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آذربایجان شرقی

رشد و توسعه در مجتمع فوالد بناب با حضور سورنا  زمانيان
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خدمـت نویــن
 پستــــی  بـــرای

 شهرونــدان  و  صنـــایع

اولویت  قطار شهری تبریز 
در پروژه عمرانی

کيفيت و استاندارد محصوالت؛   
مهم ترین معيار تبليغات 

طی حکمی از سوی دکتر بيگدلی
مدیرجدید شعب بانک ملت

 استان آذربایجان شرقی معرفی شد
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مدیر صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان و عشایر استان خبر داد:

 فرصت متولدین 1350 برای استفاده از کمک دولت تا پایان امسال
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بیشتر بخوانید

معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار  خبر  داد:

مدیرکل  استاندارد  آذربایجان  عنوان کرد:

آمادگی بخش خصوصی استان برای همکاری 
اقتصادی با کشورهای آذربایجان و ارمنستان
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طــی مراســمی و بــا حضــور محســن خوارزمــی، 
معــاون مدیرعامــل ، هــادی حطیم مدیــر امور 
ناحیــه دو بانــک ملــت و جمعــی از همــکاران ، 
قوام دوســتانی به عنوان مدیر جدید شــعب بانک ملت 
اســتان آذربایجــان شــرقی معرفــی و از زحمــات حســین 

پالیک تقدیر شد .
بیگدلی  دکتر  سوی  از  حکمی  طی  دوستانی  قوام 
شعب  مدیر  عنوان  به  ملت  بانک  مدیرعامل 

استانآذربایجان شرقی  منصوب شد....

انتصاب شایسته جنابعالی به ســمت مدیریت شعب بانک ملت 
استان آذربایجان شرقی که بی شک با نظرداشت درایت ، توانایی 
و سوابق درخشان حضر تعالی صورت پذیرفته را  تبریک عرض 
کرده و توفیقات  روزافزون شــما و همــکاران محترم را از درگاه 

خداوند منان مسئلت داریم . 

جناب آقای  قوام دوستانی 
مدیریت محترم شعب بانک ملت استان آذربایجان شرقی 

مجموعه فوالد  ارس

شایسته  و  بجا  انتصاب  بدینوســیله 
حضرتعالــی را بــه این ســمت که 
بیانگر  توانمنــدی ، تخصص و تعهد  
حضرتعالی می باشد را  تبریک عرض 
نموده ، توفیقات روزافزون جنابعالی را 

از درگاه ایزد منان خواستاریم .

برادر ارجمند جناب آقای  قوام دوستانی 

مدیریت محترم شعب بانک ملت استان آذربایجان شرقی 

شرکت آسمان بهرام علیشاه ) ایسترم( 

یوسف حاجی زاده 
هیئت مدیره شرکت سینور پویا

برادر ارجمند جناب آقای  قوام دوستانی 
مدیریت محترم شعب بانک ملت استان آذربایجان شرقی 

بدینوسیله انتصاب بجا و شایســته حضرتعالی را به 
این ســمت که بیانگر  توانمنــدی ، تخصص و تعهد  
حضرتعالی می باشد را تبریک عرض نموده ، توفیقات 

روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان خواستاریم .
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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
آذربایجان شرقی:

اولویــت قطــار شــهری تبریــز در 
ــروژه عمرانی پ

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
تبریز  شهری  قطار  پروژه  از  شرقی  آذربایجان 
این  عمرانی  پروژه  ترین  دار  اولویت  عنوان  به 
شهرنام برد و گفت: خط یک و دو قطار شهری 
های  پروژه  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  تبریز 
تبریز  شهرداری  اصلی  اولویت  استان  عمرانی 

است.
هیئت  بازدید  حاشیه  در  رحمتی  جواد  دکتر 
مدیره سازمان قطارشهری تبریز از روند اجرایی 
در  کرد:  اظهار  تبریز  شهری  قطار  دو  خط  پروژه 
طی سه سال گذشته پروژه قطار شهری تبریز 
به عنوان یکی از فعال ترین پروژه های شهری 
کرده  تالش  شهرداری  و  دولت  و  است  بوده 
در  خود  درصدی   ۵۰ تعهد  به  عمل  با  است 

تحقق مسائل مالی سهم خود را ایفا کنند.
مهمترین  عنوان  به  شهری  قطار  از  وی 
زیرساخت شهری نام برد و گفت: خوشبختانه 
های  سال  طی  در  گرفته  صورت  های  تالش  با 
گذشته ، شاهد به اتمام رسیدن خط یک قطار 
شهری تبریز در اواسط سال بعد خواهیم بود 
قطار   ۲ خط  اجرایی  عملیات  حاضر  حال  در  و 

شهری تبریز با جدیت در حال انجام است .
شهرداری  مجموعه  از  تقدیر  ضمن  وی 
شهر  این  اسالمی  شورای  و  تبریز  کالنشهر 
غیر  و  نقدی  بودجه  کرد:اختصاص  اظهار 
شهر  شورای  شهرداری،  های  حمایت  و  نقدی 
بوده  توجه  قابل  مدت  این  در  استانداری  و 

است.
از  اوراق  تومان  میلیارد   ۸۰۰ انتشار  از  رحمتی 
ادامه  برای  سال  دو  ابن  در  دولتی  محل منابع 
خبر  تبریز  شهری  قطار  دو  خط  پروژه  عملیات 
داد و گفت: بخشی از این اوراق به فروش رفته 
و طی هفته های آتی مابقی نیز منتشر خواهد 

شد.

افزایــش 2۵ درصــدی دریافــت 
ماليات در آذربایجان شرقی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شــرقی از افزایــش ۲۵ درصــدی دریافــت مالیات 
۱۴۰۰ در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: سه برابر 

وصول مالیات، منابع وارد استان می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی آذربایجان شــرقی، داود بهبــودی در 
ج  گفت وگو با خبرنگاران، با اشــاره بــه دخل و خر
بودجــه ۱۴۰۰ آذربایجــان شــرقی اظهــار داشــت: 
درآمدهــای اســتان در قالــب وصــول درآمدهای 
مالیاتی، گمرکات و غیره بوده کــه 9۰ درصد آنها را 

درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد.
وی بــا بیــان اینکــه تقریبــا ۵۲۰۰ میلیــارد تومــان 
پیش بینــی درآمــدی بــرای آذربایجــان شــرقی در 
سال ۱۴۰۰ داریم، افزود: ۴۵۰۰ میلیارد تومان از این 

درآمدها، از محل دریافت مالیات است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شرقی با اشاره به اینکه میزان دریافت مالیات در 
اســتان، حدود ۲۵ درصد افزایش داشــته است، 
گفت: پیش بینی های درآمد مالیاتی حدود هزار 
میلیارد تومان بیش از ســال گذشــته اســت که 

این افزایش، کمتر از نرخ تورم بوده است.
وی درآمــد گمــرکات و ادارات را نزدیــک بــه 7۰۰ 
میلیــارد تومــان در ســال ۱۴۰۰ عنــوان کــرد و ابــراز 
داشت: انتظار داریم درصد باالیی از این درآمدها 

در سال جاری محقق شود.
بهبودی بــا اشــاره بــه اینکــه پیش بینی مــا برای 
اعتبــارات وارده بــه اســتان در پروژه هــای ملــی و 
اســتانی هم، حدود ۱6 هزار میلیارد تومان است، 
خاطرنشــان کــرد: ایــن یعنــی، ســه برابــر وصــول 

مالیات، منابع وارد استان می شود.

