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آذربایجان شرقی
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فرمانده نیروی انتظامی عنوان کرد؛

رسانه ملی، بازوی قدرتمند در تنویر 
افکار عمومی

فرمانده انتظامی اســتان با تقدیــر از عملکرد صدا و ســیما در تنویــر افکار عمومــی در جریاناتی نظیــر مقابله با 
کرونا و بحران قره باغ از رسانه ملی بعنوان بازوی نیروی انتظامی در تنویر افکار عمومی یاد کرد.

ســردار عبدی در دیدار با مرتضی صفری مدیر کل صدا و ســیمای مرکز آذربایجان شــرقی گفت: نیروی انتظامی 
در عرصه مقابلــه با کرونــا مدیون مجاهــدت و تالش هــای همکاران عرصه رســانه ملی به ویژه شــبکه ســهند 

است.

افزایش سرمایه مجتمع 
فوالد صنعت بناب  

تصویب شد
4
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مدیرکل بهزیستی استان خبر داد؛

۲۰۰ خانــواده در صــف داشــتن 
فرزندخوانده در آذربایجان شرقی

معاون وزیر ارتباطات:  
رویداد »رینوتکس«   بر 

تصمیم گیری های ملی تاثیر گذار 
بوده است

رئیس کل دادگستری استان:

کارشناسان رسمی دادگستری 
از اظهارنظر قضایی پرهیز کنند
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 : امام جمعه تبریز
پژوهش زیربنای فعالیت های تخصصی است

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد؛
نقش محوری رسانه ملی 

در عرصه فرهنگ

آگهی مزایده 
فروش یک واحد خدماتی در برج شمس و سه واحد سرقفلی مغازه در برج میالد

شــهردار سراب در نظر دارد به استناد بند اول مصوبه شماره  398  مورخه 
99/08/10  شورای محترم اسال می  شهر سراب  تعداد یک  واحد خدماتی 
واقع در طبقه مجتمع پزشکی شمس و سرقفلی سه واحد تجاری واقع در 
طبقه اول برج میالد را به صورت نقدی و از طریق مزایده کتبی با شــرایط 

ذیل واگذار نماید.
الف( مشخصات واحدها:

1- واحد خدماتی شماره 208 واقع در طبقه دوم مجتمع پزشکی شمس به مسافت 71/5 متر 
مربع از قرار هر متر مربع 100/000/000 ریال جمعا به مبلغ 715/000/000

2-   مغازه شماره 247 واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت 19/18 متر مربع به مبلغ کل 
7/672/000/000 ریال

3-  مغازه شماره 223 واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت 17/11 متر مربع به مبلغ کل 
8/555/000/000  ریال

4-  مغازه شماره 223 واقع در طبقه اول برج میالد به مساحت 14/43 متر مربع به مبلغ کل 
7/936/500/000  ریال

شرایط مزایده:

1-  متقاضیان بایســتی 5% قیمت پایه جای غرفه پیشنهادی را به عنوان سپرده به حساب 

سپرده شماره 20111133678183  شهرداری نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شــعبه سراب واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت 
سربسته از تاریخ  نشر آخرین آگهی حداکثر تا ده روز تا آخر وقت اداری شنبه  99/10/13  

به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- واحد خدماتی و واحد های تجاری فاقد پاکینگ می باشد.

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، دارائی، و دفترخانه و .. ( به عهده برنده مزایده  خواهد بود.
6-  شــرکت کنندگان موظف اند شماره غرفه را بر روی پاکت پیشنهادی خود قید نمایند و 
پیشنهاد خود را تا آخر وقت اداری روز شنبه  مورخه 99/10/13 به دبیرخانه شهرداری سراب 

تحویل دهند 
7-  ســپرده نفرات اول تا ســوم 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 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 رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

شهرداری سراب  در نظر دارد به استناد بند دوم مصوبه شماره 395 مورخه 1399/07/30   شورای اسالمی  شهر سراب بهره برداری 
و نگهداری جایگاه سی ان جی  میدان میوه و تره بار و پشت ترمینال را به شرکت های واجد شرایط  و دارای صالحیت به مدت یکسال 

واگذار نماید.

مبلغ مزایده ساالنه  برای دو موضوعردیف

جایگاه تره بار  و پشت ترمینال

مبلغ مزایده ماهانه برای  دو جایگاه 

تره بار   جایگاه تره بار  و پشت ترمینال

مبلغ 5 درصد سپرده شرکت 

در مزایده

مدت اجاره 

) ماه( 

12 ماه240/000/000 ریال400/000/000 ریال4/800/000/000ریالاجاره جایگاه های سی ان جی تره بار و پشت ترمینال1

1- موضوع مزایده: بهره برداری از جایگاههای ســی ان جی تره بار وپشت ترمینال
2- محل انجام مزایده: شهر سراب

3- مدت انجام مزایده:12ماه شمسی)شروع قرارداداز تاریخ ابالغ قراردادلغایت 12ماه(
4-پیشــنهادات باید حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشــار دومین آگهی  و تا آخر وقت اداری مورخه شــنبه 99/10/13 به نشــانی ســراب خیابان قدس شمالی ساختمان 

شهرداری دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
5- مبلغ ونوع ســپرده شــرکت در مزایده: پیشــنهاد دهندگان بایدمبلغ سپرده شــرکت در مزایده قید شده در جدول باالرا به شماره حساب

1123678183- 2011 بنــام شــهرداری ســراب نزد بانک قرض الحســنه مهرایران شــعبه ســراب واریز و فیش واریزی و پابــه همان مبلغ ضمانــت نامه بانکی)که 
از تاریخ بازگشــایی پاکت باید به مدت ســه ماه مهلت داشــته باشــد(  را درپاکت تضمین )پاکت الف( وپیشــنهادات فنی ومدارک مربوطه وســوابق کاری و شــرایط 
 مزایده واســناد ارزیابی را در) پاکت ب( و قیمت پیشــنهادی خود را مطابق برگ پیشــنهاد قیمت در )پاکت ج( ومجموعه رادر پاکت مناســب ومهرشــده تحویل نمایند.

