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آذربایجان شرقی

مدیر سازمان عمران تبریز  اعالم کرد:

افتتاح پد پروازی پایگاه ششــم هوانیروز ارتش 
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برادر ارجمند جناب آقای دکتر شهرام دبیری 
ریاست محترم بیمارستان ولیعصر )عج(

بدینوســیله کســب » رتبه درجه یک برتر کشــوری در کیفیت خدمات درمانی و ایمنی بیمار« 
توســط بیمارستان ولیعصر)عج( تبریز که افتخاری دیگر برای شهر اولین ها محسوب می گردد 
و در ســایه مدیریت متعهدانه حضرتعالی و تالش شــبانه روزی کارکنان خدوم آن بیمارستان 
به دســت آمده را خدمت حضرتعالی تبریک عرض نمــوده و دوام توفیقات جنابعالی را از درگاه 

ایزد منان خواستارم

شرکت  نگین گام پارس

سرور ارجمند جناب آقای دکتر اروجعلی علیزاده  
مدیر کل  محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی

از طرف پمپ بنزین  اختصاصی افتخاری

کســب رتبه برتر در جشنواره شــهید رجایی حاصل خدمت گذاری دلسوزانه 
کلیه کارمندان و مدیران آن ســازمان است . بی تردید کسب رتبه برتر در بین 
دســتگاه های اجرایی در جشنواره ای که به نام شهید رجایی، شهید راه خدمت 
مزین شده است، آینده ای بسیار درخشان را  در  روند فعالیت آن اداره کل نوید 
می دهد. این جانب کســب عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی را به 
جنابعالــی ،  معاونان  و مدیران محترم و کارمندان فهیم  آن ســازمان تبریک 
می گویم  و از درگاه قادر متعــال، برای حضرت عالی و همکاران گرامی آرزوی 

سربلندی و سرافرازی مسألت دارم.«

مدیر شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز خبر داد:

توبوسرانی  آمادگی ناوگان ا
در صورت بازگشایی مدارس

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای بستان آباد خبر داد:

خط کشی ۵۰ کیلومتر از راه های بستان آباد 
در آذربایجان شرقی

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرســتان بســتان آباد ازخط کشــی ۵۰ کیلومتر از  راه های اصلی 
شهرســتان بســتان آباد درشــش ماهه نخست امسال خبرداد.

به گزارش جام جم اســد چوپانی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بســتان آباد درتشــریح عملکرد این 
اداره در نیمه نخســت امســال گفت:  این عملیات در محوربســتان آباد-ســراب تا انتهای حوزه به طول۱۳کیلومتر 

و ابتدای حوزه ازســمت تبریز به بســتان آباد به طول۲۷کیلومترانجام شــد...
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معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی:

ین  جایگاه های  دادگستری کسری بنز

سوخت را بررسی می کند

مدیر عامل شرکت فناوری بن یاخته های پژوهشگاه رویان :

چرا سلول های بنیادی 
سالمت فرزندان را در آینده 

تضمین می کند؟

"آکهی مزایده" سراسری اموال و امالک 

تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

نوبت دوم

مدیرعامل سهندآ ذرین:

ین  یختــه گــری بعــد از نفــت و فــوالد بیشــتر ر
سهم را در تجارت  بین المللی دارد

معــاون ســوادآموزی اســتان آذربایجان 
شــرقی گفت: از صــدا و ســیما و اصحاب 
رسانه نیز انتظار می رود با تولید و پخش 
برنامه هــای مختلف بــرای جامعه هدف 

یاریگر آنها باشند.
به گــزارش جام جم اســفندیار صادقی در 
ادامه این جلسه گفت: برابر سرشماری 
که در ســال ۱۳۹۱ انجام گرفــت میانگین 
آذربایجــان شــرقی در حوزه ســواد آموزی 
افــراد ۱۰ تــا ۴۹ ســال داری میانگیــن ۱/۹۲ 
درصد بود اما امســال خوشــبختانه این 
میانگین به ۴/۹۶ درصد رســید چنانچه 
میانگیــن ســواد آمــوزی کشــوری برابر با 
۶/۹۶ درصــد اســت مشــاهده می کنیــم 
کــه اســتان مــا تنهــا ۲/۰ درصــد با ســرانه 

کشوری تفاضل دارد.
 وی افزود: بنا به سرشــماری ســال ۱۳۵۰ 
ســرانه ســواد آمــوزی کشــوری برابــر بــا 
۵/۴۸ درصــد بــود و آذربایجــان شــرقی 
دارای میانگیــن ۳۶ درصــد بــود و پیــش 
از انقــاب مــا ۵/۱۲ درصــد از میانگیــن 

کشوری عقب بودیم.
معاون سوادآموزی استان به شتابی که 
در امر ســواد آمــوزی اشــاره کــرد و گفت: 
امید اســت تا پایــان امســال از میانگین 

کشــوری نیــز عبــور کنیم؛ تــا پایان  ســال 
۱۳۹۹ ما شــاهد بودیــم که ۴۱ هــزار و ۸۲۹ 
نفــر از عزیزانــی کــه در دوره ســواد آموزی 
اخــذ  پایانــی  شــرکت داشــتند مــدرک 

کردند. 
ج از وظیفه  وی افــزود: ثبــت احــوال خــار
خــود افــراد بــی ســواد را شناســایی و بــه 
مــا معرفــی کردنــد تــا آنهــا را در دوره های 
ســواد آموزی شــرکت دهیم، شناسایی 
افــراد بی ســوادی که بــر طبــق آمار بــه ما 
معرفــی شــده اند بســیار دشــوار اســت 
اما با همــکاری اداره ثبت احوال اســتان 

بدنبال پیدا کردن این افراد هستیم.
 ایــن مقــام مســئول در حــوزه آمــوزش 
و پــرورش ادامــه داد: نزدیــک بــه ۳۳ 
درصــد از افــراد معرفــی شــده در تبریــز 
ســکونت دارنــد و بــرای ســواد آمــوزی 

ایــن افــراد عــزم ملــی نیــاز اســت و تنهــا 
از دســت آمــوزش و پــرورش کاری بــر 
نمی آیــد. بعضــا در شناســایی هایی کــه 
انجــام می دهیــم بیشــتر افــرادی کــه در 
روســتاها بــه عنــوان بی ســواد معرفــی 
شده اند شناسایی شــان بسیار سخت 
است چراکه یا مهاجرت کرده اند یا فوت 
شــده اند از فرمانــداران انتظــار مــی رود با 
آماری دقیق و کتبی اعــام بفرمایند که با 
توجه به آمار ما یا پایان بی سوادی در آن 
منطقه اعــام خواهیم کرد کــه همکاران 
ما نیــز در مناطــق غیر نیاز اذیت نشــوند 
یــا افــراد بی ســواد را در دوره هــای ســواد 
آمــوزی شــرکت خواهیــم داد. وی افزود: 
شهرستان اســکو با میانگین ۹۸ درصد 
در صدر پشتیبانی سواد آموزی قرار دارد 
و حتی آخرین مناطق نیز دارای میانگین 

۸۷ درصدی هستند.
صادقــی خاطر نشــان کــرد: در ایــام کرونا 
ســواد آموزی هم مانند باقــی ارکان دچار 
مشــکل شــد اکثــر کاس هــای حضوری 
مــا بــا جمعیــت زیــر ۱۰ نفــر برگــزار شــد و 
همچنین در شبکه شاد نیز کاس های 
شــبکه  در  و  گرفــت  صــورت  مجــازی 
اســتانی نیــز بــا همــکاری صــدا و ســیما 
برنامه لــوح و قلم و برنامه هــای رادیویی 

در این راستا پخش می شد.
وی افــزود: بــا ۳۰ ارگان مختلــف دارای 
توافقنامه هســتیم کــه هدف عمــده ما 
جــذب افــراد و کاس گــذاری بــرای آنهــا 
اســت در ســال گذشــته بــاالی ۹ هــزار و 
۹۰۰ نفر بــرای شــرکت در کاس ها جذب 
شــدند و تعداد ۳ هزار و ۳۱۲ نفر آموزش 
دهنــده داشــتیم کــه در حــال تدریــس 
هســتند و عــده ای از آنهــا نیــز جــذب 

آموزش و پرورش شدند.
معاون ســواد آمــوزی آمــوزش و پرورش 
ح داد: مهــم ترین  دربــاره چالش هــا شــر
چالــش کنونــی مــا عــدم دسترســی بــه 
اطاعــات دقیــق اســمی بــی ســوادان 
اســت و اکثر افــراد بــا کمک ثبــت احوال 

شناسایی شدند.

