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ايجاد ارتباط شركت بهره بردارى 
بــا شــركت هاى دانش بنيان در 

نمايشگاه رينوتكس

پايدارى شبكه همراه در نقاط زلزله زده 
آذربايجان شرقى

همزمان با هفتمين نمايشــگاه فناورى و نوآورى رينوتكس صورت گرفت؛ 

معرفى 2 طرح ابتكارى پااليشــگاه تبريز 
در خصوص توليد محصول

 پااليشــگاه تبريز درحاشــيه هفتمين نمايشگاه نوآورى و فناورى ربع رشــيدى (رينوتكس ) كه از 13 الي17 آبان 
برگزارشــد درغرفه اي 50 متري در ســالن امير كبير نمايشــگاه بين المللي تبريز، زون نفت گاز و پترو شيمي با دو طرح 
ابتكارى و فناورانه توليد روغن پايه گروه 2 و تغيير كاربرى واحد تبديل كاتاليســتى به واحد ايزومريزاســيون نفتاى سبك 
شركت كرده بود. مديرعامل پااليشگاه تبريز در حاشيه اين نمايشگاه در گفتگوى اختصاصى با خبرنگار جام جم  آذربايجان 

شرقى گفت ...

شهردار تبريز خبر داد؛
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استقبال اهالى رسانه شهرهاى مختلف 
كشور از جشنواره تخصصى «شهر و 

2رسانه»
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شركت  مديرعامل 
بهره بردارى قطار شهرى 
تبريز ايجــاد ارتباط اين 
شركت با شــركت هاى 
دانــش بنيــان را يكى از 
اهداف حضور نمايشــگاه 

رينوتكس عنوان كرد.
هدف  بشيريان  سعيد 
از حضور در نمايشــگاه رينوتكس را نمايش توانمندى، معرفى 
نيازهاى مصرفى و ايجاد ارتباط شركت بهره بردارى با شركت 

هاى دانش بنيان و محققان و پژوهشگران عنوان كرد.
وى همچنين خبر داد: در راســتاى شناسايى توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان قطعات مورد نياز قطارشــهرى ، از ســوى 
كارشناســان مترو پيشــنهاد راه اندازى پورتــال جامع در اين 
خصوص ارائه شد. مديرعامل شركت بهره بردارى قطارشهرى 
تبريز افزود: طبق بررســى هاى به عمل آمده در خصوص تهيه 
و توليد نيازهاى مصرفى در مجموعه مترو مشــخص شــد كه 
شــركت هاى داخلى در حوزه قطعات مكانيكى و الكترونيكى 

توان توليدبرخى نيازهاى ما را دارند.
بشيريان ادامه داد: درصورت توليد اين قطعات در داخل كشور 
عالوه بر اشــتغال آفرينى و جلوگيرى از خروج ارز براى واردات 
اين قطعات، در قطارهاى شهرى كشور نيز از محصوالت توليد 
داخلى استفاده خواهند كرد و عالوه بر آن نيز مى توان به حضور 

در بازارهاى جهانى و صادرات نيز برنامه ريزى كرد.
حسن نورى مسئول غرفه شركت بهره بردارى قطارشهرى 
تبريز نيز در خصوص اقدامات انجام يافته آن شــركت در طول 
برگزارى نمايشگاه اظهار داشــت: در اين نمايشگاه با تعدادى 
شــركت و فرد متخصص وارد مذاكره شديم و طرفين توانستند 
نيازها و توانمندى هاى خود را معرفى كنند كه قرار است پس از 

اتمام نمايشگاه وارد مذاكرات مستقيم شويم.
او در ادامه ســخنان خود از قول هاى مســاعد كارشناسان 
اســتاندارى آذربايجان شرقى نيز براى همكارى در حوزه هاى 

متعدد خبرداد.

ايجاد ارتباط شركت بهره بردارى 
بــا شــركت هاى دانش بنيان در 

نمايشگاه رينوتكس

خبر

اســتاندار آذربايجان شــرقى با بيان اينكه 
طوالنى شدن مدت زمان اجراى طرح ها خسارت 
زيادى به كشــور تحميل مى كند، گفت: خط آهن 
ميانه - بســتان آباد يكى از اين طرح هاســت كه 

پس از 20 سال هنوز افتتاح نشده است.
 به گزارش ايرنــا؛ محمدرضا پورمحمدى  در 
مراسم تجليل از تالشــگران قطار شهرى تبريز 
با بيان اينكه ايــن خط تا پايان آبان ماه جارى به 
دســت رئيس جمهورى به بهره بردارى مى رسد، 
افزود: در كنــار تعريف و تمجيد از كارهاى انجام 
شــده بايد كاســتى ها هم مطرح شود، در دنيايى 
كه بحث اتوبوس هاى پيشرفته هوايى و منوريل 
مطرح اســت ما به خاطر اينكه بعد از 18 سال خط 
يك قطار شــهرى تبريز به مقصد مى رســد ابراز 

خوشحالى مى كنيم.  
وى گفت: شــهرها از 2 بخش زيرســاخت و 
روســاخت تشــكيل شــده و در دنيــاى كنونى 
زيرســاخت ماننــد آب، بــرق و فاضــالب جزو 
بديهيــات زندگى شــهرى بــوده و حمل و نقل 

عمومى اساس شهرهاست.
پورمحمــدى، با بيان اينكه ســوانح رانندگى 
درون و برون شــهرى جزو بزرگ ترين خسارت 
هاى جامعه اســت، ادامه داد: اگر زيرساخت هاى 
جاده اى درست شــود جان خيلى از انسان ها بى 