6- سایر جزئیات در شرایط واسناد ارزیابی درج شده است.
 7- ســپرده نفرات دوم و ســوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مســترد نخواهد شــد در صورت انصراف هرکدام به ترتیب ســپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- بدیهی اســت شــرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.                      
9-  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشترو دریافت شرایط مزایده به سازمان مدیریت  حمل و نقل شهرداری سراب مراجه و یا با شماره تلفن های 43211680-041تماس 

حاصل نموده و از محل پروژه بازدید نمایند.                                                                                   محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

آگهی مزایده جایگاه CNG    تره بار و پشــت ترمینال) مرحله دوم(  » نوبت اول«

آگهی مناقصه عمومی
 دو مرحله ای شرکت نفت پاسارگاد 

99/12/ن-م

شــرکت نفت پاسارگاد  در نظر دارد  نســبت  به  انتخاب پیمانکار  واجد شرایط  جهت محصور سازی  اراضی طرح 
توســعه کارخانه تبریز خود از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اســناد مناقصه، در ساعات 
اداری از تاریخ 1399/09/24 لغایت 1399/10/3 )به جز روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیالت رسمی( به نشانی 

ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ 1399/10/14 تحویل نمایند:
الف( تهران- ســعادت آباد- بلوار دریا- خیابان مطهری شــمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پالک 37- 

تلفن 23036333.
)تذکر:تحویل پاکت ها در تهران حتما می بایست به دبیرخانه مرکزی نفت پاسارگاد صورت پذیرد(

ب( تبریز- خیابان ولیعصر- خیابان فروغی-خیابان پروین اعتصامی-نرسیده به اولین چراغ راهنمایی-پالک 15- دفتر 
فروش شرکت نفت پاسارگاد- شماره تماس 041-33338206-33335731

1- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 586.000.000 )پانصد و هشتاد 
و شــش میلیون( ریال می باشــد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا 
ب- چک بانکی در وجه شــرکت نفت پاســارگاد یا ج – واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت 

به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
2-  مدت اجرا : از زمان ابالغ قرارداد به مدت شش ماه شمسی.

3- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اســناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شــرکت به همراه کارت 
شناسایی معتبر .

4-  ارائه گواهینامه صالحیت خدمات پیمانکاری حداقل در رتبه 4 از "سازمان برنامه و بودجه کشور" در رشته "ساختمان 
و ابنیه".

5-  به پیشــنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شــرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر 
واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-  هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
7-   درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

با حضور نمایندگان سهامداران، مدیران و اعضای هیات مدیره؛

مرحله اول  ) نوبت اول(
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

، همواره فراتر  معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: اثرگذاری رویــداد رینوتکس تبریز
از آذربایجان شرقی بوده و در بســیاری از تصمیم گیری و تصمیم سازی های ملی 

نیز موثر بوده است.
بــه گــزارش جام جــم امیــر ناظمــی در  آییــن افتتــاح مجــازی هشــتمین دوره 
نمایشــگاه رینوتکس که در محل اســتانداری برگزار شــد، با قدردانی از استاندار 

و سایر مســئوالن اســتانی در اهتمام جدی نسبت به برگزاری مســتمر و ساالنه 
نمایشــگاه رینوتکــس، اظهــار کــرد: نمایشــگاه ربــع رشــیدی از جملــه اولیــن و 
بهتریــن نمایشــگاه های تخصصی و منطقه ای اســت که همه ســاله و در ســطح 
عالی به میزبانی آذربایجان شــرقی برگزار می شــود. وی ادامه داد: این نمایشــگاه 
می تواند الگویی موفق برای تمامی اســتان های کشور و به خصوص استان های 

همجــوار بــرای توســعه فعالیت هــای فناورانــه باشــد. وی همچنین اظهــار کرد: 
رویــداد رینوتکس عــالوه بر تجاری ســازی ایده هــای فناورانــه می توانــد در زمینه 
رشــد اکوسیســتم های محلی نیــز نقــش بســزایی ایفــا کنــد. ناظمی همچنین از 
برنامه وزارت ارتباطات برای حمایت از حامیان این دوره از نمایشگاه رینوتکس 

با هدف افزایش رغبت سرمایه گذاران به مشارکت در رینوتکس ۲۰۲۰ خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات:  رویداد “رینوتکس” بر تصمیم گیری های ملی تاثیر گذار بوده است
سه شنبه   25  آذر  1399    شماره 5829

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران 99/4   نوبت دوم

کاربریآدرسشعبه تملیک کنندهردیف
متراژ

عرصه 
متراژ اعیانی

قیمت پایه
 مزایده

توضیحات )فروش با وضعیت موجود(وضعیت ملک پالک ثبتی

گوگان -روبروی روستای فیروز ساالر پایانه مسافربری گوگانگوگان1
پایانه 

مسافربری
5940144171,037,120,000

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

بخش 38 تبریز
خالی 

516متر مربع سالن مسافربری در دو طبقه دوبلکس و 168 متر 
مربع انباری و کارواش و نگهبانی و سرویس های بهداشتی و 
نمازخانه و 850متر مربع شامل 19 باب مغازه خدماتی و 225 
متر مربع سکوی سوارکردن مسافر و دارای امتیاز برق و گاز و 

آب)ششدانگ(  

023935,058,912,000تجاریتبریز چایکنار بازار بزرگ صاحب االمر بازار مسگرانملکی بانک2
مغازه های شماره   104و103و102و101و26

و27و28و29  واحد تجاری 56
159 متر مربع همکف و 80متر مربع زیر زمین-سند  مبایعه نامهخالی

ششدانگ شامل یک ساختمان مسکونی دو طبقه به مساحت 240 متصرفدار447اصلی بخش 15 تبریز1802408,400,000,000مسکونیمرند -خ قیام- مابین پل المهدی و پل قیام - کوچه شهید اردبیلچی شعبه مرند3
متر مربع 

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

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

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

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

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

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

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

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

بخش 31 تبریز
ششدانگ - ساختمان دو طبقه مسکونی دو نبش با ورودی های متصرفدار

مجزا برای هر طبقه 

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

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

1726فرعی از161اصلی مفروزی از 69 بخش 
48تبریز

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

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

48
خالی

دارای سالن  سوله با پوشش سقف خرپا به صورت  نیمه تمام بدون 
در و پنجره و فاقد نازک کاری به ارتفاع 8 متر و بمساحت 504 متر 

مربع

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

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

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

 بخش  چهار مراغه
محل سابق شعبه زرگران بناب خالی

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

روستای خلیلوند-
دارای سوله به مساحت 816 متر مربع و همچنین ساختمان به متصرفدار19 فرعی از 20 اصلی 564194624,864,000,000کارگاه

مساحت 130 متر مربع می باشد.