یکشنبه   29  فروردین  1400   شماره ۵916

تهران  مقصد  به  باجه  در  تحویل  ویژه  پست  سرویس 
راه  شرقی  آذربایجان  استان  در  ماه  فروردین   25 روز  از 

اندازی و عملیاتی شد .
استان  پست  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 

استان  پست  مدیرکل  پوربزرگ   ، شرقی  آذربایجان 
یم  ،تکر بهتر  رسانی  خدمت  راستای  در   : اظهارداشت 
یان وپاسخگویی به نیاز های مردم  ،رضایتمندی مشتر
تحویل  ویژه  پست  “سرویس   ، کار و  کسب  صاحبان  و 

1400در  ماه  فروردین   25 روزچهارشنبه  از  باجه”  در 
شرقی  آذربایجان  استان  در  دولتی  پستی  مراکز  تمامی 

عملیاتی میگردد .
مقصد  به  خود  مرسوله  میتوانند  یان  مشتر افزود:  وی 

شهرستانهای  و  یز  تبر پستی  های  باجه  در  را  تهران  
تابعه استان تحویل نموده  و گیرنده میتواند از ساعت 
10صبح روز بعد با مراجعه به منطقه  پستی جنوب غرب 

یافت نماید . تهران واقع در چهار راه لشگر آنرا در
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خدمـت نویــن پستــــی بـــرای شهرونــدان و  صنـــایع

اقتصادی
 اجتماعی

خبرخبر

معاون  خوارزمی،  محسن  حضور  با  و  مراسمی  طی 
دو  ناحیه  امور  مدیر  حطیم  هادی   ، مدیرعامل 
دوستانی  قوام   ، همکاران  از  جمعی  و  ملت  بانک 
استان  ملت  بانک  شعب  جدید  مدیر  عنوان  به 
آذربایجان شرقی معرفی و از زحمات حسین پالیک 

تقدیر شد .
بیگدلی  دکتر  سوی  از  حکمی  طی  دوستانی  قوام 
شعب  مدیر  عنوان  به  ملت  بانک  مدیرعامل 

استانآذربایجان شرقی  منصوب شد.
بانک  شعب  مدیریت  عمومی   روابط  گزارش  به 
این حکم  ، در متن  آذربایجان شرقی  ملت استان 

آمده است:
و  سوابق  به  عنایت  با  حکم  این  موجب  “به 
تجربیات اجرائی و تخصص و توانمندی جناب عالی 
شرقی  آذربایجان  استان  شعب  مدیر  سمت  به 

مقررات  و  قوانین  رعایت  با  تا  می شوید  منصوب 
ذیربط  ناحیه  امور  محترم  مدیر  نظر  زیر  مربوطه 
حسن  با  که  داریم  امید  نمائید.  وظیفه  انجام 
در  شما  نظارت  تحت  واحد   ، جنابعالی  مدیریت 
و  کیفی  ارتقاء  و  بانک  عالی  اهداف  تحقق  راستای 

پیشرفتی  به  شده  تدوین  های  شاخص  کمی 
محسوس دست یابد

خداوند  از  محوله  امور  انجام  در  را  شما  توفیق 
متعال مسئلت می نمایم.”

و  زحمات  از  نامه ای  طی  بیگدلی  دکتر  همچنین 

تالش های حسین پالیک مدیر شعب سابق این 
بانک دراستان آذربایجان شرقی تقدیر کرد.

در  مدیریت  سابقه   ، دوستانی  است  ذکر  شایان 
استانهای کهکیلویه و بویراحمد، ایالم و کرمانشاه 

را در کارنامه خود دارد.

طی حکمی از سوی دکتر بيگدلی
مدیرجدید شعب بانک ملت اســتان آذربایجان شرقی معرفی شد

مســوول اجرای طرح های بنیاد علوی در شهرســتان 
چاراویمــاق گفــت: بنیــاد مســتضعفان در راســتای 
ح هــای  طر قالــب  در  محــروم،  مناطــق  توســعه 
عمرانی و زیربنایــی ۱۸ میلیــارد تومــان در این منطقه 

سرمایه گذاری کرده است.
آیت شاهی در گفت وگو با خبرنگار جام جم در تبریز، با 
اشاره به اینکه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در 
راســتای رســالت اجتماعی خود و مطابق با سیاست 
هــا و برنامه هــای محرومیت زدایی در ســطح کشــور، 
مناطقی را به عنوان جامعه هدف انتخاب کرده است، 
افــزود: بر همین اســاس این مجموعه بــا انجام طرح 
های عمرانی و زیربنایی، اقتصادی و اشتغال، فرهنگی 
و اجتماعی و ســالمت جســمی و روانــی و محرومیت 
زدایی و با مشارکت فعال مردم و دستگاه های دولتی 
بــا مدیریــت و نظــارت بنیــاد علــوی وارد عرصه شــده 
اســت و شهرســتان چاراویماق در آذربایجان شــرقی 

یکی از مناطق هدف در سال گذشته بود.
وی اظهــار کــرد: در گام اول تفاهــم نامــه ای بین بنیاد 
علــوی بــا اســتانداری آذربایجان شــرقی امضا شــد که 
متناســب آن همه دســتگاه هــای اجرایــی موظف به 
همکاری و مشارکت با نهاد آبادانی و پیشرفت،  جهت 
احصاء توانمندی ها و ظرفیت ها و نیز نارســایی های 
شهرســتان شــدند و بر همین اســاس نهــاد آبادانی 
و پیشــرفت اقدام به عقد تفاهم نامه هــای اجرایی با 
تمامی مدیران کل سازمان ها و دستگاه های اجرایی 
بــا حضــور فرمانــدار چاراویمــاق و مدیــران ادارات در 
شهرســتان بــرای همــکاری و پیشــرفت هر چــه بهتر 

کارها کرد.
شــاهی بــا بیــان اینکــه طــی ۵ ســاله حضــور بنیــاد 
مســتضعفان درچاراویماق بــا اجرای صدهــا برنامه و 
طرح متنوع در حوزه های مختلف عمرانی و زیربنایی، 
اشتغال و معیشت، فرهنگی، اجتماعی و سالمت و 
بهداشت سعی در ایجاد تحول در شهرستان داریم، 
ادامــه داد: بــا برگزاری جلســات کارشناســی بــا حضور 
نخبگان و کارشناسان ذیصالح ادارت مربوطه برنامه 
تنظیم سند پیشرفت برای شهرستان در حوزه های 
ذکر شــده در دســتور کار قرار گرفت که در حال نهایی 

شدن و تدوین آن هستیم.  
وی شناسایی و سازماندهی، نهادسازی، تدوین سند 
پیشرفت، مستند ســازی و پیاده سازی، اســتفاده از 
ظرفیت کارشناسی اســتان و شهرستان و نخبگان و 
انجام کارهــای علمی قبل از اجرای عملیاتــی طرح ها و 

برنامه ها را رویکرد عملی بنیاد در چاراویماق برشمرد.
شــاهی افزود: چاراویماق با داشــتن رتبه چهارم از نظر 
مســاحت در آذربایجان شــرقی و داشــتن بیــش از 6۰ 
نوع انواع ســنگ و فلــزات معدنی، عملکــرد موفق در 
تولید گندم و نخود و نیز سطح مراتع در استان، هنوز 
در جایگاه واقعی خــود قرار نــدارد و نیازمند حمایت و 
همت جهادی آحاد مردم و مسئولین برای رسیدن به 

شأن و منزلت واقعی خود است.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه اشــتغال و معیشــت در  
هشت رسته محوری و پایه پروژه و برنامه های علمی 
و عملی در چارایماق اجرا می شــود، اضافه کرد: برنامه 
ریزی بــرای انجــام کارهــای علمــی و موثــر بــرای بهبود 
معیشــت و اقتصاد پایــدار خانوارهای شهرســتان در 
رسته های محوری فرشبافی، دام سنگین، دام سبک، 
زنبورداری، کشــاورزی شــامل نخود و گنــدم و گیاهان 
دارویــی صــورت گرفته اســت که بــه اســتناد آمارهای 
رسمی بیش از ۸۰ درصد شاغلین شهرستان در این 

7 رسته فعال هستند.
شــاهی با اشــاره به ریز طرح و برنامــه ها در این رســته 
ها، گفــت: در رســته دام ســنگین و ســبک ۲7 برنامه 
محوری، زنبــورداری 9 برنامه، قالی بافــی هفت برنامه، 
کشــاورزی که شــامل نخود و گندم اســت ۱6 برنامه و 
گیاهان دارویی هم بیش از ۳۰ برنامه محوری برای اجرا 

تدارک دیده شده است.
وی از کاشت 6۰ هکتار انواع گیاهان دارویی اعم از گل 
محمدی، ســیاهدانه، نعناع فلفلی، موسیر و زعفران 
طی ســال گذشــته در چاراویماق خبر داد و ادامه داد: 
برنامه توسعه کشت گیاهان دارویی به عنوان رسته 
بســیار موثــر و ایجــادی در بهبــود اشــتغال خانــواده 
روســتائیان در ســال جدیــد بــه صــورت جــدی ادامــه 