جهت از بين نمى رود.  
وى با تقدير از دســت اندركاران قطار شهرى 
تبريــز و برگــزار كنندگان نمايشــگاه نوآورى و 
فناورى ربع رشــيدى گفت: به مقصد رسيدن اين 
خــط و نمايش 4 هزار طرح در اين نمايشــگاه در 
ســايه همت و تالش همه به نتيجه رسيده است.   
اســتاندار آذربايجان شــرقى همچنين افزود: 
مبارزه اصلى با دشــمن ايســتادن روى پاى خود 
و حل مشكالت به دست خودمان است و اين امر 

روى نمــى دهد مگر اينكه ذهنيت و تفكر «ما مى 
توانيم و اراده انجام كار را داريم» در ما ايجاد شود 
و يك عزم عمومى در جامعه به وجود بيايد و همه 

با هم همكارى كنند.
پورمحمدى با اشــاره به اينكــه پيمانكاران 
ســختكوش و تالشگر هستند، افزود: خدمت آنها 
به جامعه، خدمت به بشــريت و انســانيت بوده و 

ماندگار است.
* قطارشهرى مهمترين پروژه تبريز 

است
شــهردار تبريــز نيــز در اين مراســم گفت: 
قطارشــهرى مهمتريــن پــروژه شــهر بوده و 
در اولويــت قرار دارد و در ســايه آن و همدلى و 
همراهــى همه اين پروژه در كمترين و ســخت 

ترين زمان به وضعيت ايده آلى رسيده است.
ايرج شــهين باهر با اشاره به اثرات مثبت اين 
طــرح مانند برخوردارى از حمــل و نقل عمومى 
پاك،  كاهش آلودگى و ترافيك شهرى و آرامش 
و رفاه شــهروندان، افزود: قطارشهرى از شاخصه 
هاى توســعه بــوده و عالوه بر اثــرات مثبت در 
محيط زيســت در اقتصاد مردم نيز نقش بسزايى 

ايفا مى كند.
وى بــا تاكيد بر اينكــه بهتريــن راهكار در 
زمان بحران، همراهى اســت، اظهار داشت: اگر 
مشــكالت را تقســيم كنيم مى توانيم در سخت 

ترين شــرايط نيز بهترين نتيجه را كسب كنيم.
* قطارشــهرى تبريز بــزرگ ترين 

مطالبه مردم تبريز
رئيس شوراى اسالمى تبريز نيز در اين مراسم 
گفت: قطارشهرى تبريز بزرگ ترين مطالبه مردم 
اين شهر بوده و اين پروژه با كار تيمى و همكارى 

سازمان هاى مختلف به نتيجه مى رسد.
شهرام دبيرى، با اشاره به روند طوالنى اجراى 

اين پروژه از مشــاوران، پيمانكاران، كارشناسان 
و مهندســان خواست مســائل ايمنى را در تمام 
قســمت هاى اجراى اين پروژه رعايت كرده و با 
دقت بيشــترى جزئيات پــروژه را اجرا كنند تا در 

آينده مشكلى بروز نكند.
وى با تاكيد بر اينكه ايستگاه هايى كه نواقص 
دارد را نبايد به هيچ وجه بهره بردارى كرد، اظهار 
داشــت: تا زمانى كه ايســتگاهى كامال تكميل 
نشــده و موارد ايمنى آن به طور دقيق اجرا نشده 

نبايد راه اندازى شود.
مديرعامل سازمان قطارشهرى تبريز و حومه 
نيز در اين مراســم گفت: همزمــان با 13 آبان و 
در سايه تالش شــبانه روزى تمامى پيمانكاران، 
مشــاوران، مهندســان و كارگران اين سازمان 
ســوت قطارشــهرى با عنوان «همت و تالش» 
بدون بروز هيچ مشــكلى با رســيدن به ايستگاه 
نــور (انتهاى خط 1 در دپوى الله) به صدا درآمد.

مصطفــى مولــوى، بــا بيان اينكــه صنعت 

قطارشــهرى و كارگاه هــاى آن يــك بنــگاه 
اقتصادى و يك دانشگاه است، افزود: هم اكنون 
يــك هزار و 328 نفر به صورت مســتقيم در خط 
1 و 2 قطارشــهرى تبريز مشغول كار هستند و در 
طول 1.5 سال گذشــته به طور متوسط ماهانه 2 
گروه از دانشجويان دانشگاه ها از كارگاه هاى آن 

بازديد كرده اند.
وى اظهار داشــت: صنعت قطارشــهرى در 
كشــور ما نوپــا و جديد اســت و در زمان كنونى 
از نظر ابنيه و مســير تقريبا از وابســتگى به خارج 
رها شــده ايم و در بقيه سيستم ها مانند ناوگان و 
تجهيزات نيز بايد تالش كرد وابســتگى به خارج 

را به حداقل رساند.
مديرعامــل قطارشــهرى تبريز با اشــاره به 
وضعيت قطارشــهرى در خطوط 1، 2 و 3  و تاكيد 
بر ضرورت بهينه سازى ايستگاه هاى اين پروژه، 
از پيمانكاران و مشاوران خواست از كپى كارى در 
طراحى و اجراى بخش هاى اين پروژه خوددارى 

كننــد و در اجراى معمارى ايســتگاه ها، تاريخ و 
تمدن اين شهر را لحاظ كنند.