ش
نحوه فرو

ط نقد 
 با شرای

توضیحاتردیف

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

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

ساط
ط نقد و اق

ش با شرای
نحوه فرو

شرایط اقساطمدتپیش پرداختکاربریردیف

مسکونی -تجاری1
اداری

%50
9%یک ساله

15%دوساله
18%سه ساله

صنعتی،  کشاورزی  2
دامداری  و خدماتی

-یک ساله%30

9%دوساله

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

ادامه  در صفحه 3

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

مطرح نمایند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است.
* توضیحات: برای امالک واقع در شهرک های صنعتی خریدار مستلزم قبول شرایط ذیل  
می باشد: )امالک صنعتی واقع درشهرک های صنعتی که به صورت  جانشینی  می باشد:( 

1- موضوع مزایده عبارتســت ازحق اســتفاده از اعیانی احداثی وتاسیسات ومستحدثات 

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

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

مورد بانک به برنده مزایده وکالت خواهد داد(.
3- بانک بمدت 5 سال از تاریخ واگذاری حق فســخ واگذاری)درهرقالب که واگذارگردد 

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

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

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

را ازخود سلب و اسقاط نمود.
7- بانک هیچگونــه تعهد و تکلیفی در واگذاری عرصه واعیانی و تاسیســات مورد مزایده 
ونیز جانشینی برنده مزایده قبل ازتسویه حساب با بانک ندارد،بلکه فقط درصورت عمل به 
تعهدات از سوی برنده مزایده براساس اجاره به شرط تملیک بانک نامبرده را جهت جانشینی 
) به صورت  عادی( به شــرکت های صنعتی معرفی خواهد نمود کــه قبول آن هم منوط به 

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

سلب و اسقاط نمود.



3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

ضرورت توسعه روش های نوین آبیاری برای استفاده بهینه از آب کشاورزی
مدیــر آب و خــاک و امــور فنــی مهندســی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی آذربایجــان شــرقی گفــت: اســتفاده از روش هــای 
نویــن آبیــاری و اصــالح روش هــای قدیمی برای پیشــگیری از 

کمبود آب، ضروری است.
به گــزارش جام جم کامــران یوســفی راد در رابطــه با وضعیت 

آب و کمبود آن در استان، گفت: با توجه به این که آذربایجان 
شرقی در منطقه خشــک و نیمه خشــک قرار گرفته و میزان 
بارندگــی ســاالنه به طــور متوســط حــدود 3۰۲ میلی متر یعنی 
یک سوم کشورهای اروپایی اســت، میزان افزایش متوسط 
دمای هوا ســاالنه در منطقــه نیز حــدود 1۰ درجه ســانتیگراد 

گزارش شــده کــه این امــر باعــث تبخیــر آب به میــزان حدود 
۲4۰۰ میلی متر در سال می شود. وی افزود: این شرایط باعث 
کاهش آب در مخزن های آب ســطحی و زیرزمینی می شود و 
میزان کســری آب های زیر زمینی، ســاالنه حدود 33 میلیون 
مترمکعــب تخمیــن زده می شــود. وی بــا تاکید بر اســتفاده 

کشاورزان از روش های نوین آبیاری، گفت: استفاده از آبیاری 
، اصــالح روش هــای ســنتی، اصــالح و بهســازی  تحــت فشــار
کانال هــای آبیــاری، احیــای قنــوات و لوله گــذاری در انهــار به 
صــورت ســنتی و مکانیزه تــا محــل مصــرف آب، می توانــد در 

صرفه جویی آب نتیجه بخش باشد.

سه شنبه   25  آذر  1399    شماره 5829

آگهی مزایده ماشین آالت بانک ملی 99/4   نوبت دوم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بانک ملی ایران  اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی

کارشناسان رسمی دادگستری 
از اظهارنظر قضایی پرهیز کنند

رئیس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی، گفت: 
کارشناســان باید در حیطه موضوعی که به آنان 
ارجاع شده، نظر داده و از اظهار نظرهای قضایی 

خودداری کنند.
به گزارش جام جم موسی خلیل الهی در مراسم 
ســوگند کارشناســان جدید کانون کارشناســان 
رســمی  دادگســتری اســتان بــا بیــان این کــه امر 
کارشناســی شــان و منزلــت محســوب شــده و 
بایــد رعایــت شــود، اظهــار کــرد: از لحظــه ای کــه 
ارجــاع داده می شــود کارشــناس مربوطــه باید با 

مسئولیت این موضوع را بپذیرند.
وی افــزود: امــر کارشناســی نبایــد یــک مســاله 
عــادی و روزمــره تلقــی شــود چــرا کــه در صــورت 
عــادی انــگاری و روزمــره محســوب کــردن ایــن 
مســاله موجــب بــی توجهــی در پرداختــن بــه 

پرونده ارجاعی می شود.
رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی بــا 
بررســی  صالحیــت  گرفتــن  نظــر  در  بــر  تاکیــد 
توســط کارشناســان، ادامــه داد: کارشناســان 
رسمی دادگستری باید نسبت به بررسی پرونده 
ارجاعــی صالحیــت خــود را در نظــر بگیرنــد و در 
صورتی که نســبت به پرونــده ارجاعی صالحیت 

ندارند مراتب را به مقام قضایی اعالم کنند.
وی بــا بیــان این کــه گاهــی اوقــات کارشناســان 
رسمی دادگستری نسبت به پرونده ارجاع شده 
به منظــور بررســی اظهــار نظــر قضایــی می کنند، 
گفت: با توجه به این که هر فردی در حیطه کاری 
و تکلیفی خود بایــد اظهار نظر کند کارشناســان 
بایــد در حیطــه موضوعی که بــه آنها ارجاع شــده 
اســت، نظــر داده و از اظهــار نظرهــای قضایــی 

خودداری کنند.

خبر

در راســتای پیگیــری و اجــرای مصوبــات 
فنــی  آمــوزش  ســازمان  رئیــس  ســفر 
و حرفــه ای کشــور بــه اســتان آذربایجــان 
کل  اداره  همــکاری  نشســت  شــرقی، 
آموزش فنــی و حرفه ای آذربایجان شــرقی 
با دانشگاه آزاد اسال می اســتان با رویکرد 
کفــش  دپارتمــان  انــدازی  راه  و  ایجــاد 
و مصنوعــات چــر مــی در محــل معاونــت 
آموزش، پژوهش و برنامه ریزی این اداره 

کل برگزار گردید.
بــه گــزارش جام جــم در راســتای پیگیــری 
و اجــرای مصوبــات ســفر رئیس ســازمان 
آموزش فنــی و حرفه ای کشــور به اســتان 
آذربایجان شرقی، نشست همکاری اداره 
کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای آذربایجــان 
شــرقی با دانشــگاه آزاد اســالمی  استان با 
رویکرد ایجاد و راه اندازی دپارتمان کفش 
و مصنوعــات چرمــی  در محــل معاونــت 
آموزش، پژوهش و برنامه ریزی این اداره 

کل برگزار گردید.
به گزارش روابط عمو می اداره کل آموزش 

فنی و حرفه ای اســتان آذربایجان شــرقی، 
آمــوزش،  معــاون  کیــان،  محمدرضــا 
پژوهش و برنامــه ریــزی اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی، میزبان؛ 
دانشــگاه  پژوهــش  معــاون  رســولی، 
آزاد اســال می  اســتان، نصیــری، مســوول 
 ، دپارتمان چرم، کفش و فرش، فیضی  پور
راســتای  در  کفــش  مدرســه  رئیــس 
همکاری های مشترک در حوزه دپارتمان 