خواهد یافت.
وی پرداخــت تســهیالت کــم بهره بــرای اشــتغالزایی 
شهرستان به میزان 6۳ میلیارد ریال با دوره تنفس ۸ 

تا ۱۲ ماهه برای رونق رسته های دام سبک و سنگین، 
مشــارکت در تکمیــل پــل جــاده قــره آغــاج _ مراغــه، 
مشــارکت در تکمیــل پاســگاه آغزیــارت، تأمیــن ۱۱6 
باکس پیش ساخته در ۳۰ روستا، مشارکت در تأمین 
و تعمیر اساسی ماشین آالت راهداری، احداث جاده 
دسترســی روســتای خاتون گنای و مجیر آبــاد، اجرای 
آســفالت ســرد جاده دسترســی روســتاهای بلقان و 
شــورجه و مشــارکت در احــداث پــل داخل روســتای 
آغزیارت، تجهیز تمامی اقالم خوابگاهی اعم از تشک، 
پتو، مالفــه، بالش بــرای ۸۰۰ دانــش آمــوز خوابگاهی، 
تامیــن ۵۰ دســتگاه کامپیوتــر بــرای مــدارس ســطح 
شهرستان، تکمیل وســایل آزمایشــگاهی مدارس، 
ع در ۱۱ روستا، تامین ۲7 پمپ و  احداث جاده بین مزار
الکترو موتور ایستگاه های پمپاژ آب روستایی، تامین 
وسایل ورزشــی ۱۰ خانه ورزش روســتایی، مساعدت 
در مقــاوم ســازی و بهســازی خانــه هــای محــروم را از 
اقدامات و طرح های اتمام یافته توسط بنیاد علوی در 

شهرستان چاراویماق ذکر کرد.
به گفتــه وی مجمــوع اعتبارات جــذب شــده در حوزه 
عمرانــی و زیربنایی در طــرح های تمام شــده و در حال 
اجــرای شهرســتان چاریمــاق را بیــش از ۱۳ میلیــارد 

تومان اعالم کرد.
مســوول اجرای طرح های بنیاد علوی در شهرستان 
چاراویماق، توجه به مســائل فرهنگــی و اجتماعی در 
مناطق محروم را مهم دانست و گفت: اگر فرهنگ در 
جایی حاکم نباشــد، پیشــرفت هم معنایی نخواهد 
داشت، بر همین اساس از اولین روزهای حضور بنیاد 
در شهرســتان چاراویماق با تشــکیل هیأت اندیشه 
ورز فرهنگ و اجتماع ســعی کردیم دوشــادوش طرح 
هــای دیگــر بــا اعــزام کارشناســان، مبلغیــن روحانی، 
تشــکیل کارگاه هــا و کالس هــای آموزشــی مســائل 

فرهنگی را هم با جدیت دنبال کنیم.
شــاهی افزود: اهــدای جهیزیــه بــه زوجهای جــوان به 
مبلغ ۱۸ میلیارد ریال برای ۲۲۰ زوج جوان از برنامه های 

شاخص این بنیاد است.
وی با اشــاره به طرح های اجرا شــده و اعتبارات جذب 
شــده در حــوزه هــای مختلــف عمرانــی، فرهنگــی، 
اشتغال و سالمت از جذب بیش از ۱۸ میلیارد تومان 
از محل اعتبارات بنیاد مستضعفان خبر داد و افزود: 
این مبلــغ در مــدت 6 مــاه فصــل کاری از زمان شــروع 
به کار نهــاد در چاریماق و با مشــارکت دســتگاه های 

دولتی به بیش از ۴۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

مسئول اجرای طرح بنیاد علوی خبر داد: 

جذب ۱۸ میلیارد اعتبار  از بنیاد مستضعفان برای پیشرفت شهرستان چاراویماق 

رییس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی 
تبریــز گفــت: تجــارت دوســویه آذربایجان شــرقی با 
جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان ضــروری بــوده و 

زمینه های آن باید فراهم شود.
یونس ژائله در نشســتی بــا رایزنان جدیــد بازرگانی 
ایران در جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان در اتاق 
بازرگانی تبریز با بیان اینکه آذربایجان شــرقی دارای 
ظرفیت های مناســبی در تولیــد محصوالت متنوع 
اســت، افــزود: بــازار یــک طرفــه، ســودی بــرای تجــار 
اســتان ندارد و رایزنــان جدید ایران در این ۲ کشــور 
می توانند ارتباط دوســویه بین تجار اســتان با تجار 

این کشورها را فراهم کنند.
وی با اشــاره به ظرفیت های اســتان بــرای همکاری 
های دو جانبه با کشــورهای جمهــوری آذربایجان و 
ارمنســتان، بر لزوم تضمین امنیت سرمایه گذاری 

انجام شده در این دو کشور تاکید کرد.
ژائلــه ادامــه داد: بخــش خصوصــی اســتان آمــاده 
همــکاری هــای اقتصــادی بــا کشــورهای جمهــوری 
آذربایجان و ارمنســتان بوده و رایزنان بازرگانی باید 
فضای مناسبی را برای همکاری های اقتصادی این 

افراد در این کشورها فراهم کنند.
رایزنــان بازرگانــی ایــران در جمهــوری آذربایجــان و 
ارمنســتان نیــز در ایــن نشســت دیــدگاه هــا و 
راهکارهــای ایجــاد و گســترش ارتباطــات تجــاری با 
ایــن کشــورها را ارایــه کــرده و خواســتار همراهــی و 

هم فکری بخش خصوصی اســتان در راستای این 
افزایش تعامالت شدند.

جمهوری آذربایجان در نتیجه درگیــری های نظامی 
۴۴ روزه آغاز شده از ششــم مهر ماه سال گذشته، 
توانست بخش اعظم ســرزمین های اشغالی خود 
را از دست نیروهای ارمنی در قره باغ پس بگیرد که 
با امضای بیانیه سه جانبه توسط روسای جمهوری 
آذربایجان، روسیه و نخســت وزیر ارمنستان آتش 

بس در منطقه مورد مناقشه قره باغ برقرار شد.
پــس از برقــراری آتــش بــس، تجــار و شــرکت هــای 
ایرانــی بــه ویــژه از اســتان های شــمال غرب کشــور 
آمادگــی خود را بــرای مشــارکت در بازســازی منطقه 
و تجــارت بــا باکــو و ایــروان اعــالم کردنــد و تاکنــون 
جلســات مشــترک زیادی در این زمینه برگزار شده 

است

آمادگی بخش خصوصی استان برای همکاری های اقتصادی با کشورهای
 جمهوری آذربایجان و ارمنستان

استخدام

۰۹۹۰۴۵۰۳۵۱۷

شرکت سبالن 
شرکت سبالن به چند نفر کارمند فروش خانم 

مسلط به اینترنت وکارگر ساده آقا نیاز مند 

است شرایط قانون کار بیمه ازروز اول آدرس 

بعد از پلیس راه خسروشهر جنب پمپ بنزین 

اول جاده بارانلو

آگهی مزایده فروش سرقفلی جای غرفه ) مرحله سوم (

شهرداری سراب در نظر دارد به استناد بند سوم مصوبه شماره 403 مورخه 99/9/23  شورای محترم اسالمی شهر سراب سرقفلی تعداد 10 باب جای 
غرفه واقع در ضلع جنوبی در محدوده میدان میوه  و تره بار را به صورت نقد از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید.