 مولــوى همچنين با تاكيــد بر ضرورت توجه 
به مهندســى ارزش و اســتفاده از فناورى هاى 
جديد در فرايند اجرا ادامــه داد: تغيير روش اجرا 
در ايستگاه 16 موجب كاهش 10 ميليارد تومانى 
و در ايســتگاه 15 نيز با حذف يك ســازه موجب 

كاهش 20 ميليارد تومانى در هزينه ها شــد.
وى گفت: با مطالعات انجام شــده و بازبينى و 
مهندســى ارزش طول خط 3 نيز از 15.4 كيلومتر 
به 9.8 كيلومتر كاهش يافت و اين تغييرات 240 

ميليارد تومان صرفه جويى در پى داشت.
مولوى، از پيگيرى الزم براى كسب مجوزهاى 
مــورد نياز ماده 23 خط 3 خبر داد و افزود: با قول 
مســاعد رئيس سازمان برنامه و بودجه اميد است 
اعتبار اين پروژه امســال در رديــف بودجه قرار 
گيرد تا سال آينده عمليات اجراى آن شروع شود.
براى خط يك قطار شــهرى تبريز 18 ايستگاه 
طراحى شده اما تعداد اندكى از اين ايستگاه ها به 

صورت كامل تكميل شده است.
مطالعه قطارشــهرى تبريز اســت در 1380 و 
عمليات اجرايى نيز از 1384 آغاز شده و در 1394 

بخشى از آن گشايش يافت.
قطارشــهرى تبريز در 5 خط (شــامل 4 خط 
اصلــى و 1 خط حومه) به طول كلى 100 كيلومتر 

طراحى شده است.
در حال حاضر فاز 1 و 2 خط 1 متروى تبريز به 
طول 11 كيلومتر از ايســتگاه ايل گلى تا ايستگاه 

ميدان ساعت در حال بهره بردارى است.
در ايــن مراســم از جمعــى از مشــاوران، 
پيمانكاران، مهندسان شــركت هاى پيمانكار و 
عوامــل فعال در قطارشــهرى تبريــز با اهداى 

يادبود و لوح تقدير قدردانى شد

مديرعامل سازمان قطارشهرى تبريز و حومه:

سوت قطارشهرى در ايستگاه پايانى خط يك به صدا درآمد
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رئيس دانشــگاه جامع علمــى كاربردى آذربايجان شــرقى گفت: 2
آموزش هاى مهارتى يكى از علل موفقيت در حوزه فناورى و تبديل علم به 
ثروت اســت و دانشگاه جامع علمى كاربردى براى تربيت نيروهاى نوآور و 

تغييرآفرين اهتمام جدى دارد.
فرزان قاليچى در حاشــيه بازديد از نمايشــگاه نــوآورى و فناورى ربع 

رشــيدى (رينوتكس) تبريز افزود: دانشــگاه علمى كاربــردى آذربايجان 
شــرقى درصــدد ايجاد زون فنــاورى و مهارتى در اين نمايشــگاه بود كه 
محقق نشــد؛ ولى با اين وجود مراكز اين دانشــگاه در قسمت هاى مختلف 

نمايشگاه حضور دارند.
وى خاطرنشــان كرد: در اين نمايشــگاه مراكز علمــى كاربردى آتش 

نشــانى، جهاددانشــگاهى، خانه كارگر، ماشين ســازى و شهردارى تبريز 
حضــور فعال دارند و طرح هاى فناورانه خود را ارايه كرده اند.

قاليچى اظهار داشــت: نمايشگاه ربع رشيدى فرصت بسيار خوبى است 
تا فناوران مهارت ها و طرح هاى خود را عرضه كنند تا با همكارى صاحبان 

صنايع و كارآفرينان به مرحله تجارى ســازى و توليد انبوه برسد.

تربيت نيروهاى نوآور و تغييرآفرين از اولويت هاى دانشگاه علمى كاربردى ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

مديــر منطقه 8 عمليات انتقال گاز ايران در آيين 
گشايش هفتمين نمايشــگاه نوآورى وفناورى 
هاى پيشــرفته ربع رشيدى، برپايى نمايشگاه را 
بســتر مناســبى براى انتقال تكنولوژي و تبادل 

افكار و ايده ها دانست . 
به گزارش روابط عمومى منطقه 8 عمليات انتقال 
گاز ايران، يداله بايبوردى، مدير منطقه 8 عمليات 
انتقــال گاز ايران در حاشــيه افتتاحيه هفتمين 
نمايشــگاه نوآورى وفناورى هاى پيشرفته ربع 
رشيدى با اعالم اين خبر گفت: منطقه 8 عمليات 
انتقال گاز امسال نيز همانند سال قبل با رويكرد 
مشاركتى و پژوهشى فرصت حضور در هفتمين 
نمايشــگاه ربع رشــيدى را فراهم نمود تا با ارائه 
توانمنديها و دســتاوردهاى خودكفايى، نيازها و 
اولويت هاى پژوهشــى خود را به پژوهشگران و 
توليدكنندگان صنايع نفــت و گاز بومى عرضه 

نمايند.
مدير منطقه 8 عمليــات انتقال گاز ايران افزود: 
اين نمايشــگاه پژوهش محور بــوده و فرصت 
مغتنمى است براى شــركت هاى دانش بنيان، 
سازندگان تجهيزات صنعت نفت و گاز، صاحبان 
ايده، پژوهشگران و ارائه دهندگان خدمات و كاال 
كه با ارائه ايده و نوآورى هاى خود از يك ســو و 
بهره مندى از فرصت كسب و كار از سوى ديگر، 
بتواننــد در رفع نيازمنديهــاى فنى و تخصصى 
صنايع كشور در مســير اقتصاد مقاومتى سهيم 

باشند.
بايبــوردي اظهارداشــت: پرســنل منطقه 8 با 
حضور گســترده و فعال دراين نمايشگاه، آخرين 
دســتاوردهاي تخصصي و فن آورانــه خود را 
بمنظور بومي سازي و دســتيابي به خودكفايي 
كامل در معرض ديد عموم بويژه شــركت هاي 

دانش بنيان، ســازندگان تجهيزات نفت و گاز و 
صنعتگران قرار دادند.