معاون سوادآموزی استان:
اصحاب رسانه یاریگر سوادآموزی جامعه هدف باشند
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 مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از آمادگی 
ناوگان موجود اتوبوسرانی در صورت بازگشایی مدارس خبر 

داد.
هماهنگی  جلسه  در  زاده  غنی  ایمان  جام جم  گزارش  به 
گفت:  خبر  این  اعام  با  دانشگاه ها  و  مدارس  بازگشایی 
بازگشایی  صورت  در  و  جدید  سال تحصیلی  آغاز  با  هم زمان 

سفرهای  افزایش  آن  متعاقب  و  دانشگاه ها  و  مدارس 
امکانات  تمامی  بسیج  با  تبریز  اتوبوسرانی  درون شهری، 
موجود با بیشترین تعداد ناوگان به امر جابجایی شهروندان 
به خصوص دانش آموزان و دانشجویان خواهد پرداخت. وی 
آماده باش  افزود: همه کارکنان معاون بهره برداری در حالت 
کنترل  مرکز  توسط  مسیرها  طول  و  پایانه ها  و  بود  خواهند 

حرکت  امور  مسئوالن  و  انتظامی  گشت های  هوشمند، 
مدیریت و کنترل خواهد شد تا در مسیرهایی که دچار کمبود 
هستیم در مواقع پیک مسافر از اتوبوس های واحد گشت 
برای برطرف شدن مشکل بهره ببریم. وی ادامه داد: همچنین 
از لحاظ نظافت ظاهری و  اتوبوس های بخش خصوصی نیز 
داخلی مورد بازدید قرار گرفته و با هماهنگی معاون فنی نسبت 

به نظافت اتوبوس های بخش خصوصی اقدام می شود. وی 
بیان کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوب در صورت بازگشایی 
مدارس، همه پرسنل این شرکت بدون مرخصی در سر کار 
حالت  در  نیز  واحد  شرکت  فنی  حوزه  و  شد  خواهند  حاضر 
آماده باش بوده و همه اتوبوس ها همچون قبل، به صورت 

شبانه مورد بازبینی و سرویس فنی مستمر قرار می گیرند.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

آمادگی ناوگان اتوبوس رانی در صورت بازگشایی مدارس

اقتصادی
 اجتماعی

"آکهی مزایده" سراسری اموال و امالک تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

 "شرایط فروش اموال منقول"  قسطی

نرخ سود نحوه بازپرداخت
مدت تنفس  پیش

پرداخت

 نرخ سود مصوب
 شورای پول و اعتبار

18%

 به صورت اقساط متوالی
 ماهیانه ، حداکثر با
 احتساب دوره تنفس
جمعا" به مدت 5 سال

حداکثر
یکسال 

 معادل %10
 مبلغ پایه
مزایده

  نوبت دوم

ادامه  در صفحه 3

بانک ملی ایــران در نظر دارد ، تعدادی از امــوال و امالک مازاد خود را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( بر مبنای قیمت پایه مزایده ، با وضعیت موجود و به صورت نقد / نقد و 
اقساط ، به فروش برساند . متقاضیان می توانند برای کســب اطالعات بیشتر از ساعت 8 صبح روز 
WWW.setadiran. : 20/ 1400/06 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

ir مزایده - مزایده دستگاه اجرایی - مزایده گر- )مزایده شماره     اموال غیر منقول( مراجعه نمایند 
و یا با شماره تلفن های  ,35234089- 35231362- 041  تماس حاصل نمایند . ارائـه پیشنهاد 
و شرکت در مزایده صرفـا از طریق سامانه تدارکـات الکترونیکی دولت و حداکثر تـا ساعت 13 روز  
مورخ   03/  07  /1400 امکـــان پذیر بوده و تـاریخ بازگشـائی پاکت های الکتـرونیکی ساعت 10  

صبح  روز  مورخ    04/ 1400/07 خواهد بود . 
شرایط و نحوه شرکت در مزایده اموال :

بانک ملی ایران   استان آذربایجان شرقی - به نشانی تبریز - میدان شهدا که ذیال به اختصار "بانک" 
نامیده می شود در نظر دارد در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و اجرای مواد 16 و 17 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و مصوبه هیات 
محترم وزیران به شــماره 175043/ت436 ه..... مورخ 1386/10/30 بر اساس قوانین و مقررات 
جاری حاکم از طریق مزایده ، اموال متعلق به خود را به باالترین قیمت پیشنهادی با شرایط و ضوابط 

ذیل به فروش رساند : 
1- متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایســت پس از مراجعه به آدرس الکترونیکی

 WWW.setadiran.ir و انتخاب اموال مورد نظر ؛ جهت شرکت در مزایده نسبت بـه تهیـه 
توکن از دفـاتر منتخب خدمـــات پیشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضای 

الکترونیکی ، نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند . 
متقاضیان می توانند برای دریافت اطالعات بیشــتر در این زمینه با کارشناســان سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت با شماره تلفن   35231362  -041 و  35234089- 041 تماس حاصل نمایند . 
2- سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده معادل 5%  قیمت پایه مزایده است که متقاضیان می بایست 
وجه مود نظر را به حساب شماره IR880170000000110317323009 به نام کارپردازی 
بانک ملی اداره امورشعب استان آذربایجان شرقی واریز و تصویر رسید پرداخت شده را در سامانه 

ستاد بارگذاری نمایند . 
3- متقاضی اظهار و اقرار می نماید با توجه به قانون منع مداخله وزرا ، نمایندگان مجلس و کارمندان 
در معامالت دولتی و کشوری مصوب 1337/10/02 هیچگونه محدودیت قانونی جهت شرکت در 

مزایده ندارد . 
4- متقاضی شرکت در مزایده نباید ممنوع المعامله باشد . 

5- با توجه به قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 1386/11/02 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 
مصوب 1394/11/13 مجلس شورای اسالمی و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن و اصالحات 
بعد از آن ، بدینوسیله متقاضی خرید متعهد می شود ، ضمن رعایت مواد قوانین یاد شده و مقررات 

مربوطه : 
5-1 - از هرگونه اقدامی که منجر به پولشوئی و تامین مالی تروریسم گردد ، خودداری نماید . 

5-2 - به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانکی و ابرازهای الکترونیکی خود را ندهد 
و در صورت اطالع از بهره برداری سایر اشخاص ، بالفاصله موضوع را به بانک اطالع دهد .

5-3 - اعالم می نماید ، اطالعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد . 
5-4 - متعهد و ملزم می شــود ، هرگونه تغییر در نشانی و کد پســتی / ثبتی و سایر تغییرات را در 
کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط )ثبت احوال و یا ثبت اسناد و امالک و ثبت شرکتها( 

اطالع داده و مستندات تغییرات را به بانک ارائه نمایند . 
5-5 - در صورت فعالیت برای مالک واقعی )اقدام بـــه فعالیت مالی با اســتفاده از حساب خود به 

طرفیت از افراد ثالث( تعهد می نماید اطالعات مالک واقعی را در اختیار بانک قرار دهد ...
6- متقاضی / متقاضیان خرید مکلف است در طول مدت انجام معامله ، کلیه اقدامات و همکاریهای 
الزم )به تشخیص بانک( و اعالمی از طرف بانک در جهت رعایت و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با 
پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعمال نماید در صورت عدم اقدام و همکاری الزم )به تشخیص 
بانک( در این زمینه در هر مرحله از معامله ، کلیه وجوه واریزی به نفع بانک ضبط و معامله فســخ 

می گردد . 
7- متقاضی شرکت در مزایده اقرار نمود مال مورد مزایده را با وضع موجود خریداری نموده و کلیه 
اطالعات و مشخصات اموال منقول و غیر منقول مورد مزایده اعم از اسناد مالکیت ، پروانه ساخت ، 
پروانه بهره برداری ، شناسنامه مال/ اموال و نوع کاربری ، همچنین اطالعات راجع به پیشینه اموال ، 
سال ساخت ، کشور سازنده ، میزان کارکرد و ... را تحصیل کرده و هیچگونه ادعایی از سوی متقاضی 

علیه بانک مسموع نمی باشد . 
8- واگذاری اموال مازاد بانک به سایر موسسات اعتباری ، شرکت های تابعه بانک یا شرکت های تابعه 

سایر موسسات اعتباری صرفا با اجازه بانک مرکزی مجاز است . 
تبصره - شرکت تابعه : شخص حقوقی که موسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم )تا دو 
سطح( مالک بیش از 50 درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین می کند . 

9- متقاضی خرید اقرار و تایید می نماید که از اموال موضوع مزایده بازدید به عمل آورده و از جمیع 
اسناد ، مشخصات ، سوابق موجود ، وضعیت فعلی ، خصوصیـات و کیفیـات آن ، وضعیت سنددار 
یـا غیر سنددار بودن اموال و همچنین متصرفدار یـا غیر متصرفدار بودن اموال مورد مزایده به طور 
کامل اطالع حاصل نموده و با علم به این که بانک قصد فروش اموال را با وضع موجود دارد ، توانایی 
الزم برای خرید ، پرداخت اقســاط در مهلت مقرر و اخذ پایان کار ، صورتمجلس تفکیکی و ســند 

مالکیت را خواهد داشت . 
10- اطالعات ارائه شــده در مزایده مستخرج از گزارش ارزیابی کارشــناس / کارشناسان رسمی 
دادگستری می باشد و بانک اموال مورد مزایده را بر این اســاس و با وضع موجود عرضه می نماید . 
بدیهی است هیچگونه مسئولیتی در این خصوص در آینده متوجه بانک نخواهد بود و خریدار با علم 

به این موضوع هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی نسبت به بانک را از خود سلب و ساقط می نماید . 
11- بانک ملی ایران در رد یا قبول پیشنهاد خرید ، همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده ، بدون 
ذکر دلیل مختار است در صورت رد پیشنهاد خرید از سوی بانک یا انصراف بانک از مزایده ، سپرده 

شرکت در مزایده به متقاضی مسترد می گردد .
12- شــرکت در مزایده و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول کلیه مقررات و ضوابط و مفاد قراردادها و 
اختیارات بانک ملی ایران در رفع اختالفات احتمالی بـه استناد ضوابط داخلی خود می باشد و بانک 

در رد یـا قبول کلیه پیشنهادهـا و درخواستهـا مختار می باشد . 
13- پیشامدهای غیر متعارف نظیر زلزله ، سیل ، جنگ و مانند آنها ، همچنین تبانی بین مزایده گران 

یا احراز اشتباه توسط کاربر بانک موجب لغو مزایده خواهد شد . 
14- اموال مورد مزایده با وضعیت و شرایط موجود به فروش می رسد اخذ هرگونه مجوز مربوط به 
تغییر کاربری بر عهده خریدار بوده و بانک تکلیفی در خصوص ارائه و اخذ مجوزها نخواهد داشت . 