الف( مشخصات تجاری ها :
1-  جای غرفه شــماره 9 به مســاحت 36  متر مربع به مبلغ 1/872/000/000  ریال 

2- جای غرفه شــماره 32 به مســاحت 36  متر مربع به مبلغ 1/908/000/000  ریال 
3- جای غرفه شــماره 43 به مســاحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال
4- جای غرفه شــماره 44 به مســاحت 38/7  متر مربع به مبلغ 1/780/000/000  ریال

5- جای غرفه شــماره 45 به مســاحت 29/61  متر مربع به مبلغ 1/362/000/000  ریال 
6- جای غرفه شــماره 101 به مســاحت 33/30  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    ریال 
7- جای غرفه شــماره 102 به مســاحت 33/30  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    ریال 

8-جای غرفه شــماره 103 به مســاحت 33/3  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    ریال 
9- جای غرفه شــماره 104 به مســاحت 33/3  متر مربع به مبلغ 1/798/200/000    ریال 

10-جای غرفه شــماره 106 به مساحت 27/38  متر مربع به مبلغ 1/560/660/000  ریال 
شرایط مزایده:

1-  متقاضیان بایستی 5% قیمت پایه جای غرفه پیشنهادی را به عنوان سپرده به حساب سپرده شماره 20111133678183  شهرداری ) به عنوان سپرده ( نزد بانک قرص الحسنه 
مهر ایران شعبه سراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

2-  بهاء سرقفلی جای غرفه ها  نقدا دریافت خواهد شد.
3-  شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .

4-  به تقاضاهای مخدوش، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5-  هزینه متعلقه ) نشرآگهی( به عهده خریدار خواهد بود.

6-  شرکت کنندگان موظف اند شماره غرفه را بر روی پاکت پیشنهادی خود قید نمایند و پیشنهاد خود را تا آخر وقت اداری دوشنبه  1400/02/06 به دبیرخانه شهرداری سراب تحویل دهند 
7-  سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد ودرصورت انصراف هریک ازبرندگان سپرده آن برنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

8-  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر  و رویت نقشه ها، شرایط و قرارداد واگذاری به دایره فنی و شهرسازی یا واحد  درآمد مراجعه و یا با شماره تلفن های 68- 43228167 تماس 
حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.

محمد رضاعلیپورآزاد - شهردار سراب 

نوبت   دوم



رئيس هيئت جودو تبریز انتخاب  شد
ن  ســتا ا ی  و د جــو هیئــت  ئیــس  ر ســط  تو حکمــی  طــی 
ئیــس  ن ر ا ع بــه عنــو ر ا لفضــل ز ا بو ، ا قی ن شــر یجــا با ر ذ آ

هیئــت جودوی تبریز منصوب شــد
رئیــس جدیــد هیئــت جــودو شــهر تبریــز فعالیــت حرفــه 
ی  ا ر ا د و  ه  د کــر ز  غــا آ  6 9 ل  ســا ز  ا ا  ر و  د جــو ش   ز ر و ی  ا
مــدرک مربیگــری درجــه دو و داوری درجــه یــک از ســوی 

فدراســیون جودوی کشور را دارد.
ه  د ر ر  د ی  ر کشــو نــی  ما قهر م  حــکا ا همچنیــن  ع  ر ا ز
شــته و  ا د د مــه خــو نا ر ر کا ا د ن ر ا گــر ر ن و کا یا نشــجو ا د
هــم اکنــون مســئول انجمــن جــودوی کارگــران اســتان 

آذربایجان شــرقی است.
ی  و د ت جــو ی هیــأ د ی پیشــنها مــه هــا نا ف و بر ا هــد ز ا ا

تبریــز بــرای ســال ۱۴۰۰ می تــوان بــه : ایجاد بســتر رشــد و 
نشــاط آحــاد جامعــه بخصــوص قشــر نوجــوان و جــوان، 
ز  ی ا ر و ا یــز و د ی شــهر تبر و د ش جــو ز ر ی ســطح و تقــا ر ا
لحــاظ فنــی و تاکتیکــی، افزایــش تعــداد قهرمانی اســتانی 
و منطقــه ای، برگــزاری کالس هــای مربیگــری و داوری و 

کالس های آموزشــی و ... اشاره کرد.

یکشنبه   29  فروردین  1400   شماره ۵916

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اجتماعی
اقتصادی

در سال گذشته صورت گرفت: 
صادرات ۸2 ميليون دالر کاال از مراغه 

به کشورهای خارجی

دالر  میلیون   ۸۲ گفت:  مراغه  گمرک  اداره  رییس 
سال  طول  در  شهرستان  این  تولیدی  کاالی 

گذشته به ۳7 کشور صادر شد.
حیدر جالل زاده روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 
این کاالها با حدود 7۱ هزار و ۵۰۰ تن وزن به ارزش 

ریالی حدود ۳۵۰ میلیارد تومان صادر شده است.
انواع   شامل  محصوالت  این  داد:  ادامه  وی 
شیشه جام، آینه، کربنات سدیم، جوش شیرین 
و  درختی  سیب  خرما،  و  کشمش  انواع  نیز  و 
محصوالت فلزی بود و بیشتر این محصوالت به 
کشورهای عراق، ارمنستان، آذربایجان، اوکراین و 

ترکیه صادر شد.
این  از  شده  صادر  محصوالت  گفت:  زاده  جالل 
نظر  از  خارجی  کشورهای  مقصد  به  شهرستان 
وزنی کاهش یافته لیکن از نظر ارزش ارزی که در 
بوده،  دالر  میلیون   ۵۲ حدود  آن  از  پیش  سال 

افزایش چشمگیری داشته است.
تسریع  منظور  به   و   ۱۳7۵ آذرماه  از  مراغه  گمرک 
در تشریفات گمرکی و صادرات خشکبار مراغه و 

شهرستان  های مجاور کار خود را آغاز کرد.
تن  هزار   ۸9 حدود   ،)۱۳9۸( گذشته  سال 
محصوالت صنعتی و کشاورزی به ارزش حدود ۵۲ 
ج صادر شده بود.   میلیون دالر از این گمرک به خار
شهرستان مراغه با حدود ۲6۸ هزار نفر جمعیت 
شرقی  آذربایجان  مرکز  تبریز،  کیلومتری   ۱۲7 در 
بخش  در  مناسبی  های  ظرفیت  از  و  شده  واقع 
صنایع  جمله  از  غیرنفتی  محصوالت  صادرات 

تبدیلی، صنعتی و کشاورزی برخوردار است. 

مدیــر صنــدوق بيمــه اجتماعــی کشــاورزان و 
عشایر استان خبر داد:

 فرصت متولدین 13۵0 برای استفاده از 
کمک دولت تا پایان امسال

بیمــه  صنــدوق  مدیــر  نظــری  محمــد 
و  وســتاییان  ر زان،  کشــاور اجتماعــی 
عشــایر اســتان آذربایجــان شــرقی  گفــت  
متولدیــن ۱۳۵۰ بــرای اســتفاده از کمــک 
دولت تنهــا تا پایان امســال فرصت دارند 
محمــد نظری بــا اعالم ایــن خبر افــزود :  با 
توجه به اعمال محدودیت ســنی داشتن 
۱۸ تــا ۵۰ ســال بــرای بهــره منــدی از کمک 
دو برابــری دولــت و اســتفاده از مزایــای 
»بازنشســتگی، از کارافتادگــی و فــوت«، 
هموطنان روســتایی، عشــایری، ساکنین 
شــهرهای زیر بیســت هــزار نفــر جمعیت 
رگ،  بــز شــهرهای  ســاکن  زان  کشــاور  ،
قالیبافــان شــهری و روســتایی، شــاغلین 
صنایع دســتی و رانندگان بین شــهری که 
متولــد ســال ۱۳۵۰ هســتند تا پایان ســال 
۱۴۰۰ فرصت دارند تا بــه عضویت صندوق 

درآیند. 
وی خاطرنشــان کــرد : ایــن عزیــزان مــی 
توانند جهــت ثبت نام، تا پایان امســال با 
داشــتن مــدارک هویتــی بــه کارگزاری های 
اســتان  سراســر  در  صنــدوق  معتبــر 

مراجعه نمایند.«

خبرخبر

 اولیــن مرکز رســمی شــتابدهنده شــرکتهای دانش 
بنیــان اســتان آذربایجانشــرقی در دانشــگاه تبریــز 
امروز با حضور دکتر قادری فر رئیس مرکز فناوریهای 
راهبــری معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری، دکتــر 
محمدرضاپورمحمدی اســتاندار آذربایجان شــرقی، 
دکتــر متفکــر آزاد رئیــس فراکســیون دانشــگاهیان 
مجلــس و دکتــر مجیــدی رئیــس دانشــگاه تبریز در 
محل مرکز نوآوری دانشــگاه تبریز به صورت مجازی 