مديــر منطقه 8 عمليات انتقال گاز با اشــاره به 
موقعيت جغرافيايى محل برپايى نمايشــگاه ربع 
رشــيدى بيان كرد: شــهر تبريز بعنوان يكى از 
قطب هاى صنعتى كشور، مى تواند محل تبادل 
و تعامل افكار پژوهشــى بــوده و با بهره گيرى 
صنايع كوچك و مادر و همچنين دانشــگاهها و 
مراكز علمى در توســعه و تكميل چرخه ى علم 
تــا فناورى نقش موثرى را در ســطح ملى و بين 

المللى ايفا نمايد.
وي در رابطه با استقبال مراكز صنعتى از نمايشگاه 
گفت: ارزيابى فعاليت هفت ســاله نمايشگاه ربع 
رشيدى نشــان مى دهد، حضور فعال واحدهاى 
پژوهشــى شــركت هاي تابعه صنعت نفت در 
نمايشــگاه ربع رشــيدى نقطه عطفى اســت، 
بمنظور بهره مندى حداكثرى از افكار پژوهشى 
نخبه هاى دانشگاهى و صنايع بومى كه بى شك 
در رفــع نيازمنديهاى فناورانه و تجهيزات نفت و 

گاز تاثير قابل مالحظه اى خواهد داشت. 
شايان ذكر است هفتمين نمايشگاه ربع رشيدى 
امســال با رويكرد متفــاوت، در قالب 18 زون 
تخصصى و 30 رويــداد فناورانه، برگزار و بيش 
از ســه هزار و 200 طرح با آخرين توانمنديهاى 
خودكفايــى و اقتصاد مقاومتــى و نيازمنديهاى 
فناورانه از شركت كنندگانى از جمهورى اسالمى 
ايران و كشــورهاى خارجى، از 13 الي 17 آبان 
ســالجاري در محل نمايشگاه بين المللي تبريز 
در معرض ديد عموم بازديد كنندگان قرار گرفته 

است.

مديــركل ارتباطات و امور بين الملل شــهردارى تبريز با اشــاره 
به تماس هاى خبرنگاران شــهرهاى مختلف كشــور درباره شرايط 
شــركت در جشنواره شهر و رســانه، گفت: خبرنگاران سراسر كشور 
در صورتى كه مطالبى مرتبط با تبريز توليد و منتشــر كنند، مى توانند 

آثار خود را با رعايت شــرايط، به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند.
ســعيد حاجى زاده با اشــاره به برگزارى نخستين جشنواره «شهر 
و رســانه» اظهار داشت: نخستين جشــنواره تخصصى شهر و رسانه 
نيز در همين راســتا برگزار مى شــود تا تعامل خود را با اصحاب رسانه 
بهبود بخشــيده و حمايت خود را هدفمند، نظام مند و در شان روزنامه 

نگاران و خبرنگاران لحاظ نمايد.
وى خاطرنشــان كرد: بخشى از وظايف اداره كل ارتباطات و امور 
بين الملل شــهردارى تبريز حوزه رســانه و اطالع رســانى اقدامات 
مجموعه مديريت شــهرى براى مردم است كه اين جشنواره فرصت 

خوبى براى شناســايى و شــكوفايى اســتعدادهايى است كه در اين 
زمينه فعاليت مى كنند.

حاجى زاده يادآور شــد: عالقمندان تا تاريــخ 30 آبان ماه جارى 
فرصــت دارند تا آثار خــود را در 9 قالب خبر، گــزارش، گفت و گو، 
يادداشت و ســرمقاله، عكس خبرى، كاريكاتور، اينفوگرافى-موشن 
گرافى، طنز شــهرى و ويدئــو در محورهاى آموزش شــهروندى، 
حمل و نقل عمومى، محيط زيســت، بازآفرينى شهرى، آسيب هاى 
اجتماعى، گردشــگرى، خدمات شــهرى، فرهنگ، هنر و ورزش و 

تبريز شــهر ايمان و غيرت به اين جشنواره ارسال كنند.
مديــركل ارتباطات و امــور بين الملل شــهردارى تبريز ويژگى 
مهم اين جشــنواره را اختصــاص ويژه ترين جايــزه براى موضوع 
نقــد برتر(جايزه ويژه شــهيد مهدى باكرى) دانســته و گفت: ديگر 
بخش هاى ويژه اين جشــنواره شامل آتش سوزى بازار تبريز (سراى 
ايكى قاپيلى)، پياده روى اربعين (روايت ســفر عشــق) و نقش نظام 

بانكى در تحقق شهر هوشمند خواهد بود.

فرمانــده انتظامى آذربايجان شــرقى با بيان اينكــه يگان هاى 
انتظامى از ابتداى وقوع زلزله در مناطق آســيب ديده حضور داشتند، 
گفــت: تا برقــرارى وضعيت كامال عادى و امنيــت كامل، پليس در 

منطقه حضور دارد.
سردار حســين عبدى در بازديد از مناطق زلزله زده ميانه در گفت 
و گــو با خبرنگاران اظهار كــرد: پليس به عنوان يگان فوريتى قبل از 
ســاعت سه بامداد در روستاهاى زلزله زده حضور يافت و بالفاصله با 
اســتقرار ايست بازرسى و پاسگاه جهت برقراى امنيت در اين مناطق 
مســتقر شــد و هم اكنون امنيت كامل در مناطق آسيب ديده برقرار 

است و مشكل خاصى در اين زمينه نداريم.
وى بــا بيان اينكه تردد روان در محورهاى مناطق آســيب ديده با 