کفش در این اداره کل بود.
رســولی، معــاون پژوهــش دانشــگاه آزاد 
اســالمی  اســتان در ایــن جلســه با اشــاره 
اســتخراج  وکفــش،  چــرم  منظومــه  بــه 

کفــش،  و  چــرم  صنعــت  چالش هــای 
تعریف عناویــن مرتبط با پایــان نامه های 
ارشــد و دکتــرا حــدود 7 هــزار عنــوان، اخذ 
مجــوز مرکــز تحقیقاتــی چــرم و کفــش، 
تاســیس ســرای نــوآوری چــرم و کفــش 
طراحــی  اســتارتاپ  برگــزاری   ، تبریــز در 
کفــش بــا همــکاری و مشــارکت شــرکت 
شــهرک های صنعتــی، تهیــه پروپــوزال و 
ح توجیهــی مدرســه کفــش، تصویب  طــر
مرکــز شــتاب دهنده تخصصــی چــرم و 
کفــش را از جملــه فعالیت هــای مدرســه 
افــزود: در  کــرد و  عالــی کفــش عنــوان 
ایــن میــان، اختصــاص فضــای فیزیکــی 

و  چــرم  مدرســه  نــام  بــه  منظریــه  در 
کفــش تبریــز بــا مســاحت 1۲۰۰ متــر مربــع 
و تعریــف کارگاه هــای طراحــی و دوخــت 
کیــف و کفــش، زیره ســازی و برنامه ریــزی 
بــرای اجــرای ۵۰ دوره آموزشــی از جملــه 
فعالیت هــای صــورت گرفتــه در حــوزه 

کفش در این استان بوده است.
خاطرنشــان  ادامــه  در  همچنیــن  وی   
ســاخت: فراخوان همکاری اساتید خبره 
در حوزه چرم و کفــش، برآورد برگــزاری 1۲۰۰ 
نفر دوره در ســال جــاری، خریــد ۵۰ درصد 
تجهیــزات و تامیــن برخــی تجهیــزات از 
طریــق کمک های افــراد خّیر، برگــزاری یک 
دوره آزمایشــی توســط دکتــر یوســفی بــه 
صــورت کوتــاه مــدت بــا هــدف شــناخت 
مواد زیره کفش، برنامه ریزی برای برگزاری 
فــن بــازار کفــش در منطقــه آزاد ارس و 
ایجاد دوره کاردانی چــرم و کفش می توان 

نام برد.
نصیری، مســئول دپارتمان چــرم و کفش 
و فرش نیــز در این نشســت، با اشــاره به 

وجــود دو کارگاه در مرکــز آمــوزش فنــی و 
حرفــه ای1۵ ) اللــه ( تبریــز بــه آســیب های 
کفــش در حــوزه کیفیــت چــرم تولیــدی 
داخــل و طراحــی مناســب کفــش اشــاره 

نمود.
آمــوزش،  معــاون  کیــان،  رضــا  محمــد 
پژوهش و برنامــه ریــزی اداره کل آموزش 
فنــی و حرفــه ای آذربایجــان شــرقی نیــز 
آموزشــی  در خصــوص اســتانداردهای 
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور 
و بحــث رقابــت پذیــری، صــادرات، بهبود 
کیفیت، مشــتری پســند بودن، اشــتراک 

تجهیزات و... مطالبی عنوان نمود.
ارائــه  جهــت  پیشــنهاداتی  ادامــه  در 
آموزش های مهارتی به صورت مشــارکتی 
و صــدور گواهینامــه و همچنیــن تهیــه 
بســته پودمان هــای مهارتی بــرای مقاطع 
دیپلــم کاردانــی و کارشناســی مباحثــی 
ح گردید. همچنین در این نشســت  مطر
بــر تعامــل و هــم افزایــی دســتگاه ها و 
نهادهای مرتبط با حوزه کفش تاکید شد.

در راستای مصوبات شورای توسعه مهارت استان و تاکید رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد؛

نشست همکاری های مشترک با هدف راه اندازی دپارتمان کفش در استان

مدیرکل بهزیســتی آذربایجان شــرقی از واگذاری 41 کودک بی سرپرســت 
به فرزندخواندگی طی هشت ماه گذشــته خبر داد و گفت: امسال تعداد 
واگــذاری کــودک بــی سرپرســت بــه فرزندخواندگی در اســتان نســبت به 
ســال گذشــته افزایش یافته اســت، همچنین ۲۰۰ خانواده پشــت نوبت 

دریافت فرزند خوانده هستند.
به گزارش جام جم به نقل از ایســنا  فرگل صحاف با بیــان این که از ابتدای 
ســال جاری روال فرزندخواندگی توســط ســازمان بهزیســتی تغییر یافته 
اســت، اظهار کرد: تمامــی  افراد متقاضــی که پنج ســال از زندگی مشــترک 
خــود را ســپری کــرده  و صاحــب فرزنــدی نشــده اند، می توانند به ســامانه 
بهزیســتی مراجعه و نســبت بــه ثبــت درخواســت فرزندخواندگــی اقدام 

کنند.
وی بــا اشــاره بــه ســامانه ی فرزندخواندگــی بهزیســتی کــه بــرای رعایــت 
حــال متقاضیــان راه اندازی شــده اســت، افــزود: حفظ نوبــت متقاضیان 
و اجرای شــفاف شــرایط طبق دســتورالعمل های بهزیســتی در ســامانه، 
تعــداد متقاضیــان واقعی، گروه ســنی، ثبــت تما مــی  اطالعات فــردی زوج 
و زوجــه در ســامانه، مشــخص شــدن جنســیت فرزندخوانــده و غیــره از 
جملــه مزایــای راه انــدازی ایــن ســامانه اســت کــه براســاس آن می تــوان 
احقاق حــق هر متقاضــی را به طــور واضح بررســی کــرد.وی با بیــان این که 
ســاالنه می توانیم ۲4 الی 3۰ فرزند بــه فرزندخواندگی واگــذار کنیم، گفت: 
فرزندخواندگــی شــامل کودکانــی می شــود کــه طبــق تشــخیص دادگاه، 

سرپرســتی و حضانت آن ها برعهده بهزیستی باشــد.مدیرکل بهزیستی 
اســتان تاکید کرد: بهزیســتی تنهــا فرزندانی را کــه حضانت آن هــا از طریق 
دادگاه بــه بهزیســتی واگــذار شــده  می توانــد بــه عنــوان فرزندخوانــده در 
اختیــار خانواده هــای متقاضــی قــرار دهــد.وی ادامــه داد: کودکانــی کــه 
بدسرپرست بوده یا والدینشان در کمپ های ترک اعتیاد به سر می برند 
یا به دلیل اختالفات خانوادگی به بهزیســتی ســپرده شــده اند، به عنوان 
امانت توســط بهزیســتی نگهداری می شــوند و تنها با تشــخیص دادگاه 
به والدین خود بازگردانده می شــوند.صحاف با بیان این که افــزون بر ۲۰۰ 
نفر پشــت نوبتی فرزندخواندگــی در آذربایجان شــرقی وجــود دارد، گفت: 

بیشترین درخواست ها برای نوزادان زیر دو سال است.  

