدودی  راه  هیچ 
استان وجود ندارد و تمامی راه های اصلی و 
ود: فقط مشکل  فرعی استان باز است، افز
یم  وستایی دار تردد در تعدادی از راه های ر

که این مشکل نیز رفع می شود.
زاده  رسول  غالمرضا  جام جم  گزارش  به 
وبی  ر برف  وضعیت  ین  آخر خصوص  در 
محورهای مختلف استان پس از بارش برف 
راه های فرعی و اصلی استان  گفت: تمامی 
اکنون در وضعیت باز قرار دارند و مشکلی 
مسیرها  این  در  و  خودر هرگونه  تردد  در 

وجود ندارد.
کوالک  و  بارش  ع  و شر به  اشاره  با  وی 
شهرستان های  راه های  اکثر  در  برف 
وستایی  ر راه   2۵ ود:  افز شرقی  آذربایجان 
میانه،  آباد،  بستان  شهرستان های  در 
بر  اهر  و  زقان  ور سراب،  مراغه،  ود،  هشتر

اثر بارش و کوالک برف مسدود شده است.
ع کوالک خود عامل  وی با بیان این که وقو
تالش  با  گفت:  است،  راه  شدن  بسته 
مشکلی  می کنیم  سعی  راهداری  همکاران 
در تردد تمامی راه های استان وجود نداشته 

باشد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای آذربایجان شرقی تاکید کرد: 
از  وج  خر قصد  که  افرادی  خواهشمندیم 
امکانات  و  خ  چر زنجیر  دارند،  را  شهر 
نو،  الستیک  خصوص  به  زمستانی 
خوردوخوراک و لباس گرم به همراه داشته 

باشند.