حضور موثر ماموران پليس راهور ميســر شــده است،افزود: از عموم 
شــهروندان تقاضا مى كنيم كه در صورت نداشــتن كار ضرورى از 
حضور در منطقه خوددارى كنند تا گروه هاى امدادرســان به سهولت 
رفت و آمد كرده و دســتگاه هاى خدمات رسان نيز در انجام وظايف 

خود با مشكل مواجه نشوند.
زلزله اى به بزرگى 5.9 دهم در مقياس امواج درونى زمين (ريشتر) 
ســاعت 2 و 17 دقيقه و 3 ثانيه بامداد (جمعه) حوالى شــهر ترك در 
اســتان آذربايجان شــرقى را لرزاند. در اين زلزله 5 نفر جان خود را از 
دســت داده و 529 نفر مجروح شــدند. َتْرك يكى از شهرهاى استان 
آذربايجان شرقى در شمال غرب ايران است.اين شهر مركز دهستان 

كندوان و بخش كندوان شهرستان ميانه مى باشد.

 مديركل بهزيســتى آذربايجان شرقى اعالم كرد: بر اساس برنامه 
ريزى هاى انجام شــده  21 تيم حمايت روانى - اجتماعى در مناطق 
زلزلــه زده حضور مى يابند تا از لحاظ روحى و روانى به مردم آســيب 

ديده مشاوره ارائه دهند.
محسن ارشد زاده در حاشــيه جلسه اضطرارى شوراى هماهنگى 
ادارات تابعــه وزارت كار بــا حضــور نماينده ويژه وزيــر كار به ايرنا 
اظهار گفت: اين اداره كل 7 مركز شــبانه روزى در ســراب، هشترود 
و ميانه دارد كه با وقوع زلزله بالفاصله كارشناســان شــان به محل 

اعزام شدند.
وى ادامه داد: خوشــبختانه هيچ كدام از افرادى كه در مراكز شبانه 
روزى بهزيســتى نگهدارى مى شــوند، در زمين لرزه اخير  آســيب 

نديده اند.
ارشــد زاده گفت: كنترل مددجويان ساكن در مناطق زلزله زده از 
اولين ســاعات وقوع زمين لرزه آغاز و مشخص شده كه خوشبختانه 
مددجويان ما از لحاظ جانى آســيب نديده اند، ولى آسيب هاى مالى 

به اين افراد وارد شده است.

وى اظهارداشــت: بر اساس برآورد هاى اوليه  20 واحد مسكونى 
مددجويان بهزيســتى دچار آسيب هاى جزيى تا 100 درصد شده اند.
به گــزارش ايرنا، زلزله اى به بزرگى 5.9 دهــم در مقياس امواج 
درونى زمين (ريشــتر) ســاعت 2 و 17 دقيقــه و 3 ثانيه بامداد امروز 
(جمعه) حوالى شــهر ترك در اســتان آذربايجان شرقى را لرزاند. در 

اين زلزله 5 نفر جان خود را از دســت دادند.
َتْرك يكى از شــهرهاى استان آذربايجان شــرقيدر شمال غرب 

ايران است.

نمايشگاه ربع رشيدى؛ بستر ساز انتقال 
تكنولوژي و بزرگراه تبادل اطالعات 

مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهردارى تبريز خبر داد؛
استقبال اهالى رسانه شهرهاى مختلف كشور از جشنواره تخصصى «شهر و رسانه»

فرمانده انتظامى آذربايجان شــرقى در بازديد از مناطق زلزله زده ميانه:

نيروى انتظامى تا عادى شدن وضعيت در مناطق زلزله زده حضور دارد

حضور 21 تيم حمايت روانى بهزيستى در مناطق زلزله زده
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شــهردار تبريز از آغاز كلنگ زنى پروژه 
پــارك بزرگ تبريز در آينده اى نزديك 
خبــر داد و گفت: با اجــراى اين پروژه، 
فضاى ســبز غرب تبريز به ميزان قابل 

توجهى افزايش مى يابد.
ايرج شــهين باهر با بيــان اين مطلب 
اظهار داشت: پارك بزرگ تبريز يكى از 
آرزوهاى ديرين مردم شهر تبريز است 
و بــه زودى با همكارى قــرارگاه خاتم 
االنبيا كلنگ زنى و عمليات اجرايى آن 

آغاز مى شود.
او اعتبار تفاهــم نامه اجراى اين پروژه 
را 200 ميليــارد تومــان عنــوان كرد 
و افــزود: پــروژه عظيم پــارك بزرگ 
تبريز، پــروژه اى در غرب تبريز و نقطه 
اى كم برخوردار از لحاظ فضاى ســبز 
قرار گرفته اســت. با احداث و به سامان 
رســيدن ايــن پــارك گام بزرگى در 
راستاى توســعه پايدار شهرى برداشته 

مى شود.
شهين باهر خاطرنشان كرد: اين بخش 

از شــهر تبريز به ســبب بافت جمعيتى 
بســيار و كمبــود امكانــات تفريحى و 
گردشــگرى همــواره نيازمند توجهى 
بيشــتر و برنامه ريزى هاى ويژه است 
كه با اجرايى شــدن پروژه پارك بزرگ 
مــى توان  بخش زيادى از اين كمبودها 

را براى مردم اين منطقه جبران كرد.
شــهردار تبريز از پــروژه پارك بزرگ 
تبريز به عنوان آرزوى 60 ســاله مردم 
تبريز نام برد و گفت: با اجراى اين پروژه 
همزمان با افزايش فضاى ســبز منطقه، 
شــاهد كاهش مشــكالت و گره هاى 

ترافيكى در اين محدوده خواهيم بود.
او همچنين يادآور شــد: طى دو ســال 
اخير 22 پارك در مناطق مختلف تبريز 
افتتاح و به بهره بردارى رســيده است 
و موضوع توســعه فضاى سبز در دوره 
پنجم شوراى شــهر و مديريت شهرى 
از چنــان اهميتى برخوردار اســت كه 
ســال 99 با عنوان ســال فضاى سبز و 

زيباسازى تبريز نامگذارى شده است.