افتتاح شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز مرکــز 
شــتابدهنده میزبــان واحد اســتان آذربایجانشــرقی 
با هــدف شناســایی و رفــع نیازهــای فناورانــه صنایع 
اســتان بــا اســتفاده از پتانســیل ایــده هــای نوآورانه 
شــرکتهای دانــش بنیــان و نیروهــای متخصصــص 
بومی اســتان در مرکز رشــد و نوآوری دانشــگاه تبریز 

افتتاح و شروع بکار نمود.
در ابتــدای این مراســم دکتــر قــادری فر رئیــس مرکز 
فناوریهای راهبری معاونت علمی ریاست جمهوری 
با اشاره به پتانسیل باالی استان آذربایجانشرقی در 
زمینه های مختلف افزود: مراکز علمی و دانشگاهی 
این استان ظرفیت بالقوه زیادی در زمینه گسترش 
علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در کشور دارند 
چنانچه دانشــگاه تبریز بعنوان بزرگترین دانشــگاه 
جامــع و مــادر در شــمالغرب کشــور و همچنیــن 
دانشگاه صنعتی سهند بعنوان دانشگاه تخصصی 
صنعــت و همچنیــن پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
، ماهر  می_تواننــد بــا تربیــت و نیــروی انســانی نــوآور
و بومــی در زمینــه حــل مشــکالت بخــش صنعــت و 
پیشــرفت اســتان بــر مبنــای اقتصــاد دانــش بنیان 
موفقیــت هــای بســیار کســب نماینــد و معاونــت 
فنــاوری ریاســت جمهــوری با نــگاه ویــژه و خــاص به 
این استان سعی در گســترش ارتباط دانشگاههای 
اســتان با بنگاههــای صنعتــی وتولیــدی جهت حل 

چالشهای صنعتی دارد.
دکتــر قــادری فــر نبــود فعالیــت شــتابدهندههای 

تخصصــی در زمینــه صنعــت را یکــی از حلقــه هــای 
مفقــوده در زنجیــره ارتبــاط شــرکتای دانــش بنیــان 
اســتان بــا مراکــز صنعتــی دانســت و افــزود: بــا آغــاز 
فعالیــت شــتابدهنده تخصصــی در زمینــه صنعــت 
شــاهد حــل مشــکالت ارتبــاط شــرکت هــای دانش 
بنیان مستقر در دانشــگاه و صنایع مختلف استان 
خواهیــم بــود و بــا توجه بــه اینکــه این شــتابدهنده 
بر مبنــای نیــروی فناور زیســت بوم فعالیــت میکند 
بــا اســتفاده از تخصــص نیروهــای بومی مشــکال ت 
بخشــهای صنعتی اســتان شناســایی و با ایده های 
نوآورانه بومی آینده درخشــانی برای صنعت اســتان 
رقــم خواهد خــورد و آماده حایــت همه جانبــه از این 

حرکت هستیم.
رئیــس مرکــز فناوریهــای راهبــری معاونــت علمــی 
ریاســت جمهوری افتتــاح کارخانه نوآوری در اســتان 
آذربایجانشرقی را از برنامه های آتی این مرکز برشمرد 
و ابــراز امیــدواری کــرد تاپایــان دولــت دوازدهــم ایــن 
کارخانــه افتتاح گــردد همچنیــن در حــال هماهنگی 
با ســازمان گسترش و نوســازی صنایع کشور جهت 
اســتفاده از ظرفیت کارخانه ماشــین ســازی تبریز در 

زمینه نوآوری در صنعت استان هستیم.
در ادامه آئین دکتر محمدرضا پورمحمدی استاندار 
آذربایجانشــرقی بااشــاره به اینکه تنها راه توسعه در 
دنیــای امــروز پیشــرفت در علــم و فنــاوری و تبدیــل 

دانش به ثروت اســت افزود: با اتکاء به دانشگاهها 
و جوانان با پژوهشــهای فنآورانــه می¬توانند در این 

زمینه موفقیت های بزرگ به دست آورند.
دکتر پورمحمدی وجود چالش بین صنعت ســنتی 
با علم مــدرن را از مشــکالت حــوزه ارتبــاط صنعت با 
دانشگاهها بیان کرد و افزود: بایستی بزرگترین هنر 
مســئولین علمی و اجرائی کشــور در حال حاضر این 
باشد که زمینه را برای گســترش ارتباط و اعتماد بین 
دانشــگاه و صنعت، شناســایی چالشــهای صنعتی 
، گســترش فعالیــت اقتصاددانــش بنیــان و  کشــور
تبدیــل علــم بــه ثــروت در جامعــه را فراهــم نمایند و 
در ایــن زمینــه رســانه هــای عمومــی و صــدا و ســیما 
می¬تواند نقش مهمی اجــراء نمایند چنانچه در اکثر 
کشــورهای صنعتی ایــن اتفــاق چندین دهــه پیش 

خ داده است. ر
دکتر میررضا مجیدی رئیس دانشگاه تبریز بعنوان 
دیگر سخنران این برنامه با اشاره به ضرورت برقراری 
ارتباط مابیــن صاحبان ایــده وصنایع افزود: شــرکت 
هــای شــتابدهنده بعنــوان پــل ارتباطــی میتوانند با 
اســتفاده از ایده هــای نوآورانه مشــکالت موجود در 

صنعت سنتی را حل نماید.
دکتر مجیدی با اشــاره به گســترش برخی از نوآوریها 
در عرصه آموزش مجازی، تجارت الکترونیک و حمل 
و نقــل اینترنتــی دردوران کرونا افــزود: هرچنــد کرونا 

مصائب زیادی داشــت امــا در عین حال با اســتفاده 
از ایــده هــای نوآورانــه در برخــی زمینــه پیشــرفتهای 
مهمی صــورت گرفــت و این امر نشــانگر تــوان باالی 
بهره گیــری از علم ودانش در حل مشــکالت جامعه 
اســت و دانشــگاه تبریز نیز با داشتن پتانسیل غنی 
پژوهشــی و فنــاوری جهت حــل مشــکالت صنعتی 
اســتان گامهایی برداشــته که ازجمله آنهــا می¬توان 
بــه ایجــاد مرکــز رشــد و زمینــه ســازی جهت نــوآوری 
غ التحصیــالن دانشــگاهی و همکاری  جوانــان و فــار
با چندیــن کارخانــه دولتــی و خصوصی بزرگ اســتان 

اشاره کرد.
در پایــان ایــن مراســم مهنــدس امین اقرلــو رئیس 
هیئــت مدیــره شــتاب دهنــده میزبــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه میزبــان یــک برنامــه توســعه ملــی اســت 
کــه بــا هــدف حــل مشــکالت فناوری پایــه صنایــع 
نخبــگان  توســط  کشــور  مختلــف  اســتان های 
بومــی همان اســتان ها شــکل گرفتــه اســت افزود: 
ح  شــتابدهنده میزبــان بــه عنــوان مجــری ایــن طــر
کار خــود را از اواخــر ســال 9۸ بــا حمایــت معاونــت 
علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری آغاز کرده اســت 
ح واحدهــای اســتانی ضمــن ارتبــاط بــا  ودر ایــن طــر
صنایــع هــر اســتان، نیازهــای فناوری پایــه آنــان را 
پایش کــرده و طــی دوره هــای شــتابدهی از نخبگان 
بومــی بــرای حــل آن مســائل حمایــت می کننــد تــا 
بــه عنــوان پیشــران توســعه فنــاوری  در صنایــع، بــا 
، جریان  تمرکز بر حل مشــکالت بخش تولید کشور
مهاجــرت معکــوس نخبــگان را در ســطح کشــور 

ایجاد و راهبری کند.
شــایان ذکــر اســت مرکــز رشــد و نــوآوری دانشــگاه  
تبریز از ســال ۱۳۸6 شــروع  بــه فعالیت نمــوده و در 
حــال حاضر بــا داشــتن شــرکتهای دانش بنیــان  در 
زمینه هــای مختلــف فنی،صنعتــی ،معدنی،عمرانی 
،علوم انســانی و کشــاورزی زمینه فعالیــت فنآورانه 
غ التحصیــالن  ایــن دانشــگاه و ســایر مراکــز  فــار

دانشگاهی استان  فراهم کرده است.