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد؛

۲۰۰ خانواده در صف داشتن فرزندخوانده در آذربایجان شرقی

خبر

 : امام جمعه تبریز
فعالیت های  زیربنای  پژوهش 

تخصصی است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز 
گفت: پژوهش زیربنای تمامی  فعالیت های تخصصی 

است و نباید به بوته فراموشی سپرده شود.
به گزارش جام جم حجت االسالم محمدعلی آل هاشم 
کارشناسان  مرکز  مدیره  هیات  اعضای  دیدار  در 
رسمی دادگستری آذربایجان شرقی با وی، کار کارشناسی 
را کمتر از قضاوت ندانست و افزود: اگر به صورت عمیق 
نگریسته شود متوجه می شویم  کارشناسی  کار  به 
آرای صادره  کار نیز نوعی قضاوت است که در  این 
رسمی دخالت مستقیم دارد. وی اظهار کرد: وقتی قاضی 
یک پرونده بر اساس ضرورت به نظر یک کارشناس 
رجوع می کند، در واقع آن کارشناس نوعی قضاوت 
برای طرفین دعوی انجام داده است. آل هاشم ادامه 
داد: بر این اساس کارشناسان باید در اظهار نظرهای 
خود همیشه و در هر شرایطی خدا را مدنظر داشته 
باشند و برای رضایت خاطر یک گروه یا یک شخص رای 
ندهند.  وی با تاکید بر اهمیت پژوهش و کارشناسی 
در فعالیت های تخصصی، گفت: اگر در کشور ما و در 
حوزه های مختلف تحقیق و پژوهش انجام نشود، 
به موفقیت نخواهیم رسید. آل هاشم اضافه کرد: به 
عنوان مثال در بازدیدهایی که از پارک علم و فناوری 
انجام داده ام، از دیدن جوانانی که با ابتکار و اختراع خود 
در شرایط تحریم، کشور را پیش می برند بسیار لذت بردم 
و باید قدردان این استعدادها و جوانان نخبه باشیم. 
وی گفت: از این منظر که کار مرکز یک کار کارشناسی و 
پژوهشی است ، اقدامات شما بسیار باارزش است به 

شرط آن که نتیجه گیری ها بر مبنای عدالت باشد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

ای یاد تو روح بخش جان درویش   
اى مهــــــــِر جماِل تو دواى دِل ریش
دل ها همه صیدهاى در بند تواند   

جوینده توست هر کسی در هر کیش
امام خمینی - ره

سه شنبه    25  آذر  1399    شماره 5829

یان  اجــرای ۱۷۱ ســازه کنتــرل جر
آب در آذربایجان شرقی 

منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل   
بــا  شــرکت  ایــن  کــرد:  اعــالم  آذربایجان شــرقی 
ومیــه، در  یاچــه ار اولویــت قــرار دادن احیــای در
چهار سال گذشته 171 ســازه اندازه گیری و کنترل 
جریــان آب در شــبکه های آبیاری وزهکشــی زرینه 

رود، قلعه چای و آجی چای ساخته است.
زاده در جمــع  بــه گــزارش جام جــم یوســف غفــار
خبرنــگاران اظهار کرد: این تعداد ســازه اندازگیری 
و کنترل جریــان آب بــرای بهبود مدیریــت توزیع و 
تحویــل آب در شــبکه های آب آذربایجــان شــرقی 
ساخته شــده که 1۲۰ دستگاه آن در شــبکه آبیاری 
رودخانــه »زرینــه رود«، ۲۲ دســتگاه در  رودخانــه 
»آجــی چــای« و ۲۹ دســتگاه نیــز در شــبکه آبیــاری 

»قلعه چای« اجرا شده است. 
وی افــزود: اجــرای بهســازی جــوی آب بــه میــزان 
۲ هــزار و 1۹۰ کیلومتــر در شــبکه آبیــاری رودخانــه 
»صوفی چای« و ساخت کانال ســنگی نهر علویان 
یکــی دیگــر از اقدامــات شــرکت آب منطقــه ای 
در ایــن خصــوص اســت.غفارزاده گفــت: هــدف 
در  آب  تحویــل  و  یــع  توز یــت  مدیر بهبــود  مــا 
شــبکه های آبیــاری و زهکشــی اســت. همچنیــن 
تــالش می کنیم با ســاخت ســردهنه در جوی های 
ســنتی منشــعب از رودخانه ها، عالوه بــر افزایش 
بهره وری، با بهســازی نهرها، بازدهــی انتقال آب را 

به دریاچه ارومیه بهبود بخشیم.
وی افــزود: ســاخت ســردهنه ها در ورودی نهرها، 
برداشــت  و  آبه هــا  حــق  دقیــق  تقســیم  ســبب 
بهینــه آب از رودخانه هــا می شــود و بــا ســازه های 
اندازه گیــری، امــکان پایــش و کنتــرل حجمــی آب 
تحویلــی اراضــی پایــاب انهــار به مقــدار الزم میســر 
می شــود و از هدررفت آب جلوگیری شده و صرفه 

جویی قابل توجهی در آن صورت می گیرد. 
آذربایجــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
و  آب  برداشــت  از  جلوگیــری  بــا  گفــت:  شــرقی 
انســداد انهار در فصــل غیرزراعــی و کنتــرل میزان 
برداشــت و تحویــل حجمــی آب می توانیــم رونــد 
ومیــه را در درازمــدت تقویــت  یاچــه ار احیــای در

کنیم.