رئيس ســازمان صنعت معدن و تجارت آذربايجان شرقى گفت : 15 واحد 
صنفى در روســتاهاى بخش كندوان و تركمنچاى ميانه از 5 تا 70 درصد آســيب 

ديدند . 
به گزارش روابط عمومى ســازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربايجان 
شرقى حبيب امين زاده در گفتگو با خبرنگاران افزود : از همان لحظات اوليه وقوع 
زمين لرزه در شهرســتان ميانه ، اقدام الزم نســبت به ارزيابى وسعت خسارتها و 

نيازهاى اوليه انجام شد . 
وى ادامه داد : با توجه به قطعى آب و گاز روستاهاى آسيب ديده بويژه روستاى 
ورنكش ، نسبت به تهيه 500 بسته نان و 4800 بسته بطرى آب و توزيع در محل 

يادشده اقدام شد . 
وى با اشــاره به اهميت تداوم پخت نان در مناطق زلزله زده اظهار داشــت : با 
همكارى اداره غله شهرستان ، 500 كيسه آرد در بخشهاى كندوان و تركمنچاى 

توزيع شد . 
امين زاده در خصوص وضعيت و پايدارى واحدهاى صنعتى مســتقر در كانون 
زلزله نيز گفت : دو تيم از همكاران و كارشناســان ســازمان جهت برآورد ميزان 
خســارت به واحدهاى صنعتى و معدنى و صنفى بخشهاى كندوان و تركمنچاى 
اعزام شــدند . وى اضافه كرد : در اين زمينه 22 واحد صنعتى مورد بررســى قرار 
گرفت كه گزارشها حاكى از عدم خسارت به صنايع موجود در كانون زلزله است . 
رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تصريح كرد : از 600 واحد صنفى 

بخشهاى كندوان و تركمنچاى 15 واحد آسيب 5 تا 70 درصدى ديده اند . 
وى گفــت : نحوه تامين اقــالم مورد نياز شــهروندان در مناطق زلزله زده و 
همچنين چگونگى مشــاركت در بازسازى منازل مسكونى و واحدهاى صنفى ، از 

سوى صنايع توليدى و اصناف در حال برنامه ريزى است . 

شهردار تبريز خبر داد؛
 كلنگ زنى پارك بزرگ تبريــز در آينده اى 

نزديك

15 واحد صنفى در منطقه زلزله زده آســيب 
ديدند

خبر خبر

يكشنبه      19  آبان  1398     شماره5520

سرپرســت اداره كل ارتباطــات و فنــاورى اطالعات 
آذربايجان شــرقى از پايدارى شــبكه و برقرارى ارتباط در نقاط 

زلزله زده شهرستان ميانه خبر داد.
بــه گزارش روابــط عمومى اداره كل ارتباطــات و فناورى 

اطالعات آذربايجان شرقى، مهدى خرامش سرپرست اين اداره 
كل با اشاره به عدم قطع ارتباط در نقاط زلزله زده شهرستان ميانه 
افزود: با تالش همكاران و ادارات زير مجموعه وزارت ارتباطات 
در استان خوشــبختانه هيچ گونه قطعى و مشكلى در ارتباطات 

تلفن همراه و ثابت در مناطق زلزله زده وجود ندارد.
وى افزود: در حال حاضر تمامى 2024 سايت ارتباطى استان 
وضعيت سبز دارند و ارتباط در تمامى نقاط عادى و پايدار است.

خرامش با اشــاره به تاكيــدات وزير ارتباطــات و فناورى 

اطالعات در خصوص برقرارى ارتباطات و پايدارى شــبكه در 
نقاط زلزله زده اظهار كرد: تمامى زيرمجموعه وزارت ارتباطات 
در اســتان آماده رفع هرگونه مشــكل احتمالــى در ارتباطات 

شهرستان ميانه هستند.

پايدارى شبكه همراه در نقاط زلزله زده آذربايجان شرقى

 پااليشــگاه تبريز درحاشــيه هفتمين 
نمايشــگاه نــوآورى و فناورى ربع رشــيدى 
(رينوتكس ) كه از 13 الي17 آبان برگزارشــد 
درغرفــه اي 50 متــري در ســالن امير كبير 
نمايشــگاه بين المللي تبريــز، زون نفت گاز و 
پترو شيمي با دو طرح ابتكارى و فناورانه توليد 
روغن پايه گروه 2 و تغيير كاربرى واحد تبديل 
كاتاليســتى به واحد ايزومريزاســيون نفتاى 

سبك شركت كرده بود. 
مديرعامل پااليشــگاه تبريز در حاشيه اين 
نمايشــگاه در گفتگوى اختصاصى با خبرنگار 
جام جم آذربايجان شــرقى گفت : اين شركت 
دو طرح ابتــكارى و فناورانه توليد روغن پايه 
گروه 2 و تغيير كاربرى واحد تبديل كاتاليستى 
به واحد ايزومريزاســيون نفتاى ســبك ارائه 

كرده است .
غالمرضا باقرى افزود : اين طرح ها كه اولي 
تغيير كاربرى واحد تبديل كاتاليســتى به واحد 
ايزومريزاســيون نفتاى سبك با هدف تبديل 
نفتاى ســبك به محصول ايزومريت مى باشد 
به مبلغ 10 ميليون يورو هزينه شــده اســت و 
ماحصل آن به همراه پروژه بنزين سازي بنزين 