15- در خصوص اموال منقول کلیه هزینه های مربوط به باز و بســته نمودن منصوبات اموال مورد 
مزایده ، بارگیری و حمل آن از محل نگه داری به عهده خریدار است . 

16- پس از اعالم برنده مزایده ، خریدار بایستی در مهلت مقرر نسبت به اخذ و دریافت اموال از بانک 
اقدام نمایند . در صورت تاخیر در دریافت اموال پس از مهلت تعیین شده ، مسئولیت پرداخت کلیه 
هزینه های ناشی از عدم تحویل از قبیل انبارداری و ... به صرف اعالم بانک بعهده خریدار می باشد . در 
صورت استهالک اموال در اثر تاخیر در دریافت از بانک ، مسئولیتی متوجه بانک نمی باشـد و خریـدار 

/ خریداران حق طرح هر گونـه ادعـایی را در این باره علیـه بانک از خود سلب و ساقط می نماید . 
17- سپرده نفر دوم تا انعقاد قرارداد نفر اول نزد بانک باقی خواهد ماند . سپرده سایر شرکت کنندگان 
در مزایده که جزء نفرات اول و دوم نباشند ، پس از مراسم بازگشایی پاکتهای الکترونیکی مزایده به 

حساب شبا بانکی که متقاضی اعالم نموده است مسترد خواهد شد . 
18- چنانچه شخص یا اشخاص حقیقی / حقوقی برنده ردیف اول از انجام معامله انصراف / امتناع 
نمایند ، سپرده تودیعی شرکت در مزایده به نفع بانک ضبط خواهد شد و از اشخاص حقیقی / حقوقی 
ردیف دوم جهت واریز وجه ، دعوت بعمل خواهد آمد و در صورت انصراف اشخاص حقیقی / حقوقی 
ردیف دوم سپرده شرکت در مزایده ایشان نیز ضبط خواهد شد و بانک مخیر خواهد بود نسبت به 

تجدید مزایده عمومی اقدام نماید . 
19- قیمت پیشنهادی از سوی متقاضی / متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر ، مخدوش ، مشروط 

و یا مبهم باشد . 
20- در صورتیکه پیشــنهاد متقاضی مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده به ایشان واگذار گردد 
سپرده تودیعی ) 5%  قیمت پایه مزایده( بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهد گردید . 
21- ابالغ به برنده مزایده به هر طریقی اعم از این که از طریق ســامانه ســتاد ، دورنگار ، پســت 
الکترونیکی ، پیامک به تلفن همراه ، اپلیکیشن های تلفن همراه یا ... صورت پذیرد ، به منزله ابالغ 
رسمی می باشد و تاریخ ابالغ مزبور مبدا مهلت زمانی تلقی خواهد شد . متقاضی می بایست هرگونه 
تغییر در نشانی ها / شماره تلفن همراه / اطالعات ثبت شده / اعالمی را به بانک اطالع دهد ، در غیر 

اینصورت هرگونه ادعا در خصوص عدم اطالع از نتیجه مزایده مسموع نمی باشد. 
22- برنده / برندگان مزایده متعهد می گردند حداکثر ظرف مهلــت ده روز از تاریخ ابالغ ، به بانک 
مراجعه و ضمن واریز ثمن معامله ، هزینه های اجرایی ، آگهی و کارشناسی با ارائه فیش های واریزی 
و ســایر مدارک مورد نیاز ، مقدمات انعقاد قرارداد واگذاری / مبایعه نامه / صلح نامه / وکالت نامه / 
قرارداد اجاره به شرط تملیک / قرارداد فروش اقساطی و ... را فراهم نماید ، تا در اسرع وقت اقدامات 
الزم در این خصوص صورت پذیرد . عدم واریز ثمن معامله و هزینه های فوق الذکر در مدت معین 
شده به منزله انصراف از ادامه تشریفات مزایده بوده و بانک حق ضبط سپرده تودیعی را به نفع خود 

خواهد داشت و برنده مزایده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید . 
23- پس از تعیین برنده مزایده ، امکان تغییر در شرایط مزایده وجود نخواهد داشت در صورتیکه 
برنده مزایده تمایل به تغییر در شرایط مزایده )شرایط پرداخت نقدی یا شرایط پرداخت به صورت نقد 
و اقساط( داشته باشد می بایست تقاضای خود را ارائه ، تا بانک پس از بررسیهای الزم پاسخ مقتضی را 
اعالم نماید . توضیح این که ارائه درخواست از طرف متقاضی مبنی بر هرگونه تغییر در شرایط خرید 

، هیچ گونه تعهد و مسئولیتی برای بانک ایجاد نخواهد کرد . 
24- تشریفات مربوط به انتقال رسمی مورد معامله منحصرا در دفترخانه اسناد رسمی که از طرف 
بانک تعیین می شود انجام خواهد شــد . در خصوص امالک واقع در شهرکهای صنعتی )فاقد سند 

ثبتی( جانشینی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی صورت می پذیرد . 
25- متقاضی شرکت در مزایده صرفا می تواند 48 ساعت قبل از آخرین مهلت تعیین شده به منظور 
" ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(" در مزایده ، به صورت کتبی از 
پیشنهاد خود انصراف و درخواست استرداد سپرده تودیعی را بنماید . در این صورت شرکت وی در 

مزایده کان لم یکن تلقی گردیده و سپرده شرکت در مزایده به وی مسترد و رسید اخذ می شود . 
26- پس از اعالم برنده شدن و تا قبل از تنظیم سند رسمی ، اگر متقاضی فوت شده و یا محجور شود 
بانک حق دارد طبق مقررات مورد مزایده را به برنده دوم و ... واگذار و یا در صورت عدم امکان نسبت 
به ابطال مزایده اقدام نماید که در این صورت سپرده متقاضی متوفی و مبالغ واریزی مسترد می گردد 
. با توجه به مقررات و به دلیل لزوم تعیین تکلیف وضعیت امــوال موضوع مزایده ، ورثه / موصی له 
متقاضی حقی جهت الزام بانک به انجام معامله و یا ادامه آن نخواهد داشت مگر آنکه اسناد مثبته 
نظیر حکم / دستور / قرار از مراجع قضایی در خصوص حجر و یا گواهی انحصار وراثت )در صورت فوت 
متقاضی( حداکثر ظرف یک ماه به بانک تسلیم نموده و ورثه متقاضی یا بعض ایشان نسبت به ادامه 
فرایند مزایده تا تنظیم سند رسمی ابراز تمایل نمایند . در صورت فوت یا حجر مستاجر / مستاجرین 
یا ورثه )حسب مورد( قیم ، ولی و امین ایشان قائم مقام و یا نماینده قانونی ، شرعی و قضایی مستاجر 
/ مستاجرین بوده و باید کلیه تعهدات و تکالیف قانونی و قراردادی را از طرف مستاجر یا مستاجرین 
متوفی یا محجور معمول نمایند . در غیر اینصورت بانک حق و اختیار دارد وفق مقررات اســتیفاء 

حقوق خود را بنماید . 
27- هزینه نشر آگهی و حق الزحمه کارشــناس / کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارزیابی بر 
عهده برنده مزایده )اعم از اشخاص حقیقی / حقوقی( است و ایشان بایستی این هزینه را بر اساس 

اعالم بانک و قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نمایند . 
28- برنده مزایده می تواند با پرداخت )90 %( از ثمن معامله به طور نقد و تسلیم چک معادل دو برابر 
الباقی ثمن معامله به بانک ملی ، اموال مورد مزایده را قبل از انجام مراحل قانونی و تنظیم سند رسمی 
در دفترخانه تحویل بگیرد . بدیهی است پس از وصول تمامی ثمن و هزینه ها و تنظیم سند انتقال 

قطعی ، چک مزبور عودت می گردد . 
29- متقاضیان خرید امالک با شرایط اجاره به شرط تملیک ، می بابست در برگه های شرایط شرکت 
در مزایده )که از طریق سامانه ستاد خریداری می گردد( صراحتا اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر 

بر اساس جدول ذیل نمایند . 
30- بانک هیچگونه تعهدی نسبت به تخلیه و رفع تصرف از ملک نخواهد داشت و انجام کلیه اقدامات 
الزم به منظور تخلیه و رفع تصرف از امالک متصرفدار از جمله طــرح دعاوی در محاکم قضایی و 
هزینه های مرتبط با آن به عهده خریدار خواهد بود و بانک در صورت صالحدید صرفا در خصوص 
اعطای نمایندگی یا وکالت به خریدار یا وکالی رسمی دادگستری با هزینه خریدار برای انجام موارد 

مذکور اقدام می نماید . 
31- در فروش نقدی اخذ کلیه مفاصـا حسابهـای الزم و هزینه های آن جهت تنظیم سند انتقال 