افتتاح اولين مرکز شتاب دهنده شرکت های دانش بنيان 
در دانشگاه تبریز 

مدیــرکل اســتاندارد آذربایجــان شــرقی گفــت: اســتاندارد زبان مشــترکی 
اســت میان همه عوامل دســت اندرکار در حیطه فعالیــت های مختلف 
تولیــدی و خدماتی شــامل زمینــه هــای عمرانی، صنعتــی، تجــاری، اداری، 
کشاورزی و ســایر عرصه های مشابه و کســب اســتانداردها و ارائه مدل 
، از جملــه اهدافی هســتند که مورد بررســی و  ها و الگوهــای بهینــه و برتر

تدوین قرار می گیرند.
، ساســان فرشــی حــق رو در مــورد پیشــینه ســازمان  بــه گــزارش نصــر
اســتاندارد گفت: این موسســه در ایران برای اولین بار با تصویب قانون 
 به 

ً
اوزان و مقیاس ــها در ســال ۱۳۰۴ شمسی، تشکیالت ســازمانی که بعدا

مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر نام یافت، 
پایه ریزی شد. در ســال های ۱۳۲۴ و ۱۳۳۲به لحاظ اهمیت یافتن نظارت 
بر ویـــژگی ها و کیفیــت کاالهای صادراتــی و وارداتی، هســته  هــای تکامل 

یافته در موسسه، به صورت یك اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت.
وی ادامــه داد: در راســتای افزایش بهــره وری و اســتفاده بهینــه از منابع 
و امکانــات موجــود، هــر نــوع خدماتــی و یــا حتــی هــر کاالیــی بایــد در یك 
چارچوب مشــخص تبییــن و ارایه شــود و ایــن چارچوب هــا را می تــوان با 
استاندارد تعریف کرد. اینگونه است که اســتاندارد می تواند نتایج کامال 

ملموسی را در رشد اقتصادی به همراه داشته باشد.
فرشی حق رو افزود: با توجه به اینکه آذربایجان شــرقی یکی از مهمترین 
قطــب های صنعتــی ایران اســت، همــواره کیفیــت تولیــدات آن در حوزه 
هــای مختلف اعــم از صنعتی و غذایــی در عرصه هــای ملی و بیــن المللی 

شناخته شده و اعتماد عمومی را کسب کرده است.
مدیرکل استاندارد آذربایجان شــرقی بیان کرد: ســال ۱۳99 برای صنعت 
آذربایجان شرقی یکی از ســال های درخشان محســوب می شود، چراکه 
در ارزیابــی ســال 99  ســازمان ملــی اســتاندارد کشــور 6  واحــد تولیــدی از 
اســتان به عنوان واحدهای نمونه ملی انتخاب شــده و آذربایجان شرقی 
در مجمــوع  ۳۰ درصد از واحدهــای نمونه ملــی را به خــود اختصاص داده 

است.
وی در ادامه ســخنانش اضافه کرد:فرهنگ یکی از مهم ترین ارکان تاثیر 
گــذار در رونــد فعالیــت واحدهــای تولیــدی و ارتقــا ســطح کیفیــت کاالها 
اســت که آذربایجان شــرقی به واســطه دارا بودن این ســرمایه درخشــان 

همواره در عرصه صنعت می درخشد.
واحدهای تولیدی استان در جمع واحدهای نمونه کشوری

او با اشــاره  بــه کســب رتبه برتــر واحدهــای اســتان بــه عنــوان واحدهای 
نمونه کشوری از ســوی ســازمان ملی اســتاندارد ایران گفت: سال 97، از 
بین ۱۰ واحد نمونه انتخاب شده کشــوری، دو واحد متعلق به آذربایجان 
شرقی بود که در ارزیابی سال گذشته این آمار از بین ۱۸ واحد نمونه ملی 
به چهار واحد افزایش یافت. ســال جــاری نیز از بین ۲۰ واحــد نمونه ملی، 
6 واحد متعلق به آذربایجان شرقی است که این افزایش نشان از بهبود 
عملکــرد واحدهــای اســتان و از ســوی دیگــر همــکاری هــا و تــالش های 

سازمان استاندارد آذربایجان شرقی دارد.
از بین 6 واحد نمونه ملی اســتانی، یک واحد به صنایع ســاختمانی و پنج 
واحــد دیگر بــه صنایــع غذایــی تعلــق دارد، شــرکت هــای کیــک و کلوچه 
(، فــرآورده هــای گوشــتی بشــارت،  نظــری، آناتــا، داداش بــرادر )شــونیز
تکدانه و وین تک به عنوان واحدهای اســتانی منتخب در کشور از منظر 

سازمان استاندارد انتخاب شده اند.
فرشــی حــق رو در ادامه با اشــاره بــه فعالیــت گروه پژوهشــی اســتاندارد 
شــمالغرب بــا مرکزیــت آذربایجــان شــرقی نیــز گفــت: فعالیــت گــروه 
پژوهشــی منطقه ای تقاضا محور شــمال غــرب بر محوریــت محصوالتی 
چون شــیرینی، شــکالت، قند و فرآورده هــای جانبی قنادی اســت، چراکه 
اســتان آذربایجان شــرقی را مــی توان قطــب محصوالت غذایی در کشــور 

دانست.
کیفیت محصوالت، مهم ترین معیار تبلیغات یک واحد تولیدی

بــه گفته فرشــی حــق رو اخــذ اســتاندارد بــرای محصولی مشــخص از یک 
واحد تولیدی زمانی میسر می شــود که تمامی محصوالت تولیدی واحد 
مورد نظر در شــاخص های ارزیابی اســتاندارد، موفق به کســب شاخص 

کیفیت شوند.
وی ادامــه داد: اگرچــه علــم تبلیــغ در معرفی و عرضــه محصــوالت اثرگذار 
اســت اما کیفیــت محصــوالت تولیدی، مهــم تریــن معیــار تبلیغات یک 
واحد تولیدی محسوب می شود و اگر این معیار مورد قبول نباشد علم 

تبلیغ کارکرد خود را از دست می دهد.
اختصــاص شــاخص تریــن اســتاندارهای ملــی و بیــن المللــی بــه عرصــه 

صنعتی تبریز
با توجه به اینکه شــاخص های اســتاندارد کشــورها منحصربفرد است و 
پس از نگارش مورد بازنگری قرار گرفته و ســاختاری ملی می یابند، لذا در 
بررســی جایگاه اســتان ها در حوزه کسب اســتاندارهای ملی و همچنین 
بیــن المللــی، آذربایجان شــرقی بــه مرکزیــت تبریــز دارای بهتریــن و مهم 
ترین اســتاندارهای ملی و بین المللی در محصــوالت تولیدی خود اعم از 

صنعتی، غذایی، دارویی و ... است.
مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی در تشریح نحوه ارزیابی محصوالت 
توســط شــاخص هــای اســتاندار ملــی کشــورها و مشــخصات فنــی 
، گفــت: محصــوالت تولیــدی عــالوه بــر ارزیابــی  محصــوالت مــورد نظــر
، دارای معیــار ســنجش  براســاس شــاخص هــای اســتاندارد هــر کشــور
دیگــری بــه نــام "اســتاندارد تولیــد براســاس مشــخصات فنی" اســت که 
بــه دنبــال ایــن رونــد، مشــخصات تولیــد محصولی مشــخص براســاس 
مشــخصات فنی که بعد بین المللی دارند مورد ســنجش قرار می گیرد و 
 ، در صورت عدم تطابق مشــخصات فنی محصول با شــاخص های معیار

واحدهای تولیدی از فعالیت بازمی مانند.
شرکت های بازرسی، تسهیلگر نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی

مدیــرکل اســتاندارد آذربایجــان شــرقی ادامــه داد: امــروزه بــازار تولیــد، 
خدمــات و مصــرف آنچنــان بــا هــم آمیختــه شــده اســت کــه چنانچــه 
ســازوکاری بر کیفیت تولید و خدمات نباشد بی شک سالمت و سرمایه 
مصرف کننــده در معــرض خطــر قــرار مــی گیــرد. ســازمان ملی اســتاندارد 
در جهــت حمایــت از حقــوق مصرف کننــده مســئولیت کنتــرل کیفیــت 
تولیــدات داخلــی و نظــارت بــر رعایــت اســتانداردهای تعریف شــده برای 
کاالهــای وارداتی را بر عهــده دارد که ایــن امر مهم را با کمک شــرکت های 