يورو 5 مي باشد.
وى اظهــار داشــت : رويكــرد فناورانه و 
ابتكارى كارشناســان در اين طرح ها گوياى 
اهتمام پااليشــگاه تبريز در زمينه حفظ محيط 

زيست و هواى پاك مى باشد. 
مديرعامل پااليشگاه تبريز ادامه داد : طرح 
فناورانه وابتكاري دوم عرضه شده در نمايشگاه 
توليــد روغن پايه گروه دو مي باشــد كه براي 
اين طرح نيز مبلغ يك ميليون يوروهزينه شده 
اســت وتوانسته از واردات روغن پايه به ميزان 

90 هزار تن در سال جلوگيري نمايد.
شــايان ذكر است شــركت پااليش نفت 
تبريز عالوه بر اينكــه توانايى ها و طرح هاى 
فناورانه خود را در اين نمايشــگاه عرضه كرده 
بود، اقالم مــورد نياز پااليشــگاه تبريز را در 
راســتاى خودكفايى، حمايت از كاالى ايرانى 
و تقويت توليد ملى ارايه نموده  و از ســازندگان 
داخلى دعوت كرد ضمن بازديد از نمايشگاه با 
نيازمنديهاى صنايع آشــنا شده و اهتمام خود 
را بــراى رفع آن مبــذول نمايند . ضمنا در اين 
نمايشگاه اطالعات مورد نياز بازديد كنندگان، 
اســاتيد دانشــگاه ها و دانشــجويان توسط 

كارشناسان مستقر در غرفه ارائه گرديد .
برنــد محصــوالت (آريــا تيــزورك) و 
جايگاههاي عرضه سوخت تحت برند شركت 
پااليش نفت تبريز نيز در طول نمايشــگاه به 

بازديد كنندگان معرفي گرديد .
دربخشــي از غرفــه اينفوگرافــي طرح 
تحــول و تعالي ســازماني شــركت پااليش 
AMIF/ نفــت تبريزمبتني بر مــدل علمي
MAMIF نيز معرفي گرديد كه مورد توجه 

بازديد كنندگان و متخصصين قرار گرفت.
در اين نمايشگاه، غرفه پااليشگاه تبريز كه 
با توجه به اهميت و جايگاه پااليشگاه تبريز در 
اقتصاد منطقه  مورد توجه بازديد كنندگان قرار 
گرفت و مقامات اســتاني وكشــوري اعم از   
استاندار آذربايجان شرقي دكتر پور محمدى ، 
دكتر رضا رحماني وزير صمت و هيئت همراه و 
معاونين ايشان ، پزشكيان نايب رئيس مجلس 
شوراي اسالمي ، پاشايي رئيس اتحاديه قطعه 
سازان استان، يونس ژائله رئيس اتاق بازرگاني 
تبريز و اســاتيد ، دانشــجويان دانشــگاه ها ، 
متخصصين و اقشارمختلف از اين غرفه بازديد 

نمودند

همزمان با هفتمين نمايشگاه فناورى و نوآورى رينوتكس صورت گرفت ؛

معرفى 2 طرح ابتكارى پااليشگاه تبريز 
در خصوص توليد محصول

آگهى مزايده فروش سرقفلى جاى غرفه ( مرحله اول)
شهردار سراب در نظر دارد به اسناد بند سوم مصوبه شماره 297 مورخه 98/7/29 و بند دوم مصوبه شماره 
290 مورخه 98/7/14 شوراى محترم اسالمى شهر سراب سرقفلى تعداد 30 باب جاى غرفه واقع در ضلع 

جنوبى در محدوده ميدان ميوه  و تره بار را به صورت نقد از طريق مزايده كتبى با شرايط ذيل واگذار نمايد.
الف) مشخصات تجارى ها در همكف:

1-  جاى غرفه شــماره 60 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 17/500/000 ريال جمعا به مبلغ 
630/000/000 ريال ( داخل ميدان)

2- جاى غرفه شــماره 61 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 17/500/000 ريال جمعا به مبلغ 
630/000/000 ريال ( داخل ميدان)

3-  جاى غرفه شــماره 62 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

4-  جاى غرفه شــماره 63 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

5-  جاى غرفه شــماره 64 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

6-  جاى غرفه شــماره 65 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

7-  جاى غرفه شــماره 66 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

8-  جاى غرفه شــماره 67 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

9-  جاى غرفه شــماره 68 به مســاحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

10- جاى غرفه شــماره 69 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

11- جاى غرفه شــماره 70 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

12- جاى غرفه شــماره 71 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

13- جاى غرفه شــماره 72 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

14- جاى غرفه شــماره 73 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

15- جاى غرفه شــماره 74 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

16- جاى غرفه شــماره 75 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 17/500/000 ريال جمعا به مبلغ 
630/000/000 ريال ( داخل ميدان)

17- جاى غرفه شــماره 76 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 17/500/000 ريال جمعا به مبلغ 
630/000/000 ريال ( داخل ميدان)

18- جاى غرفه شــماره 77 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 
648/000/000 ريال ( داخل ميدان)

19- جاى غرفه شــماره 78 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
20- جاى غرفه شماره 79 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
21- جاى غرفه شــماره 80 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
22- جاى غرفه شــماره 81 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
23- جاى غرفه شــماره 82 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
24- جاى غرفه شــماره 83 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
25- جاى غرفه شــماره 84 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
26- جاى غرفه شــماره 85 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
27- جاى غرفه شــماره 86 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
28- جاى غرفه شــماره 87 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
29- جاى غرفه شــماره 88 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
30- جاى غرفه شــماره 89 به مساحت 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 18/000/000 ريال جمعا به مبلغ 

648/000/000 ريال ( داخل ميدان)
1-  متقاضيان بايســتى 5٪ قيمت پايه جاى غرفه پيشــنهادى را به عنوان سپرده به حساب سپرده شماره 
310002952005 شــهردارى ( به عنوان ســپرده ) نزد بانك ملى شعبه سراب واريز و فيش مربوطه را به 
همراه درخواســت كتبى و مبلغ پيشنهادى در پاكت سريسته به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد دريافت 

نمايند.
2-  بهاء سرقفلى جاى غرفه ها نقدا دريافت خواهد شد.