خبر

مجمــع عمومــی  فــوق العــاده مجتمــع 
فــوالد صنعــت بناب بــا حضــور صاحبان 

سهام برگزار شد.
وابــط  بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از ر
عمــو می مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب، 
مجمع عمــو می فوق العاده ایــن مجتمع 
و شــرکت های تابعــه بــا حضــور اکثریــت  
عمــده،  ســهام  صاحبــان  نماینــدگان 
مدیــران و اعضــاء هیــات مدیــره ایــن 

شرکت برگزار شد.
و  مدیرعامــل  شــهیر  علیــزاد  بابــك 
گــزارش  عضــو هیــات مدیــره مجتمــع 
کامــل عملکــرد و آخریــن وضعیــت ایــن 
مجموعــه فــوالدی را بــه هیــات رئیســه 
ارائــه کــرد و اظهــار داشــت: مجموعــه 
فوالد بناب از ســال 1384 با نام شــاهین 
بنــاب آغــاز بــه کار و وارد بــازار شــد که در 
ح هــای توســعه ای ایــن  ادامــه اجــرای طر
مجتمــع بــا هفــت خــط نــورد و دو واحــد 
ذوب و ریختــه گری به فعالیــت پرداخت 
که هدف گــذاری تامیــن فوالد مــورد نیاز 
منطقــه و به ویــژه رویکــرد بــازار صادراتی 
در ابتدا صــورت گرفته بود ولــی با تحقق 
نیافتــن پیــش بینی هــای انجــام شــده و 
عــدم ثبــات و وجــود مشــکالت عدیــده 
در 1۰ ســال اخیر باعث شــده بود که این 
شــرکت بــا حــدود ۲۰ درصــد ظرفیــت بــه 
فعالیــت خــود ادامــه دهــد کــه از جملــه 

ســرمایه درگردش، تامیــن مــواد اولیه و 
مشــکالتی از ایــن قبیــل در عــدم تحقــق 
شــده  یــف  تعر ظرفیــت  بــه  دســتیابی 

نقش داشته است .
علیزاد شــهیر در ادامه گــزارش، افزایش 
ایــن  پیشــنهادی  راهــکار  را  ســرمایه 
شــرکت عنوان کــرد و افزود: بــا موافقت 
سهامداران افزایش ســرمایه شرکت به 
منظور رفع مشــکالت بانکی و اصالحات 
مشــکالت  رفــع  و  مالــی  ســاختاری 
را طــی  ونــد صعــودی خــود  مربوطــه، ر
خواهــد کــرد و رشــد و شــکوفائی صورت 
گرفتــه در ســالجاری بــا قــدرت بیشــتر 
تــداوم خواهــد یافــت کــه شــاهد ورود 

ایــن مجموعــه بــه بــورس نیــز خواهیــم 
بود و مهــم تریــن مســاله توجه ویــژه به 
برنامه های توســعه ای شــرکت و تکمیل 

زنجیره فوالدی خواهد بود .
مدیرعامل فوالد صنعت بناب با اشــاره 
بــه افزایــش تولیــد و رســیدن بــه ســود 
عملیاتــی نیــز گفــت : توانســته ایــم در 
7 ماهــه ســال ۹۹ بــه رشــد ۵۲ درصــدی 
دســت پیدا کنیم و صادرات ۲4 درصدی 
داشــته باشــیم و آنچه کــه حائــز اهمیت 
اســت رســیدن بــه ســود عملیاتــی در ۵ 
ماهه نخست سال بوده که سود پیش 
بینــی شــده در ســال گذشــته را محقــق 
کــرده اســت و در 7 ماهــه ســال جــاری 

شــرکت به ســود متناسبی دســت یافته 
است .

وی در پایــان بــه چشــم انــداز صادراتــی 
و بــازار محصــوالت فــوالدی نیــز اشــاره و  
خاطــر نشــان کــرد: برنامــه ریــزی صورت 
گرفتــه در راســتای  بهبــود فرآینــد تولیــد 
و عرضــه محصــول باعــث رضایتمنــدی 
بیشــتر مشــتریان نیــز شــده اســت و به 
منظــور توســعه بــازار صادراتــی اقدامات 
جــدی طــی مذاکــرات الزم انجــام شــده 
اســت کــه بــا اجرائــی شــدن آن میــزان 
صــادرات نیــز بــه صــورت چشــمگیری 

افزایش خواهد یافت.
 ، گــزارش علیــزاد شــهیر ارائــه  از  پــس 

گــزارش حســابرس مســتقل و بــازرس 
قانونی در تایید افزایش ســرمایه قرائت 
شــد و در انتهای مجمــع فوق العــاده ، با 

افزایش سرمایه مجمع موافقت شد.
شــایان ذکــر اســت کــه مجتمــع فــوالد 
صنعــت بنــاب در حــال حاضــر بــا نــام 
محصــوالت  بنــاب  شــاهین  تجــاری 
فــوالدی خــود را در بازارهــای داخلــی و 
خارجــی بــا کیفیتــی مطلــوب و مطابــق با 
اســتانداردهای روز دنیا و بــا بهره مندی 
نــورد عرضــه   از خطــوط تولیــد ذوب و 
ح های توســعه  ای  می کنــد و بــا ایجــاد طر
در  را  وشــنی  ر انــداز  چشــم  عظیــم، 
تی پیش روی خود دارد که از  ســال های آ
این مجموعــه فــوالدی در آینــده نزدیك 
بــه عنــوان یکــی از قطب هــای فــوالدی 

خاورمیانه نام برده خواهد شد.

افزایش سرمایه مجتمع فوالد صنعت بناب  تصویب شد
خبر

تعامل اداره کل سالمت و امور 
اجتماعی با خانه مطبوعات

شهرداری  اجتماعی  امور  و  سالمت  مدیرکل 
تبریز گفت: شهرداری تبریز در ارائه خدمات و 
همکاری های الزم و همه جانبه با خانه مطبوعات 

تمام توان و اهتمام را به کار گرفته است.
 ، تبریز از  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
»محمدحسین حسن زاده« در دیدار مدیرعامل 
و هیات مدیره خانه مطبوعات استان آذربایجان 
کل  اداره  گسترده  همکاری  به  نسبت  شرقی 
سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز با خانه 

مطبوعات ابراز خرسندی کرد.
شهرداری  اجتماعی  امور  و  سالمت  مدیرکل 
در  سالمت  کل  اداره  کرد:  خاطرنشان  تبریز 
حوزه رسالت با خانه مطبوعات استان همکاری 
به  مشترک  تعامالت  خصوص  در  و  داشته 
در  مجدانه  و  یافته  دست  رضایتبخشی  نتایج 
فعالیت  در  بیشتر  و  گسترده  خدمات  ارائه 
خانه  مدیر  شفیعی«  »مرتضی  است.همچنین 
آذربایجان  استان  رسانه های  و  مطبوعات 
اداره  ارزشمند  از همکاری  شرقی ضمن تقدیر 
تبریز  شهرداری  اجتماعی  امور  و  سالمت  کل 
استان  رسانه  اصحاب  با  کرونا  ع  شیو ایام  در 
اظهار داشت: این مرکز در صیانت از سالمت 
اقدامات  مطبوعات  خانه  اعضای  و  خبرنگاران 
ارزشمندی داشته است. وی با اشاره به تمدید 
مطبوعات  خانه  مشترک  همکاری  تفاهم نامه 
اجتماعی  امور  و  سالمت  کل  اداره  و  استان 
مطبوعات  خانه  اعضای  گفت:  تبریز  شهرداری 
خدمات  از  می توانند  گذشته  سنوات  مطابق 
بهداشتی و درمانی در چارچوب مفاد تفاهم نامه 

منعقد شده بهره مند شوند.