به عهده بانک و کلیه هزینه های دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریر به عهده خریدار است . 
32- در فروش به صورت اقساطی )نقد و اقساط( خریدار موظف می باشد راسا نسبت به اخذ مفاصا 
حسابهای الزم و مالیات عملکرد ، به هزینه خود اقدام و به دفترخانه ارائه نماید . لکن هزینه های ملک 
شامل مفاصا حسابهای شهرداری و تامین اجتماعی و ... تا تاریخ انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک ، 
بر ذمه بانک و از تاریخ مزبور به بعد بر عهده خریدار خواهد بود . همچنین با توجه به این که مالیات نقل 
و انتقال در زمان انتقال رسمی ملک محاسبه و اخذ می گردد ، هزینه آن بر عهده خریدار خواهد بود . 
33- در فروش به روش اجاره به شــرط تملیک ، در صورتیکه برنده مزایده کلیه تعهدات خود را به 
موجب قرارداد منعقده ایفاء نماید بانک نســبت به انتقال مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی اقدام 
خواهد نمود . در غیر اینصورت بانک می تواند کلیه مبالغ واریزی برنده مزایده )مستاجر / مستاجرین( 
را به نفع خود برداشت نماید و در این خصوص برنده مزایده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و 

ساقط می نماید . 
34- در صورت عدم پرداخت اقساط اجاره به شرط تملیک ، مستاجر / مستاجرین مکلف به پرداخت 
وجه التزام )سه ریال به ازای هر سه هزار ریال در هر روز( می باشند . وجه التزام فوق الذکر مقطوع 
بوده و بدل از انجام تعهدات اصلی نمی باشــد . در صورت عدم پرداخت دو قسط از اقساط اجاره در 
مهلت معین ، بانک اختیار خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد ، وجوه دریافتی را به نفع خود محاسبه 

و برداشت نماید . 
توجه : بانک در اعمال / اجرای هر یک از مواد 32 یا 33 مختار است و به صالحدید و صرفه و صالح 

خود عمل خواهد نمود. 
35- در صورت عدم پرداخت اقساط در فروش اقساطی ، متقاضی / متقاضیان خرید مکلف به پرداخت 
وجه التزام )سه ریال به ازای هر سه هزار ریال در هر روز( می باشند در صورت عدم پرداخت دو قسط 
از اقساط در مهلت معین بانک مجاز خواهد بود به هر ترتیب ممکن )من جمله صدور اجرائیه(  نسبت 

به استیفای طلب خود اقدام نماید . 
36- در واگذاری شامل حق سرقفلی و حق کسب و پیشه ، اخذ رضایت مالک جهت تغییر شغل و در 
صورت لزوم تغییر کاربری بر عهده خریدار می باشد . با برنده مزایده سرقفلی یا حق کسب و پیشه 
به صورت نقد عقد "صلح حقوق" و چنانچه شــرایط واگذاری به صورت اقساط باشد ، عقد " صلح 
حقوق اقساطی" منعقد خواهد شد . در صورتیکه برنده مزایده ، نسبت به ایفای تعهدات اقدام ننماید 
، بانک به موجب قبوض اقساطی صادره در دفتر اسناد رسمی و مطابق حق فسخ مندرج در سند صلح 
تنظیمی عمل خواهد کرد . همچنین در خصوص عقد )صلح حقوق اقساطی( به صورت رسمی ، بانک 

نسبت به اخذ وثیقه ملک شهری ، سهل البیع ، مفروز و ششدانگ اقدام خواهد نمود . 
37- در مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه هزینه های مربوط به تهیه مفاصا حسابها و مالیات نقل و 
انتقال به عهده بانک و هزینه تنظیم سند ، حق التحریر و حق الثبت به عهده خریدار می باشد . ضمنا 
چنانچه تاخیر در انتقال رســمی مورد معامله متوجه برنده مزایده باشد خریدار متعهد و مکلف به 
پرداخت هزینه های مازاد احتمالی از زمان مقرر در اسناد جهت تنظیم سند رسمی تا زمان تنظیم 

سند به طور رسمی خواهد بود . 
38- واگذاری اموال غیر منقول به صورت اقســاط با انعقاد قرارداد به روش اجاره به شرط تملیک 

خواهد بود . 
تبصره : در صورت درخواست متقاضی / متقاضیان خرید اموال / امالک با کاربری صنعتی بانک پس 
از بررسی تقاضا به صالحدید خود با فروش اقساطی مشتمل بر رهن مشروط به ترهین اموال فروش 
رفته با اخذ وثیقه / وثایق غیر منقول ، ششدانگ ارزنده شهری ، مفروز و بال معارض )یا ترکیبی( معادل 

با اصل و سررسید باقیمانده با نظر و ارزیابی بانک موافقت خواهد نمود . 
39- در خصوص اموال منقول ، به منظور تضمین بازپرداخت بخش اقساطی ، خریدار حداکثر ده روز 
بعد از ابالغ به عنوان برنده مزایده و همزمان با واریز بخش نقدی ثمن معامله مکلف به ارائه وثایق غیر 

منقول ارزنده ، شهری ، مفروز بالمعارض )با نظر و ارزیابی بانک( می باشد . 
40- در مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه ، جلب رضایت مالک برای هر نوع تغییر کاربری و کسب 
و کار ، همچنین کلیه هزینه های مربوطه بر عهده خریدار می باشد و بانک از این حیث هیچگونه تعهد 

و مسئولیتی نخواهد داشت . 
41- چنانچه در آینده اموال مورد مزایده با حکم مراجع قانونی یا قضایی ، ابطال اجرائیه های صادره 
و سند انتقال اجرائی مستحق للغیر تشخیص داده شود ، بانک صرفا نسبت به استرداد وجوه واریزی 
به برنده مزایده اقدام خواهد نمود و برنده مزایده نیز حق هرگونه ادعا یا اعتراض را در خصوص مطالبه 
خسارت و غرامات از هر حیث و بابت من جمله ناشی از کاهش ارزش یا افزایش قیمت اموال مشابه 

مال موضوع معامله )مزایده( از خود سلب و ساقط می نماید . 
42- در خصوص مزایده حق انتفاع بانک در اراضی واقع در شهرکهای صنعتی ، متقاضی ضمن بازدید 
و با علم به تمامی جهات از جمله نوع کاربری و زون محل استقرار واحد صنعتی موضوع مزایده اقدام 

به خرید می نماید و بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال اخذ مجوز یا تغییر کاربری نخواهد داشت . 
43- در صورتیـــکه مبالغ پیشنهادی متقاضیان خرید ، یکسان باشد ، اولویت فروش بـا پیشنهاد 

خرید نقدی یـا پیشنهاد با پیش پرداخت بیشتر است . 
44- مدارک الزم برای شرکت در مزایده : 

- تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی )برای اشخاص حقیقی( 
- تصویر معرفی نامه شرکت ، تصویر اساسنامه و آخرین آکهی تغییرات شرکت و مدارک مثبت هویت 

مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور )برای اشخاص حقوقی( 
- اصل فیش نقدی 5% شرکت در مزایده .

تبصره : در صورتی که اشخاص به صورت مشاعی )قدر السهم( در مزایده شرکت نمایند درج نام کلیه 
شرکا الزامی است و بایستی اوراق مزایده به امضا تمامی افراد برسد . 

45- کلیـه امالک و اموال ارائـه شـده در مزایده فاقـد تخفیف نقدی خریـد می باشنـد بـه استثنـاء 
موارد ذکر شـده در ستون" توضیحات مال" .

بدینوســیله به بانک ملی ایران حق و اختیار و همچنین وکالت بالعزل می دهم / می دهیم که در 
صورت عدم انجام تعهدات توســط اینجانب / اینجانبان به شــرح مندرج در برگ شرایط مزایده 
، ســپرده تودیعی شــرکت در مزایده را که معادل 5 درصد قیمت پایه مزایده به حســاب شماره 
IR880170000000110317323009 به نام کارپردازی بانک ملی اداره امورشعب استان 
آذربایجان شرقی  نزد شعبه تبریز واریز نموده ام / نموده ایم را بدون تشریفات و به نفع خود ضبط 
و برداشت نماید و چنانچه از جهت عدم انجام تعهد خسارتی به بانک وارد آید راسا از عهده جبران 
خسارت وارده برآیم / برآییم و تشخیص و اعالم بانک در این خصوص معتبر خواهد بود و اینجانب / 

اینجانبان حق هرگونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط می نمایم / می نماییم . 

"شرایط فروش اموال غیر منقول " قسطی
نرخ سود نحوه بازپرداخت مدت تنفس پیش پرداخت کاربری ردیف

 نرخ سود
 مصوب

 شورای پول و
 % اعتبار  18

اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا به مدت 5 سال حداکثر یکسال 10 % مبلغ پایه مزایده 1 صنعتی- دامداری- کشاورزی

اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا به مدت 5 سال حداکثر شش ماه 20 % مبلغ پایه مزایده 2 تجاری- خدماتی
اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر به مدت 5 سال بدون مهلت تنفس 50 % مبلغ پایه مزایده مسکونی

اداری  اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر به مدت 4 سال3 بدون مهلت تنفس 40 % مبلغ پایه مزایده
اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر به مدت 3 سال بدون مهلت تنفس 30 % مبلغ پایه مزایده



دادگستری آذربایجان شرقی کسری بنزین جایگاه های سوخت را بررسی می کند
سرپرست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی 
اعام کرد: دادگستری استان به موضوع کسری بنزین در جایگاه های سوخت استان 

ورود کرده و موضوع را بررسی می کند.
با  ارتباط  در  موجود  مشکات  بررسی  جلسه  در  موقری  احمد  جام جم   گزارش  به 
و نقل  تبخیر و حمل  از  ناشی  امر  این  افزود:  بنزین جایگاه های سوخت،  کسری 
در  استان  جایگاه داران  اتحادیه  تقاضای  و  شده  بررسی  کامل  دقت  با  باید  بنزین 

این زمینه باید رسیدگی شود. وی اظهار داشت: مطالب و مشکات موجود کسری 
شرکت  کارشناسی  نظریه  انضمام  به  تبخیر  از  ناشی  سوخت  جایگاه های  بنزین 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، برای ماحظه و امعان نظر باید به معاون 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منعکس شود. با توجه به پیگیری 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این رابطه و مکاتبات انجام 
شده در این زمینه، نامه مشاور وزیر نفت و مدیرکل دفتر وزارت نفت و شرکت ملی 

پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص موضوع عنوان شده، واصل 
شده است. در این نشست مقرر شد شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
و اتحادیه جایگاه های سوخت تک منظوره و چند منظوره آذربایجان شرقی نظرات 
و پیشنهادات کارشناسی خود را به همراه  ارائه راهکارهای عملی و اجرایی آن برای 
برون رفت از موضوع عنوان شده، به صورت مکتوب در سریع ترین زمان برای اقدام 
مقتضی به معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارسال کنند.   