، اعمال می کند. بازرسی به عنوان بازوهای اجرایی و چشمان ناظر
وی با بیــان اینکه این اداره کل بر ۱۰۰ شــاخه خرد و ۳۰ شــاخه کالن نظارت 
دارد، فعالیت شــرکت های بازرســی به عنوان بازوی اجرایــی و همراه را در 
ســنجش عملکرد واحدهــای تولیــدی و همچنیــن محصــوالت وارداتی، 

حائز اهمیت دانست.
فرشــی حــق رو در ادامــه نظــارت بــر عملکــرد شــرکت هــای بازرســی را نیز 
از دیگــر وظایــف ایــن اداره کل در راســتای حفــظ حقــوق مصــرف کننــده 
و همچنیــن تولیدکننــده عنــوان کــرد و گفــت: حفــظ کیفیــت و عرضــه 
محصولــی درخــور جامعــه ایرانــی مهــم ترین هــدف این ســازمان اســت 
لذا در راســتای تحقق ایــن امر هیچ قصــوری قابل توجیه اســت بنابراین 
نظــارت بــر عملکرد شــرکت هــای بازرســی از دیگــر امــور مهمی اســت که 
بصــورت مســتمر توســط ایــن اداره کل انجــام مــی شــود کــه در صــورت 
مشــاهده هرگونــه تخلــف در واحدهــای تولیــدی و یــا عــدم رســیدگی به 
حقوق واحدها توســط شــرکت های بازرســی، برخوردهای الزم با شــرکت 

های بازرسی توسط این اداره کل انجام می شود.
نگاهی بر عملکرد اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی در یک دهه اخیر

فرشــی حق رو اداره کل اســتاندارد آذربایجان شــرقی را از جمله دســتگاه 
هــای مهــم اســتانی برشــمرد و گفــت: ایــن اداره همــواره در برابــر اعتماد 
مردمی، مســئولیتی ســنگین و اثر گــذار دارد و عملکرد آن همــواره مورد 

رصد جامعه مردمی و رسانه ای قرار گرفته است.
وی افــزود: ایــن اداره کل در ســوابق عملکــردی خود درکنــار چالش های 
موجــود طی یــک دهــه اخیــر در تــالش بــه کســب موفقیــت هــای درخور 
جایگاه استان و همچنین جامعه فهیم آن بوده است که از جمله آن ها 
می توان بــه ارتقا جایگاه اســتاندارد اســتان در عرصه ملی و بیــن المللی، 
تغییر قوانیــن و تاثیــر در قوانین ملی اســتاندارد، پایش جامع و مســتمر 
صنایع اســتان، نظارت بر عملکرد مهدکودک ها، برقراری ارتباط مســتمر 
با حوزه رسانه و مطبوعات و همچنین اختصاص خیابان ویژه استاندارد 

در  تبریز برای نخستین بار در کشور اشاره کرد.
در پایــان مدیرکل اســتاندارد آذربایجان شــرقی گفت: با توجــه به جایگاه 
و اهمیــت اســتاندارد در تعییــن کیفیــت محصــوالت تولیــدی و وارداتــی 
به کشــور و نیاز مبــرم امروز بــه اعتماد بــه نیروهــای متخصــص و فنی که 
ســازمان ملی اســتاندارد نیز یکی از مهم ترین دســتگاه هــا در این زمینه 
می باشــد لذا انتظــار مــی رود تا ایــن ســازمان اثر گــذار همچون ســازمان 
بازرســی و یا دیوان محاسبات کشــور تحت نظارت مســتقیم یکی از قوه 
هــای اجرایی مانند قــوه قضائیه یا مقننه باشــد تا شــاهد اثرگذاری بیش 

از بیش آن باشیم.

شـــهردار منطقـــه پنـــج تبریـــز از آســـفالت 
ــری  ــه دیگـ ــی قطعـ ــازی اساسـ ــی و زیرسـ تراشـ

از اتوبـــان پاســـداران خبـــر داد.
منطقـــه  شـــهردار   ، شـــهریار گـــزارش  بـــه 
پنـــج تبریـــز گفـــت: پـــس از آســـفالت ریـــزی 
اتوبـــان  کیلومتـــری   ۳ مســـیر  اساســـی 
پاســـداران در ســـال گذشـــته، ســـاماندهی 
ح تبـــادل امـــام  اتوبـــان در حـــد فاصـــل طـــر
ــرا  ــال اجـ ــده امسـ ــدان فهمیـ ــا میـ ــی ) ع ( تـ علـ

مـــی شـــود.
میـــر علـــی اصغـــر نســـاج در ادامـــه افـــزود: 
در فـــاز اول ســـاماندهی اتوبـــان پاســـداران 
اقدامـــات اولیـــه آســـفالت ریـــزی اساســـی 
شـــامل آســـفالت تراشـــی و زیرســـازی  قطعـــه 
7۰۰ متـــری ایـــن مســـیر شـــروع شـــده اســـت. 
وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن پـــروژه در حـــد فاصـــل 
ـــر  ـــوی نص ـــا ورودی ک ـــی ت ـــام عل ـــادل ام ح تب ـــر ط
شـــروع شـــده، اظهـــار داشـــت: پـــس از پایـــان 
عملیـــات زیرســـازی آســـفالت ریـــزی مســـیر 

ــود. ــی شـ ــام مـ ــه انجـ ــه الیـ در سـ
اتوبـــان  از  ایـــن قطعـــه  گفتـــه وی در  بـــه 
پاســـداران ۳۵۰۰ تـــن آســـفالت توزیـــع مـــی 
ــداران  ــان پاسـ ــت اتوبـ ــه ذکراسـ ــود. الزم بـ شـ

یکـــی از مســـیرهای مهـــم و پرتـــردد کالنشـــهر 
تبریـــز محســـوب مـــی شـــود و ســـاماندهی 
آن بـــا آســـفالت ریـــزی اساســـی از اولویـــت 
هـــای شـــهرداری منطقـــه پنـــج در ســـال ۱۴۰۰ 

تعییـــن شـــده اســـت .
اتوبـــان  اول  پـــل  ســـازی  مقـــاوم  پایـــان 
هزینـــه یـــال  ر میلیـــارد   ۲6 بـــا  پاســـداران 
ــز ازپایـــان یافتـــن   شـــهردار منطقـــه پنـــج تبریـ
ــع   ــل واقـ ــن پـ ــازی اولیـ ــاوم سـ ــازی و مقـ بهسـ
در اتوبـــان پاســـداران خبـــر داد.  بـــه گـــزارش 
امورارتباطـــات منطقـــه مهنـــدس میـــر علـــی 
اصغـــر نســـاج در ایـــن رابطـــه گفـــت : هـــدف 
از اجـــرای ایـــن پـــروژه رفـــع خطـــر و مقـــاوم 
ســـازی پـــل واقـــع در اتوبـــان پاســـداران 

اســـت.
وی در ادامـــه هزینـــه بهســـازی و مقـــاوم 
ــه  ــوم بـ ــداران موسـ ــع در پاسـ ــازی پـــل واقـ سـ
پـــل دانشـــگاه آزاد اســـالمی را ۲6 میلیـــارد 
ریـــال ذکـــر نمـــود و افـــزود : اتوبـــان پاســـداران 
نقـــش پدافنـــد عامـــل داشـــته و درمواقـــع 
ــن  ــرد و بدیـ ــد کـ ــای نقـــش خواهـ ــی ایفـ بحرانـ
خاطـــر مقـــاوم ســـازی پـــل واقـــع در ایـــن 

مســـیر اجـــرا شـــده اســـت.