مجموعــه فوالد بناب از ســال 1384 
با نام شــاهین بناب آغاز به کار و وارد 
بازار شــد که در ادامه اجرای طرح های 
توسعه ای این مجتمع با هفت خط نورد 
و دو واحد ذوب و ریخته گری به فعالیت 
پرداخت که هدف گــذاری تامین فوالد 
مورد نیاز منطقه و به ویژه رویکرد بازار 

صادراتی در ابتدا صورت گرفته بود 

فرمانــده انتظامــی اســتان بــا تقدیــر 
از عملکــرد صــدا و ســیما در تنویــر 
افــکار عمومــی در جریاناتــی نظیــر 
مقابلــه بــا کرونــا و بحــران قره بــاغ از 
رســانه ملی به عنــوان بــازوی نیروی 
انتظامــی در تنویــر افــکار عمومــی 

یاد کرد.
ســردار عبــدی در دیــدار بــا مرتضــی 
صفــری مدیــر کل صــدا و ســیمای 
مرکز آذربایجان شرقی گفت: نیروی 
انتظامــی در عرصــه مقابلــه بــا کرونــا 
تالش هــای  و  مجاهــدت  مدیــون 
همکاران عرصه رســانه ملی به ویژه 

شبکه سهند است.
به گــزارش جام جــم به نقــل از  روابط 
مرکــز  ســیمای  صــداو  عمومــی 
آذربایجــان شــرقی ، وی بــا اشــاره بــه 
این که اســتان به لحــاظ موضوعات 
اجتماعــی یکــی از اســتان های امــن 
کشــور اســت افــزود: نقــش صــدا و 
ســیما تاکنــون تکمیــل کننــده و در 
راســتای مدیریــت افــکار عمومــی 
ســازنده بود ؛ به عنــوان مثال نقش 
صدا و ســیما در موضوع قــره باغ که 
اســتان را هــدف گرفتــه بــود نقــش 

تعیین کننده داشت.
آذربایجــان  انتظامــی  فرمانــده 

شــرقی اظهــار داشــت : هــم اکنــون 
رســانه های معانــد بــا اســتفاده از 
فضــای مجــازی خانــواده و جامعــه 
را هــدف قــرار داده اســت و قطعــا 
نیروی انتظامــی در تمامــی عرصه ها 
با اقتدار تمــام در میدان می ایســتد 
و اجــازه به هــم زدن نظم را بــه ایادی 
اســتکبار نمــی دهــد و در ایــن راه 
نقــش صــدا و ســیما در تنویــر افکار 
عمومــی و همراهــی مردم بــی بدیل 

است.
مرکــز  ســیمای  و  صــدا  کل  مدیــر 
آذربایجــان شــرقی نیــز گفــت: هــم 
اســالمی  جمهــوری  نظــام  اکنــون 
ایــران بــه لحــاظ قــدرت بازدارندگــی 
به ســطحی رســیده که کســی جرات 
تعرض نظامی به این کشــور انقالب 

و مردم ایران نداشته باشد.
مرتضی صفــری با بیــان اینکه تالش 
دشــمن در این حوزه متمرکز است 
کــه بــه لحــاظ عملیات هــای روانــی 
بتوانــد افــکار عمومــی کشــور را بــه 
ســمت بحث هــای انحرافــی ســوق 
دهــد افزود : ایــن کار باعــث کاهش 
اثرگذاری کارها و خدمات  مسئوالن 
می شــود و بــه نوعــی بیــن مــردم و 

حاکمیت شکاف ایجاد می کند.
وی ادامــه داد: دشــمن با اســتفاده 
از ابــزار رســانه و فضــای مجــازی در 
تالش برای القای یــک خود تحقیری 
بــه ملــت بــزرگ اســت و در مقابــل 
این توطئــه، صدا و ســیما نیز هدف 
اول خــود را  ایجــاد امیــد در جامعــه 
قــرار داده اســت و حتــی انتقادهــا و 

مطالبــه گری هایــی کــه در برنامه هــا 
دارد، ســعی دارد بــه یــک امیــد در 
مردم ختم شــود تــا مــردم بدانند که 

بن بستی در نظام وجود ندارد.
صفری با بیان این کــه باید به فضای 
مجازی با یک نــگاه تهدید و فرصت 
توجــه کــرد گفــت: فضــای مجــازی 
فرصت خوبی برای انتشــار خوبی ها 
در بستر رسانه اســت اما باید دقت 
کرد کــه اتفاقاتی خزنده در بســتر آن 
روی می دهــد کــه ســعی دارد تبریــز 
و آذربایجــان را بدنــام کنــد. وی بــا 
تاکیــد بــر این کــه بایــد زمین بــازی را 
درســت تعریــف کنیم تــا حاکمیت و 
دولت بتوانند نقش جدی و موثری 
در فضــای مجــازی داشــته باشــند 
خاطر نشــان کرد : هم اکنون فضای 
مجــازی از منظــر حاکمیتــی بایــد زیــر 
نظــر گرفتــه شــود، چــرا کــه یــک بعد 
قضیــه فرهنگــی اســت و بعــد دیگر 

موضوع امنیتی.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن دیــدار 
فرمانــده انتظامی آذربایجان شــرقی 
از شــورای فنــی ایــن مرکــز بــه خاطــر 
کســب رتبه های برتر در هفدهمین 
اجــالس سراســری فنــاوری رســانه 

تقدیر کرد. 

اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره به اثرگذاری 
شــبکه های رادیویــی و تلویزیونی رســانه ملی در 
ســطح منطقــه، بــر تقویــت زیرســاخت های فنــی 

صدا و سیما در استان تأکید کرد.
به گــزارش جام جم بــه نقل از روابــط عمومی صدا 
و ســیمای مرکــز آذربایجــان شــرقی، محمدرضــا 
یــدگان  برگز از  تجلیــل  ئیــن  آ در  پورمحمــدی 
شــبکه ســهند در هفدهمیــن اجالس سراســری 
فناوری رســانه، با اشــاره به هجمه های دشمنان 
وز  علیــه فرهنــگ و باورهــای مــردم گفــت: امــر
فرهنــگ کشــور آمــاج حمــالت دشــمنان اســت 
و صــدا و ســیما در ایــن عرصــه نقــش محــوری و 
اساســی دارد و با توجــه بــه اثرگذاری شــبکه های 
رادیویــی و تلویزیونــی در ســطح منطقــه، تقویت 