3۰ شهریور 14۰۰   شماره 6۰38  سه شنبه  

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اجتماعی
اقتصادی

نوبت دوم"آکهی مزایده" سراسری اموال و امالک تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

بانک ملی ایران  اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی

متراژعرصه کاربریآدرسردیف
متراژ 
اعیانی

قیمت کارشناسی 
قیمت پایه مزایده

پالک ثبتی
وضعیت 

ملک 
توضیحات )فروش با وضعیت موجود(

طبقه 9 شمالی -دارای انباری و پارکینگخالی32053فرعی از یک اصلی28474,035,000,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 1

طبقه 9 جنوبی -دارای انباری و پارکینگخالی32054فرعی از یک اصلی34384,008,600,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 2

طبقه 11 شمالی -دارای انباری و پارکینگخالی32055فرعی از یک اصلی28476,882,500,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 3

طبقه یک شمالی- دارای انباری و پارکینگخالی32042فرعی از یک اصلی28462,645,000,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 4

طبقه 3 جنوبی -دارای انباری و پارکینگمتصرفدار32045فرعی از یک اصلی34379,601,520,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 5

طبقه 2 شمالی- دارای انباری و پارکینگخالی32043فرعی از یک اصلی28464,068,750,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 6

طبقه 6 جنوبی -دارای انباری و پارکینگخالی32050فرعی از یک اصلی34384,758,050,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 7

طبقه 3 شمالی - دارای انباری و پارکینگمتصرفدار32046فرعی از یک اصلی28465,492,500,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 8

طبقه 8 شمالی -دارای انباری و پارکینگخالی32051فرعی از یک اصلی28973,886,250,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 9

طبقه 5 جنوبی -دارای انباری و پارکینگخالی32048فرعی از یک اصلی34784,929,625,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 10

11
گوگان -روبروی روستای فیروز ساالر پایانه 

مسافربری گوگان
پایانه 

مسافربری
5940144164,000,000,000

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 دوبلکی 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  

12
تبریز چایکنار بازار بزرگ صاحب االمر بازار 

مسگران
023940,730,000,000تجاری

مغازه های شماره 104و103و102و101و26و27و28و29 
و واحد تجاری 56

159 متر مربع همکف و 80متر مربع زیر زمین-سند  مبایعه نامهخالی

سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار1225فرعی از 34 اصلی 4801504,667,000,000مسکونیمرند کشکسرای جاده ترانزیت خیابان با هنر پالک 1327

14
مرند کشکسرای خیابان امام چهارراع قزل اباد 

کوچه سیزدهم طباطبائی غربی 
خالی1406 فرعی از 34 اصلی3451634,370,600,000مسکونی

15
مرند- خیابان جلفا روبروی اداره دارایی ده متری 

آزادگان 2 پالک 55
سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار162فرعی از 3345 اصلی 20025013,562,500,000مسکونی 

  یک دانگ مشاعی از ششدانگ متصرفدار1605/55/56  بخش 15تبریز3253784,818,730,000مسکونیمرند - خ بهشتی نرسیده به مدرسه پیش ساخته 16

 دو دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار46/400 بخش 15 تبریز1381071,656,083,330مسکونیمرند- روستای اربطان 17

18
اهر شهرک شیخ شهاب الدین-سمت جنوب شرقی 
پارک آتاالر ساختمان گلسار -طبقه چهارم شرقی 

0853,520,000,000مسکونی
2659فرعی از 127 اصلی مفروز و مجزی از 1382 

قطعه 8
پنج و نیم دانگ مشاع از ششدانگ -دارای بالکن و انباریمتصرفدار

19
میانه -خیابان شهید بهشتی جنب مسجد امام 
حسن کوچه شهید کاظم خانی اولین بن بست 

سمت چپ 
2871806,400,000,000مسکونی

پالک 7فرعی از 2 فرعی از 2333 اصلی بخش 37 
تبریز 

ششدانگمتصرفدار

24621011,506,000,000مسکونیکلیبر- ورودی جاده اهر کلیبر - محله یعثوبی20
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 

21
هشترود روستای چپنی شهرک صنعتی فجر 

خیابان اصلی واحد صنعتی سوم از سمت راست 
7864172,078,180,676صنعتی 

16فرعی از 137 اصلی قطعه 23 تفکیکی مفروز و 
مجزی شده از سه فرعی از اصلی مذکور بخش 48 

تبریز
593287 سهم از 10552200 سهم مشاع از ششدانگ عرصه و اعیانمتصرفدار

22
هشترود- خیابان شهید رجائی روبروی مسجد 

حضرت ولیعصرنرسیده به کوچه ولیعصر کوچه 4 
متری واحد چهارم از راست

2642309,605,000,000مسکونی
1726فرعی از161اصلی مفروزی از 69 بخش 

48تبریز
متصرفدار

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

23
هشترود - خیابان شهید قدوسی کوچه بهار -کوچه 

شرقی پارک اول فرعی غربی
ششدانگمتصرفدار2188فرعی از 161اصلی بخش48 تبریز115851,197,500,000مسکونی

24
هشترود- شهرک صنعتی چپنی مجتمع صنعتی 

فجر
20805045,920,300,000صنعتی 

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 بمساحت 504 متر مربع

25
تبریز خیابان فلسطین - محل سابق بانک ملی 

شعبه فلسطین
212 متر همکف و 212 متر مربع زیر زمینخالی2294فرعی تفکیکی از 2 اصلی446414152,000,000,000تجاری

26
بناب روستای القور خیابان شهید رجائی کوچه 

شهید نویدی
متصرفدار19575850,000,00032,602مسکونی

27
بناب خیابان مطهری جنب مسجد غفوری محل 

سابق شعبه بانک ملی غدیر)سرقفلی(
خالی14623 فرعی از یک اصلی بخش چهار بناب330756191,090,000,000تجاری

همکف276 متر مربع و 276 متر مربع زیرزمین و نیم طبقه 150 متر 
مربع)سند سرقفلی(
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جــــــز فیض وجود او، نباشد هرگز   
عكس نمود او، نباشد هرگز

مرگ است، اگر هستی دیگر بینی  
بودى جز بود او، نباشد هرگز

3۰ شهریور 14۰۰   شماره 6۰38  سه شنبه  

امام خمینی )ره(

مدیر سازمان عمران تبریز  اعالم کرد:

ششم  پایگاه  پروازی  پد  افتتاح 
هوانیروز ارتش 

و  افتتاح  از   تبریز  عمران  سازمان  عامل  مدیر 
هوانیروز  ششم  پایگاه  پروازی  پد  از  بهره برداری 

ارتش سهند تبریز  طی روزهای آتی خبر داد. 
به گزارش جام جم، بابک شریفی اظهار کرد : این پد 
در مساحتی به ابعاد ۱۲ هزار متر مربع قرار دارد . که 
با همکاری و کار فرمائی شهرداری منطقه ۲ و توسط 

سازمان عمران تبریز در حال اجرا است. 
او افزود: این پروژه بعد از انجام زیرسازی ۲ هزار تن 
آسفالت ریزی در یک الیه ۷cm انجام می گیرد .که با 
دستور و مجوز شهرداری تبریز ، معاونت عمرانی و 
به کار فرمائی و همکاری شهرداری منطقه ۲ در محل 

پایگاه هوانیروز واقع در ابتدای جاده اجرا می گردد .
جایگاه   ۶ این  اجرای  از  هدف  سازمان  عامل  مدیر 
فرماندهی  اعام  حسب  را  هلیکوپتر  پد  عنوان  به 
محترم پایگاه جناب سرهنگ سلیمانی ارتقای توان 
حوادث  با  مواجهه  سطح  و  ارتش  هوانیروز  رزمی 
مصدومین  به  هوایی  خدمات رسانی  و  غیرمترقبه 
حریق  اطفا  و  بیمار  انتقال  جاده ای،  تصادفات  در 
تا  می کنیم  تاش  که  می باشد  منطقه  جنگل های 
پروژه  این  افتتاح  و  اتمام  شاهد  جاری  هفته  پایان 

باشیم .