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی عنوان کرد:

شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد:کيفيت و  استاندارد محصوالت؛  مهم ترین معيار تبليغات

شروع آسفالت تراشی و زیرسازی اتوبان پاسداران



ســورنا زمانیان ازمدیران برتــر فوالد کشــوربه عنوان 
مدیرعامــل جدیــد مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب 

معرفي شد .
به گزارش روابط عمومي مجتمع فوالد صنعت بناب 
ئین معارفه ســورنا زمانیان مدیرعامــل جدید این  ، آ
مجتمع طي مراســمي با حضور قائم مقــام گروه مالي 
گردشــگري، بصیــري مدیرعامــل گســترش صنابــع و 
معــدن ماهــان و اعضــاي هیئــت مدیــره و جمعــي از 

مدیران این مجتمع برگزارشد.
ئیــن بــا  قائــم مقــام گــروه مالــي گردشــگري در ایــن آ
اشاره به نامگذاري سال تولید، پشــتیباني ها و مانع 
زدائي توســط مقام معظــم رهبري گفــت : در اهمیت 
تولیــد و خــود اتکائــي همیــن بــس کــه مقــام معظــم 
رهبــري در چنــد ســال اخیــر تولیــد را محور و اســاس 
شــعار ســال قــرار داده انــد و مجتمــع فــوالد صنعت 
بناب در طي این ســالها پس از پشــت ســر گذاشتن 
مشــکالت ، موانع و کاســتي ها بــا هدایــت و حمایت 
مدیران ارشد گروه مالي گردشــگري در سال جهش 
تولیــد توانســت بــه شــرایط مناســبي دســت یابــد و 

جهش تولید محقق شد.
وي نگاه به داخــل و بهره منــدي از توان و پتانســیل 
ایــن مجموعــه فــوالدي را مهــم خوانــد و افــزود : 
مدیــران مجموعه هاي تولیــدي باید نــگاه به داخل، 
اســتقالل و رســیدن به خود کفائي را مد نظر داشــته 

باشــند و توان ، تخصص و پتانســیل داخلــي را به کار 
گیرند تــا از ظرفیت هاي موجود به شــکل هدفمند و 
بهینه بهره برداري الزم صورت پذیــرد.  فلذا تغییرات 
مدیریتــي در ایــن مجتمــع  نیز در راســتاي سیاســت 
هــاي راهبــردي و ایجــاد تحــول، رشــد و توســعه بــا 

سرعت و شتاب بیشتر انجام مي گیرد.
رئیس هیئــت مدیره مجتمــع فوالد صنعــت بناب از 

پایــان مشــکالت مالــي این شــرکت نیــز خبــر داد : در 
ســال 99 پــس از پیگیــري هــا و اقدامات ســازنده اي 
کــه انجام شــد تمــام بدهــي هــاي بانکــي کــه از عمده 
مشکالت و موانع ســر راه این این مجموعه فوالدي 
بــود تســویه گردید و بــا وجود شــرکت احیاء اســتیل 
فــوالد بافــت و زنجیره فــوالدي مربــوط به گــروه مالي 
گردشــگري مــواد اولیــه مــورد نیــاز واحد هــاي ذوبي 
این مجتمع تامین شد و با شرایطي که در بازار ایجاد 

شده بود رشد و پیشرفت خوبي را شاهد بودیم.
قائــم مقــام گــروه مالــي گردشــگري ســرمایه گــذاري 
ح هــاي توســعه فــوالد صنعت  انجام شــده بــراي طر
بناب را قابــل توجه خوانــد و گفت : اســتراتژي و نگاه 
مدیریت ارشد گروه از سال هاي پیش نگاه توسعه 
اي بوده اســت و ســرمایه گذاري عظیمي انجام شده 
ع وقــت پــروژه هــاي تعریف  کــه امیــد اســت در اســر
شده به بهره برداري برســد و در خدمت تولید ، رشد 
و پیشــرفت اقتصــادي و آباداني کشــور عزیزمان قرار 

گیرد .
وي در پایــان ضمــن تشــکرو قدردانــي از زحمــات 

پرســنل فــوالد صنعت بنــاب عنــوان کــرد : توفیقات 
به دست آمده در سال گذشته قابل تحسین است 
و از تمام دســت اندرکاران نهایت تشکر و قدرداني را 
دارم  و انتصــاب دکترزمانیــان که از مدیــران با تجربه، 
کار بلــد و برتر کشــور در پیشــبرد پروژه هــاي فوالدي 
اســت در جهت شــتاب بخشیدن به رشــد و توسعه 

مجتمع فوالد صنعت بناب مي باشد .
در ادامــه این مراســم بصیــري مدیرعامل گســترش 
صنایــع و معــادن ماهــان نیــز در خصــوص اهمیــت 
فوالد بنــاب گفــت : مجتمــع فــوالد صنعت بنــاب در 
زنجیــره فوالدي ایــن هلدینــگ نقش بســزائي دارد و 
بــر همین اســاس نگاه ویــژه اي در راســتاي توســعه 
آن وجود دارد و ســرمایه گذاري کالني که انجام شــده 
اســت حاکي از جایگاه ویــژه و اهمین آن مي باشــد و 
حضــور دکتــر زمانیــان در این مجتمــع نیز که ســابقه 
ح هاي توســعه اي دارد به  درخشــاني در پیشــبرد طر

همین دلیل است.
ســورنا زمانیــان مدیرعامــل جدیــد مجتمــع فــوالد 
صنعــت بنــاب نیــز در مراســم معارفــه گفــت : فوالد 

صنعت بنــاب شــرکت بزرگــي اســت و بــراي خودش 
یــك مکتــب فــوالدي دارد.  لــذا ، تحقیــق و پژوهــش 
و نقــش آفرینــي در حــوزه فــوالد کشــور در ســطحي 
بــاال بایــد در ایــن مجتمــع در دســتور کار قــرار گیرد و 

همگام با آخرین دستاوردهاي روز دنیا حرکت کند.

زمانیان تالش و کوشــش مضاعــف و با انگیــزه باال را 
حائز اهمیت دانســت و افــزود : ظرفیــت ، توانمندي 
و دانــش و تجربــه خوبــي در این شــرکت هســت و با 
توجه به جــوان بودن ایــن مجموعه فــوالدي، تالش 
و کوشــش مضاعــف و بــا انگیــزه بــاال در رســیدن بــه 
اهــداف و بهره بــرداري از پتانســیل موجــود الزمه کار 
مــي باشــد کــه در ادامــه موفقیــت هــاي قبلي تــداوم 
خواهد داشت و بهتر شدن شرایط را رقم خواهد زد.

بابــك علیــزاد شــهیر مدیرعامل ســابق ایــن مجتمع 
نیــز در این مراســم گــزارش کوتاهي از عملکرد ســال 
گذشــته ارائــه کــرد و گفــت : بــا حمایــت هــاي صورت 
گرفتــه ، در ســال 99 گام هــاي بلنــدي برداشــته شــد 
و رشــد تولیــد را شــاهد بودیــم و توانســتیم به ســود 

عملیاتي برسیم .
درپایان ازپروژه رفاهي ورزشــي کارگران مجتمع فوالد 

صنعت بناب و پیشرفت کارآن بازدیدبه عمل آمد
شــایان ذکر اســت کــه مجتمــع فــوالد صنعــت بناب 
بــه عنــوان یکــي از شــرکت هــاي تابعــه گــروه مالــي 
گردشــگري بــا برخــورداري از دو واحــد ذوب و ریختــه 
گــري و خطوط متعــدد نورد بــا ظرفیت تولیــد بیش از 
دو میلیون تن انواع مقاطع فوالدي بــا کیفیت باال در 
حال فعالیت اســت که جایــگاه ویــژه در تولید فوالد 
کشــور و حضــور پررنــگ در بازارهاي داخلــي و خارجي 

را دارد.
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امام خمينی )ره(

مجتمع فــوالد صنعت بنــاب در زنجیره 

فوالدي این هلدینگ نقش بســزائي دارد 

و بر همین اساس نگاه ویژه اي در راستاي 

توسعه آن وجود داشته که سرمایه گذاري 

کالني به انجام رســیده است که تمام آن 

حاکي از جایگاه ویژه و اهمیت آن مي باشد 

و حضور دکتر زمانیــان در این مجتمع نیز 

که سابقه درخشاني در پیشبرد طرح هاي 

توسعه اي برخوردار است  به همین دلیل 
صورت گرفت.

رشد و توسعه در مجتمع فوالد بناب با حضور سورنا زمانيان