زیرساخت های فنی آن ضروری است.
اســتاندار آذربایجان شرقی با اشــاره به گسترش 
اســتفاده از فضــای مجــازی در میــان مــردم و 
خانواده ها، افــزود: آموزش و فرهنگ ســازی یکی 
از اقدامات اساســی اســت که اگــر توجــه کافی به 
آن صــورت نگیــرد، شــاهد آســیب های متعددی 

خواهیم بود.
بــه  مربــوط  آمارهــای  چشــمگیر  کاهــش  وی، 
ونــا در اســتان را مرهــون همراهــی مــردم و  کر
اقشــار مختلــف جامعــه دانســت و اضافــه کــرد: 
بخــش قابــل توجهــی از ایــن موفقیــت، مرهــون 
آذربایجــان  مرکــز  صداوســیمای  تالش هــای 
شــرقی در اقنــاع مــردم و فرهنگ ســازی در بیــن 

خانواده هاست.
نقــش  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  پورمحمــدی 
تبریــز و آذربایجــان در مقاطــع حســاس تاریخــی 
همــه  تعامــل  و  همــکاری  بــر  کشــورمان، 
دســتگاه ها بــا صداوســیمای مرکــز آذربایجــان 
شــرقی برای معرفــی ظرفیت هــا و توانمندی های 
یــت  اســتان تأکیــد و حمایــت همه جانبــه مدیر
ارشد اســتان از برنامه های رســانه ملی در استان 

را اعالم کرد.
 مدیــرکل صدا و ســیمای مرکــز آذربایجان شــرقی 
هــم در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه فعالیــت 443 
ایســتگاه رادیویــی و تلویزیونــی در اســتان و نیاز 
بــه تحول جــدی از نظــر زیرســاخت های فنــی این 
، حمایــت ویــژه مدیریــت اســتان را در ایــن  مرکــز

خصوص خواستار شد.
مرتضــی صفــری گفــت : بــی تردیــد آذر امســال 

اراده ی  و  عــزم  و  توانمنــدی  تجلــی  موســم 
متخصصــان فنــی رســانه ملــی در نمایــش هرچه 
بــا شــکوه تر فعــل مــا می توانیــم در هفدهمیــن 

اجالس فناوری رسانه بود. 
وی افــزود : به دلیــل شــیوع بیماری کرونــا و لزوم 
رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی، بــا تدابیــری 
که تجربیــات ارزشــمندی را برای ســازمان بدنبال 
داشــت، هفدهمیــن اجــالس فنــاوری رســانه 
بــا مشــارکت تمــام مراکــز بــه صــورت مجــازی در 
ســطح کشــور برگزار شــد که از نظر حجم و تعداد 
وز کاری برگــزاری  3 ر ارتباطــات زنــده در طــول 
ع خــود کــم نظیــر بــود و مســلما  اجــالس در نــو
تجربــه برگــزاری ایــن اجــالس در بســتر فضــای 
مجــازی و در ایــن حجم عظیــم بــه مثابــه برگزاری 
تمرینــی ســودمند بــرای اســتفاده از ظرفیت این 
 )Broadcast( بســتر در کنــار بســتر برودکســت
بــود کــه می توانــد کمــک شــایانی بــرای تعالــی و 
پیشــرفت روز افــزون و تحقــق اهــداف ســازمان 

صدا وسیما باشد . 
صفــری اضافــه کــرد : اجــالس هفدهــم معاونــت 
توســعه فنــاوری رســانه در راســتای شــعار ســال 
رهبــر معظم انقــالب اســالمی و عمل بــه منویات 
جهــش   ، تولیــد  جهــش   " شــعار  بــا  ایشــان، 
فنــاوری رســانه " آغــاز و در ایــن اجــالس نتایــج 
ارزیابــی یــک ســاله فعالیــت معاونت هــای فنــی 
مراکــز صــدا وســیما اعــالم و در کنــار ارزیابی هــا، 
نشســت های مختلــف مجازی بــا حضور اســاتید 
داخلــی و خارجــی و کمیســیون های حوزه هــای 
مختلــف معاونــت و نمایشــگاه دســتاوردهای 

فنی ســازمان و شــرکت های داخلی دانش بنیان 
برگزار شد . 

مدیــرکل صدا و ســیمای مرکــز آذربایجان شــرقی 
همچنیــن با اشــاره بــه کســب چندیــن رتبــه برتر 
در هفدهمیــن اجــالس فنــاوری رســانه، ایــن 
موفقیت ها را مدیــون تعهد کاری و تخصص فنی 
همکاران صدا و ســیمای مرکز آذربایجان شرقی ، 
اهمیــت  کار تیمی و گروهی و اســتفاده حداکثری 
و مفید از منابــع و امکانــات موجود ، بــه کارگیری 
ابداعــات و ابتــکارات و تامیــن اکثر نیازهــای فنی 
مرکز بدســت همــکاران حوزه های فنــی و روند رو 

به رشد واحدهای مختلف فنی مرکز دانست.
 در ایــن مراســم از مدیــرکل صــدا و ســیمای مرکز 
آذربایجــان شــرقی و مدیــران ایــن مرکــز بــه پاس 
کســب رتبه هــای برتــر در هفدهمیــن اجــالس 
فنــاوری رســانه بــا اهــدای لــوح تقدیــر از ســوی 

استاندار آذربایجان شرقی تجلیل شد.
صــدا و ســیمای مرکــز آذربایجــان شــرقی در ایــن 
اجــالس، تندیــس و لــوح ســپاس مرکــز برتــر در 
رشــد، توســعه و نگهــداری زیرســاخت های فنــی 
و همچنیــن تندیــس و لــوح ســپاس مرکــز برتــر 
در حــوزه پیشــرفت مدیریــت ارتباطــات زمینــی و 

ماهواره ای را کسب کرد.
یــت  ایــن مرکــز همچنیــن در بخش هــای مدیر
برتــر فنــاوری اطالعــات، مدیریــت برتــر نگهــداری 
و تعمیــرات فرســتنده های رادیویــی، مدیریــت 
برتــر پشــتیبانی فنــی صــدا و تصویــر و مدیریــت 
برتر ارتباطــات زمینی و ماهــواره ای نامزد دریافت 

تندیس بود.

فرمانده نیروی انتظامی عنوان کرد؛

رسانه ملی، بازوی قدرتمند در تنویر  افکار عمومی
استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد؛

نقش محوری رسانه ملی در عرصه فرهنگ

سرور ارجمند، جناب آقای غالمحسین مسعودی ریحان 
ریاست محترم شورای اسال می استان آذربایجان شرقی 

انتخــاب مجدد حضرتعالی را به این ســمت که بیانگر 
تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی می باشد 
تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزونتان را از درگاه 

خداوند متعال خواهانم.

پمپ بنزین اختصاصی افتخاری - حاج حسین افتخاری