مدیرکل تامین اجتماعی:
پوشش  تحت  خارجی  تبعه   2۵1
تامین اجتماعی آذربایجان شرقی 

است

آذربایجان شــرقی  مدیــرکل تامیــن اجتماعــی 
با بیــان این کــه در حــال حاضــر تعــداد ۲۵۱ تبعه 
خارجــی تحت پوشــش ایــن مجموعه هســتند 
گفت: این تعــداد از تمامــی امکانــات و خدمات 

سازمان همچون سایر اعضا برخوردارند.
بــه گــزارش جام جــم جعفــر سمســاری، مجموع 
افــراد بیمــه شــده ســازمان تامیــن اجتماعــی در 
آذربایجــان شــرقی را یــک میلیــون و ۷۹۲ هــزار 
و ۶۱۵ نفــر اعــام کــرد کــه از ایــن تعــداد بیــش از 
۴۱۰ هــزار نفــر را بیمــه شــدگان اجباری تشــکیل 
می دهند و از مجموع بیمه شــدگان استان یک 
میلیــون و ۹۱ هــزار و ۹۳۷ نفــر را بیمــه شــدگان 
تبعــی و ۷۰۰ هــزار و ۶۷۸ نفــر را بیمــه شــدگان 
اصلی شامل می شــود. سمســاری اظهار کرد: بر 
اساس آخرین آمارهای موجود رسته های حرف 
و مشــاغل آزاد، راننــدگان، کارگــران ســاختمانی، 
قالــی بافــان و اختیــاری دارای بیشــترین تعــداد 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  در  شــده  بیمــه 
آذربایجــان شــرقی بــوده  و زنبــورداران، خادمان 
مســاجد و باربران نیــز دارای پایین تریــن تعداد 

بیمه شده هستند.
تامیــن  پوشــش  تحــت  افــراد  ع  مجمــو وی 
اجتماعــی آذربایجــان شــرقی را دو میلیــون ۱۵۰ 
هــزار و ۶۰۶ نفر اعام کــرد و ادامــه داد: از مجموع 
بیمه شــدگان اصلی آذربایجان شرقی ۸۳ درصد 

را آقایان و ۱۷ درصد را بانوان تشکیل می دهد.
سمســاری تعــداد مســتمری بگیــران تامیــن 
اجتماعی آذربایجان شــرقی را  ۳۵۷ هزار و ۹۹۱ نفر 
اعام کــرد کــه از ایــن تعــداد ۸۸ درصــد را آقایان 
و ۱۲ درصــد را بانــوان تشــکیل می دهنــد و ۲۱۳ 
هزار و ۹۷۴ نفر را مســتمری بگیــران اصلی و ۱۴۴ 
هــزار و ۱ نفــر را مســتمری بگیــران فرعــی شــامل 

می شود.

خبرخبر

تــا« به نــاوگان فعال این  ایرباس »آ
شرکت هواپیمایی بازگشت

 

مدیرعامــل و نائب رئیــس هیــات مدیــره شــرکت 
تــا گفــت: یــک فرونــد هواپیمــای  آ هواپیمایــی 
ایرباس A۳۲۰ پس از نزدیک به سه سال زمین گیر 
شــدن، مراحــل بازســازی و پــرواز آزمایشــی را بــا 
موفقیــت طی کــرد و بــه نــاوگان فعال این شــرکت 

بازگشت.
بــه گــزارش جام جم، مهــدی فتحــی در یــک گفت و 
گوی خبــری افــزود: این هواپیمــا در ســایه  زحمت 
، نگهداری  و تاش شــبانه روزی مهندســان تعمیر
ایــن شــرکت و همچنیــن  پــروازی  و صاحیــت 
بــا مشــارکت اداره مهندســی تعمیــرات شــرکت 
هواپیمایــی آســمان، پــرواز آزمایشــی خــود را بــا 
موفقیــت انجــام داد. وی بــا بیان این که توســعه و 
بهســازی نــاوگان و افزایــش ظرفیــت پــروازی جزو 
تــا در شــرایط  سیاســت های شــرکت هواپیمایــی آ
فعلــی اســت، اظهــار داشــت: هواپیمــای ایربــاس 
تا با شــماره ثبت EP-TAC بعــد از انجام چک های  آ
سنگین و تخصصی در آشیانه شرکت هواپیمایی 

آسمان به ناوگان فعال این شرکت ملحق شد.
فتحــی همچنیــن یــاد و خاطــره مرحــوم »وحیــد 
تعمیــر  واحــد  ســابق  پرســنل  از  امیری نــژاد«، 
تــا کــه در طــول ســالیان  و نگهــداری هواپیمایــی آ
گذشــته زحمت هــای زیــادی بــرای بازگشــت ایــن 
هواپیمــا بــه نــاوگان متحمــل شــده بــود را گرامــی 
تــا در ســال ۱۳۸۷  داشــت. شــرکت هواپیمایــی آ
را  پــروازی خــود  تاســیس و فعالیــت رســمی و 
مصــادف بــا جشــن های ایــام اهلل دهــه فجــر ســال 
۱۳۸۸ آغــاز کــرد. ایــن شــرکت هواپیمایــی پیش از 
این نیز ۲ فروند هواپیمــای خود را بازســازی و احیا 

کرده است.

بــرای  ریــالــی  میلیارد   2۰ هزینه 
ناحیه  خــیــابــان ســازی  تكمیل 

صنعتی چاراویماق

ــای صنعتی  ــرک هـ ــهـ مـــدیـــرعـــامـــل شـــرکـــت شـ
ــال  ــارد ریـ ــی ــل ــرقـــی گـــفـــت: ۲۰ مــی ــایـــجـــان شـ آذربـ
ــروژه جـــدول گـــذاری و  ــ بـــرای تکمیل نــواقــص پ
خیابان سازی معابر ناحیه صنعتی چاراویماق 

هزینه می شود.
بـــه گـــــزارش جـــام جـــم ســیــدمــرتــضــی نــیــرومــنــد 
ــا و نــواحــی  ــرک ه ــه ــد از ش ــازدیـ ــی در بـ ــوی ــک اس
ــاق افــــــزود: از  ــمـ ــاراویـ صــنــعــتــی شــهــرســتــان چـ
برنامه های شرکت شهرک های صنعتی استان 
تکلیف  تعیین  رسیدگی  شهرستان،  ایــن  در 
و تملک اراضـــی ایــن شــهــرک صنعتی اســت و 
تـــاش مــی شــود مــشــکــات تــمــلــک اراضــــی آن 
هر چه سریع تر برطرف شــود تا زمین صنعتی 
مناسب به صنعتگران عاقه مند به سرمایه 
ــود. وی با  ــ ــذاری در ایـــن شــهــرک واگـــــذار ش ــ گـ
اشـــاره بــه بــرگــزاری مناقصه و تعیین پیمانکار 
ــروژه جــدول گــذاری،  بـــرای تکمیل نــواقــصــات پـ
ــازی و آسفالت ناحیه صنعتی این  خیابان س
شهرستان، اظهار داشت: از دغدغه های مهم 
ایــن شرکت تکمیل زیرساخت های شهرک و 
نــواحــی صنعتی بــرای حضور صنعتگران بــرای 
احــداث و راه انــدازی واحــدهــای تولیدی است. 
ــد از سیلوهای  ــازدی نــیــرومــنــد، همچنین در ب
ذخــیــره و نــگــهــداری گــنــدم و ذرت چــاراویــمــاق، 
ادامــه داد: این سیلوها در زمینی به مساحت 
۱۰ هــزار مترمربع و با سرمایه گذاری بیش از ۱۴۰ 
ــرای پنج نفر به  میلیارد ریــال احــداث و در آن ب

طور مستقیم اشتغال ایجاد شده است.
ــایــجــان شــرقــی دارای ۵۶ شــهــرک و ناحیه  آذرب
صنعتی بــوده و ۶ درصــد از واحــدهــای تولیدی 
شهرک های استان به صنایع بزرگ و ۹۴ درصد 
ــای صنعتی  ــرک ه ــه از واحـــدهـــای تــولــیــدی ش
استان به صنایع کوچک و متوسط اختصاص 

یافته است.

بیش از یک دهه اســت که مطالعه ســلول های بنیادی 
بــه یکــی از جذابتریــن مباحــث علــوم زیســتی تبدیــل 
شده اســت و پیشــرفت آن روزنه های امیدبخشی برای 
درمان بیماری خاص را در دل بشــریت زنده کرده است. 
بیماری هــای ماننــد ســرطان و تاالســمی تنهــا بخــش 
کوچکــی از انــواع بیماری هایــی هســتند کــه با اســتفاده 
از ســلول های بنیــادی می توان آنهــا را درمان کــرد. خون 
بند ناف در هنــگام تولد یکی از منابع اصلی ســلول های 
بنیادی اســت که تا قبل از کشــف اهمیــت آن به عنوان 
زبالــه بیولوژیــک دور انداختــه می شــد، امــا امــروزه بــا 
پیشرفت تکنولوژی و شناسایی اهمیت این سلول ها 
در بانک های مختلف نگهداری می شود تا به هنگام نیاز 
بتوان از آنها برای درمان بیماری های مختلف اســتفاده 
کرد.اما واقعا خون بند ناف چیست و چه اهمیتی دارد؟ 
بند نافی که در لحظه تولد یک زباله بیولوژیک محسوب 
می شــود چه ویژگــی دارد که بــه آن عنــوان  بانــک اطاق 
می کنیم؟ اهمیت ســلول های بنیــادی کــه در خون بند 

ناف وجود دارد چیست؟
* چرا سلول های بنیادی اهمیت دارند؟

عضو هیــات علمــی و مدیــر عامــل شــرکت فنــاوری بن 
یاخته هــای پژوهشــگاه رویــان در گفتگــو بــا برنامــه 
گفــت:» در ابتــدا بایــد توضیــح داد کــه در خون بنــد ناف 
چه چیزی وجــود دارد کــه بــرای مــا اهمیــت دارد و اقدام 
بــه جمــع آوری و نگهــداری آن می کنیــم؟ در پاســخ بــه 
این ســوال باید گفت خــون بند نــاف یکــی از مهم ترین 
منابع ســلول های بنیــادی اســت.اگر بخواهیــم تعریف 
ساده ای از سلول های بنیادی داشته باشیم باید گفت 
ایــن ســلول ها دو ویژگــی اصلــی دارنــد. آنهــا می تواننــد 
خودنوزایی داشته باشــند و تکثیر شده، سلول مشابه 
خود را تولیــد کند. ویژگــی دوم آنها توانایــی تمایز یافتن 
به ســلول های دیگر اســت و بــه هر ســلولی کــه این دو 
ویژگی را به صورت همزمان داشته باشد، سلول بنیادی 
اطاق می شــود. در واقع چهار نوع سلول بنیادی وجود 
دارد؛ سلول همه توان، سلول پرتوان، سلول چندتوان 
و ســلول تــک تــوان. بنابرایــن تعریــف در بدن مــا منابع 
مختلف سلول های بنیادی وجود دارد می توانند تکثیر 

شــوند و در زمانی که بافتی از بدن دچار آسیب می شود 
آن بافت را ترمیم نموده و باعث بازسازی آن شوند. «

* خون بند ناف، منبع غنی از سلول های بنیادی
مرتضــی ضرابــی بــا اشــاره بــه این کــه مــا منابــع مختلف 
ســلول های بنیــادی در بــدن داریــم، اضافه کــرد:» منبع 
ســلول های بنیــادی خون ســاز بــه عنــوان ســلول های 
اولیــه ای اســت کــه می تواننــد بافــت خونــی مــا را ترمیم 
، گلبول های سفید، پاکت ها  نمایند و گلبول های قرمز
و همه ســلول هایی که در مغز استخوان به نوعی بافت 
خونی مــا را ترمیم کنند ایجــاد نمایند. ما ســه منبع برای 
ایــن ســلول های بنیــادی می شناســیم؛ منبــع اول مغز 
اســتخوان اســت که در بســیاری از موارد افــرادی که نیاز 
بــه پیونــد ســلول بنیــادی دارنــد خصوصــا در مــواردی 
کــه فــرد مبتــا بــه بیماری هــای بدخیــم یــا دارای  منشــا 
خونی می باشد، از مغز اســتخوان فرد سالم سلول های 
بنیــادی را می گیرنــد و بــه فــردی کــه بیمــار اســت تزریق 

می کنند.
 منبع بعدی خون محیطی است که در رگ های ما جریان 
دارد و ســلول های بنیــادی آن از مغز اســتخوان می آیند 
و می توان ســلول های بنیــادی آن را جداســازی نمود که 
البته فرآیند خــاص و پیچیــده ای دارد. یکــی دیگر منابع 
ســلول های بنیــادی و خونســاز خــون بند نــاف و جفتی 
اســت که پیــش از این بــه عنــوان یــک زبالــه بیولوژیک 
دور ریختــه می شــد. در بنــد نــاف خونــی جریــان دارد که 
مملو از سلول های بنیادی خون ساز است که اگر جمع 
آوری شــود می تواند در درمان بیماری های بدخیم مورد 

استفاده قرار گیرد.«
* سلول های بنیادی و درمان بیماری های خاص

وی در خصــوص بیماری هایــی کــه می تــوان با اســتفاده 
نــاف  از ســلول های بنیــادی موجــود در خــون بنــد 
آنهــا را درمــان کــرد، گفــت:» تــا امــروز ۲۰۰ نفــر از بیمــاران 
صعب العــاج توســط بانک خون بنــد ناف رویــان تحت 

درمان قرار گرفته اند.
 از بیماری هایــی کــه توســط ســلول های بنیــادی امکان 
درمــان آن وجــود دارد می تــوان بــه بیماری هــای ام اس، 
ســرطان، تاالســمی، پارکینســون، اختــاالت سیســتم 

ایمنی مادرزادی، نقص ارثی پاکتی و ناهنجاری های ارثی 
گلبول های قرمز اشــاره کرد کــه چرا ســلول های بنیادی 
امــکان تمایز بــه انواع ســلول های بــدن را دارا هســتند. 
البته در حال حاضر در کشــورمان فقط بیماری هایی که 
منشــاء خونــی دارنــد از جملــه تاالســمی، ســرطان خون 
و کــم خونی ها بــا اســتفاده از ســلول های بنیــادی خون 

بندناف قابل درمان هستند.«
وی با اشاره به این که در پیوند خون بند ناف نسبت به 
مغز اســتخوان نیاز به تطابق ژنتیکی کمتری وجود دارد 
و احتمال اســتفاده از آن برای خویشاوندان اهدا کننده 
بیشتر است، تصریح کرد:» در یک خانواده بین فرزندان 
و والدین تطابق ژنتیکی وجود دارد به این معنی که این 

افراد از نظر ژنتیکی با هم شباهت هایی دارند.
خواهــر و بــرادر صاحب نمونــه خون معموال بیشــترین 
شــانس شــباهت ژنتیکــی را دارنــد و بــرای درمــان آنهــا 

می توان   از خون ذخیره شده استفاده کرد.«
* نحــوه ثبت نــام و نمونه گیــری در بانک خــون بند ناف 

رویان
ضرابــی در خصــوص نحوه ثبــت نــام در بانک خــون بند 
ناف رویان اظهار داشــت:» برای ثبت نــام در بانک خون 
بنــد نــاف رویــان اولیــن مرحلــه آشــنایی بــا مــوارد منــع 
قــرارداد اســت. بــه طــور مثــال ســابقه دریافــت خــون یا 
فرآورده های خونی توســط مــادر در بازه زمانی یک ســال 
قبــل از زایمــان از مــواردی اســت که باعــث منع قــرارداد 
می شــود. در مرحلــه دوم باید فرم پرسشــنامه پزشــکی 
از آخر هفته ســی و ششــم بــارداری از طریق ســایت یا در 
هنــگام مراجعــه حضــوری تکمیــل شــود. مرحله ســوم 
پرداخت هزینه جمــع آوری و نگهداری نمونــه خون بند 

ناف اســت. مرحلــه چهــارم مراجعــه حضــوری و امضای 
قــرارداد توســط پــدر و دریافــت کیــت خونگیری اســت. 
در مرحله پنجــم خونگیــری از مــادر در روز زایمان جهت 

آزمایشات سرولوژی انجام می شود.«
او در پایان چگونگی نمونه گیری و ذخیره ســازی در این 
بانک را این گونه تشریح کرد:» فرآیند ذخیره سازی خون 
بند ناف به این صورت اســت که  ابتدا خون گیری از بند 
ناف نــوزاد توســط کارشناســان گروه پزشــکی رویــان در 

لحظه تولد یا زایمان  اخذ می شود.
 ســپس خون اخذ شــده با حفظ زنجیره دما برای بررسی 
بــه پژوهشــگاه رویــان تهــران ارســال می گــردد. بعــد از 
آن کیــت توســط رابطیــن حمــل نمونــه دریافــت شــده 
و کیفیــت نمونه خــون بند نــاف در آزمایشــگاه بررســی 
می شــود. در مرحلــه پنجــم ســلول های بنیــادی در 

تانک های مخصوص نگهداری می شود.«
خوشــبختانه پژوهشــگاه رویــان از ســال ۱۳۸۹ در دفتــر 
نمایندگی اســتان آذربایجان شــرقی دایر شــده اســت و 
مردم شــریف ایــن اســتان می توانند بــا مراجعه بــه این 
نمایندگــی کــه در خیابــان آزادی، مرکــز پزشــکی جهــاد 
دانشــگاهی قــرار دارد،  بــه صــورت حضــوری و یــا غیــر 
حضوری بــا مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی www.rsct.ir و 
صفحــه اینســتاگرام Royan_cbb_tabriz از مشــاوره 
پزشــکی رایــگان اســتفاده نمــوده و خانواده هــای در 
آســتانه تولد نوزاد نیز بــرای جمع آوری و نگهــداری خون 
بندناف اقدام به عقد قرارداد با این پژوهشگاه نمایند.
این یک فرصت طایی برای خانواده های ساکن استان 
آذربایجان شــرقی است که می تواند ســامت کودکان را 

در آینده تضمین نماید.

امروزه بیشــتر قطعات ریخته گــری که در جهان مصرف می شــود به شــکل 
معمول از یک کشور مقصد تولید شده و به کشــورهای مقصد دیگر صادر 
می شود. قطعات ریخته گری کاالیی است که بعد از نفت و فوالد بیشترین 
ســهم را در تجــارت بیــن المللــی دارد و بــر طبــق آمارهــای جهانــی صنعــت 
ریخته گری یکی از بزرگ ترین و بین المللی ترین صنایع در قرن بیست و یکم 
اســت. همچنین بر طبق آمارهای داخلی تقاضا برای قطعــات چدنی در یک 
دهه اخیر در کشورمان یک روند نسبتا صعودی را طی کرده است و می توان 
گفت کــه در ســال های آینــده صنعــت ریختــه گــری در صــورت بهره گیــری از 
تکنولوژی هــای جدید، بــا قــدرت بیشــتری و پا به پــای صنعت فــوالد پیش 

خواهد رفت. 
شــرکت صنایــع ریختــه گــری ســهند آذریــن بــا تکیــه بــر پیشــینه ۳۵ ســاله 
موسســان خود در زمینــه ریخته گــری در ســال ۱۳۸۰ پایه گذاری و تاســیس 

شد. 
به گزارش جام جم مسعود ُمحِجل امامی به عنوان مدیر عامل این شرکت 
و همچنین کارآفریــن مرداد ســال ۱۴۰۰ به انتخاب مجله همــگام با صنعت، 
هــدف اصلــی از راه انــدازی این واحــد صنعتــی را تولیــد انواع قطعــات چدنی 
مورد استفاده در صنعت خودرو، صنعت تراکتورسازی، صنایع ریلی، صنایع 
آب و فاضاب و نیز ســایر صنایع مرتبط با اســتفاده از تکنولوژی های جدید 
ذکر کرده و افزود: شــرکت ســهند آذرین توانســته اســت تا به امــروز بخش 
زیــادی از نیاز هــای شــرکت های بزرگــی همچــون تراکتور ســازی، چرخشــگر، 
موتوژن، مارال صنعت و ... را تامین کند و به صورت قابل توجهی از خروج ارز 
جلوگیری کند. مسعود امامی افزود با توجه به اهمییت حضور در بازارهای 
جهانــی و جلب اعتمــاد مشــتریان، ایــن شــرکت موفق بــه اخــذ گواهینامه 
سیســتم  مدیریــت کیفیــت ISO:۲۰۱۵ ۹۰۰۱ گردیــده اســت و اقــدام بــه 
مستقر سازی ISO/IATF ۲۰۱۶:۱۶۹۴۹ نموده است. همچنین نیاز روز افزون 

بازار به قطعات ریخته  گری چدنی، موسسان مجموعه سهند آذرین را بر آن 
داشــت تا در ســال ۱۳۸۵ تصمیم به راه انــدازی خط اتوماتیــک ریخته گری در 
ح ده هزار تنی در ســال ۱۳۸۶ آغاز  این واحد گردند که عملیات اجرایی این طر
و هم اکنون با بهره گیری از پیشرفته ترین امکانات در مدار تولید قرار گرفته 
اســت.   وی افزود: این شــرکت درســال گذشــته با۳۰ درصد ظرفیت خود در 
حال فعالیت بود اما در سال جدید و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده 
قصد دارد تا پایان امســال ظرفیت تولید خود را به ۶۰ درصد برساند تا بتواند 

در سال های آتی با حداکثر ظرفیت تولید به کار خود ادامه دهد. 
همچنین رســیدن به حد نصاب تولید یک میلیون قطعه از اهداف شرکت 
ســهند آذرین در پایان ســال گذشــته بود که با تــاش مضاعــف و تولید ۲۴ 
ســاعته در خــط تولیــد ایــن شــرکت محقــق گردیــد. این شــرکت پتانســیل 
اشــتغالزایی بیشــتری را در آینده نزدیک برای جوانان منطقه داراســت، و در 
حال حاضر در شــرکت ریخته گری ســهند آذریــن بــرای نزدیک بــه ۲۰۰ نفر به 
صورت مســتقیم و برای بیش از۱۰۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی 

ایجاد شده اســت. همچنین این شــرکت قصد دارد در ســال ۱۴۰۰ با حداکثر 
ظرفیت خود فعالیت کرده و برای توسعه در سال های آینده و اشتغال زایی 
مناسب ، برنا مه هایی تدوین کرده است تـــا بتواند در رده یکی از بزرگ ترین 

تولیدکنندگان کشور قرار گیرد.
مسعود محجل امامی در ادامه افزود: وجود برخی تحریم ها در سالیان اخیر 
مشــکات واردات قطعــات باعث شــده تا شــرکت های داخلی بــه تولیدات 
ملی اعتماد کــرده و قطعات مــورد نیاز خــود را از شــرکت های داخلــی تامین 
نمایند که این باعث پیشرفت روزافزون در صنعت ریخته گری کشور شده 
اســت. بنابراین در همین راســتا شــرکت صنایع ریختــه گری ســهند آذرین 
برای بهره گیری از فرصت به وجود آمده از تحریم ها، با اســتفاده از سیستم 
آزمایشــگاهی پیشرفته و نیروی انســانی ماهر توانسته بســیاری از قطعات 
وارداتی را طراحی و به مرحله تولید برساند که از آن جمله می توان به دیسک 
خ ۴۰۵، دیســک ترمز قطارو ... اشاره  ترمز سوناتا، شیر دو اسپول، بازویی چر
کرد.  همچنین این شرکت توانایی ساخت تمامی قطعات چدن خاکستری، 
داکتیل و آالژی را داراست و می تواند قطعات سفارشی را در کوتاه ترین زمان 
طراحی مدل سازی و ریخته گری کرده و به بازار ارائه دهد.  این شرکت در سه 
ماهه اول ســال جاری با افزایش۸۰ درصدی صادرات خود نســبت به ســال 
قبل بــه کشــورهایی همچون ترکیــه و ایتالیــا ســبب ارزآوری برای کشــور نیز 

شده است.
 وی در پایان پاره ای مشــکات را اعم از تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش 
خ ارز و باال رفتن قیمت مــواد اولیه را از جمله مشــکات حال  و نوســانات نر
حاضــر در ایــن صنعت عنــوان کــرده و افــزود: این شــرکت امیدوار اســت با 
روی کار آمــدن دولت ســیزدهم و تعامل بیشــتر این دولت بــا صنعتگران، 
برای محقق سازی شــعار ســال ۱۴۰۰ ، بیش از پیش شــاهد رفع موانع تولید 

در کشور باشیم.

مدیر عامل شرکت فناوری بن یاخته های پژوهشگاه رویان :

چرا سلول های بنیادی سالمت فرزندان 
ما را در آینده تضمین می کند؟

مدیرعامل سهند آذرین:

ریخته گری بعد از نفت و فوالد بیشترین سهم را در تجارت  بین المللی دارد

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
بستان آبــاد ازخــط کشی ۵۰ کیلومتر از راه هـــای اصلی 
شهرستان بستان آباد در شش ماهه نخست امسال 

خبرداد.
بــه گـــزارش جــام جــم اســد چوپانی در تشریح عملکرد 
ــن اداره در نــیــمــه نــخــســت امـــســـال گـــفـــت:  ایــن  ــ ای
عملیات در محور بستان آبــاد-ســراب تا انتهای حوزه 
به طول۱۳کیلومتر و ابتدای حــوزه از سمت تبریز به 

بستان آباد به طول۲۷کیلومترانجام شد.
ــزود: لکه گیری و روکـــش آسفالت ۵  اســد چوپانی افــ
ــاد- تبریز مــحــدوده هــان- کیلومتر محوربستان آبـ

کارخانه گچ دراین مدت انجام شده.
ح بــهــســازی  وی ادامــــــــه داد: در ایـــــن مـــــدت طـــــر
و آســفــالــت راه روســتــایــی گــورمــابــه طــول ۲ کیلومتر 

-شــاهــمــرس بــه طول  ،تسطیح راه روســتــایــی حــصــار
، احـــداث راه روســتــایــی قزلجا-خشکناب  ۲کیلومتر
، بهسازی راه روستایی علی گو به  به طــول۵ کیلومتر
طــول۷/۲کــیــلــومــتــرواحــداث وآســفــالــت راه روستایی 
ــی کـــاشـــی تـــبـــریـــز بــه  ــرسـ ــتـ ــاده دسـ ــاد-جــ ــ ــدآب ــ ــی ــعــ ســ

طول۷/۱کیلومتر اجرائی شده است.
ــداث راه روستایی  چوپانی گــفــت:  مسیرگشایی واحـ
اسفنگره به طــول یک کیلومتر و احــداث دیوارحایل 
ــر و  ــتـ ــی گــلــوجــه ســعــیــد بـــه طـــول ۱۰۰مـ ــای ــت درراه روس
همچنین عملیات شــانــه ســـازی  راهــهــای روستایی  
بنه کهل - گــل آخــر - گــوروچــی رود  - خیره مسجد - 
الـــوار بنه در ایــن مــدت عملیاتی شــده اســـت.  رئیس 
راهداری و حمل و نقل جاده ای بستان آباددر ادامه این 
فعالیت ها افــزود: در این مدت درزگیری محوربستان 

آباد-قره چمن به مقدار۱۳۵۰۰۰مترطول انجام شد.
ــه داد: باهمکاری شــرکــت هــای حمل ونقل  وی ادامـ
مقدار۲۰۰۰تن نمک برای استفاده درعملیات راهداری 
زمستانی به راهدارخانه های شهرستان حمل شده 
ــای روستایی  که به میزان ۱۲۰ کیلومتر لکه گیری راه ه
شهرستان بااستفاده از آسفالت تــراشــه اجــراشــده 

است. 
ــن مــقــام مسئول گــفــت: نــظــارت و کنترل فعالیت  ای
شرکت هاو موسسات حمل و نقل باری ،برگزاری آزمون 
ــارت ه  و نقل باهمکاری  ــدون خدمت متقاضیان ک ب
انجمن های صنفی حمل ونقل وپلیس راه ازجمله 
فعالیت های حوزه حمل و نقل اداره راهــداری وحمل 
ــاد در شش  ــ و نــقــل جـــــاده ای شــهــرســتــان بــســتــان آب
مــاهــه اول امــســال بـــوده اســـت. در پــایــان الزم بــه ذکر 

اســت  : شهرستان بستان آبــاد در استان آذربایجان 
شرقی دارای ۳۵ کیلومتر بــزرگــراه )بــا احتساب آزادراه 
(، ۷۰کیلومتر محور اصلی،  تبریز –زنجان ۸۰ کیلومتر
۲۰۰ کیلومتر راه فرعی و ۷۵۰ کیلومتر محور روستائی 

آسفالته و شنی درجه یک و دو می باشد.

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای بستان آباد خبر داد:

خط کشی ۵۰ کیلومتر از راه های بستان آباد در آذربایجان شرقی