3-  شهردارى دررد يا قبول هريك ازپيشنهادات مختاراست .
4-  به تقاضاهاى مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

5-  هزينه متعلقه ( نشرآگهى) به عهده خريدار خواهد بود.
6-  شــركت كنندگان موظف اند شماره غرفه را بر روى پاكت پيشنهادى خود قيد نمايند و پيشنهاد خود را تا 

آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخه 98/8/29 به دبيرخانه شهردارى سراب تحويل دهند 
7-  ســپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با برنده مزايده مسترد نخواهد شد ودرصورت انصراف هريك 

ازبرندگان سپرده آن برنده به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
8-  متقاضيان جهت كســب اطالعات بيشــتر  و رويت نقشه ها ، شــرايط و قرارداد واگذارى به دايره فنى و 
شهرســازى يا واحد به درآمد مراجعه و يا با شــماره تلفن هاى 68- 43228167 تماس حاصل نموده و از 

محل پروژه بازديد نمايند.

شهردارى ســراب در نظر دارد با استناد بند يك 
مصوبه شــماره 288 مورخ 98/07/03 شــوراى 
محترم اســالمى شهر سراب تعداد يك قطعه زمين 
با كاربرى مســكونى واقع در كمربندى شمالى ضلع 
شمالى آپارتمانهاى بنياد مسكن را از طريق مزايده 

كتبى با شرايط ذيل واگذار نمايد.
الف : مشخصات قطعه : 

قطعــه بــه شــماره پــالك 29/2104 قطعه 
13 بــه مســاحت 337/50 مترمربــع بــه مبلغ 

2/531/250/000 ريال ( به صورت نقدى )
ب : شرايط مزايده :

1- متقاضيان بايســتى 5 درصــد قيمت پايه را 
به عنوان ســپرده به حساب 3100002952005 
شــهردارى نزد بانك ملى  شــعبه ســراب واريز و 
فيش مربوطه را به همراه درخواســت كتبى و ملبلغ 
پيشــنهادى در پاكت سربسته از تاريخ نشرآخرين 
آگهى حداكثر تا ده روز تا آخر وقت ادارى98/8/29 
به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد دريافت دارند. 
2- شهردارى دررد يا قبول هريك ازپيشنهادات 

مختاراست .
3- به تقاضاهاى مخدوش ، مبهم و فاقد ســپرده 

ترتيب اثر داده نخواهد شد .
4- هزينه هــاى متعلقه ( نشــرآگهى ، دارايى و 

دفترخانه و ....) به عهده برنده مزايده خواهد بود.
5- ســپرده نفرات اول تا ســوم تا عقد قرارداد 
با برنده مزايده مســترد نخواهد شــد ودرصورت 
انصراف هريك ازبرندگان ســپرده آن برنده به نفع 

شهردارى ضبط خواهد شد.
6- متقاضيان جهت كســب اطالعات بيشــتر به 
دايره فنى و شهرســازى يا درآمــد مراجعه و يا با 
شماره تلفن هاى 68- 43228167 تماس حاصل 

نمايند.

آگهى فروش جاى خانه
(نوبت دوم)

نوبت دوم

ابراهيم ساجد- سرپرست شهردارى سراب    ابراهيم ساجد- سرپرست شهردارى سراب 
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دوش ديدم كه مالئك در ميخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند
ساكنان حرم ستر و عفاف ملكوت
حافظبا من راه نشين باده مستانه زدند

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

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

يكشنبه  19    آبان  1398     شماره5520

  از ســومين پرديــس محتــواى 
الكترونيكى كشور با نام پرديس محتواى 
الكترونيكى ربع رشــيدى با حضور رييس 
ســازمان فناورى اطالعات ايران، معاون 
وزيــر صنعت، معدن و تجارت، اســتاندار 
آذربايجان شــرقى و ســاير مقامات ارشد 

استان رونمايى شد.
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
ارتباطات و فنــاورى اطالعات آذربايجان 
شــرقى، همزمان با برگــزارى هفتمين 
نمايشــگاه نوآورى و فناورى ربع رشيدى 
موســوم به رينوتكــس 2019، از پرديس 
محتواى الكترونيكى ربع رشــيدى كه به 
همت شــركت دانش بنيان «مهندســى 
فنــاورى اطالعات تحليلگــران تبريز» 
طراحى و پياده سازى شده است، رونمايى 

شد.
مهدى خرامش سرپرســت اداره كل 
ICT استان در حاشيه اين مراسم با اشاره به 
اهميت وجود پرديس محتواى الكترونيكى 
در اســتان اظهار كــرد: پرديس محتواى 
الكترونيكى ربع رشيدى در راستاى رونق 
بخشــيدن به محتواى علمى و فرهنگى 
شبكه ملى كشــور و در جهت اهداف سند 
راهبردى توسعه فناورى هاى فرهنگى راه 

اندازى شده است.
وى همچنين افزود: دستيابى به سهم 
درآمد محتــواى الكترونيكى و ديجيتالى 

كشــور از ســهم 35 هزار ميليارد يورويى 
توليد محتواى دنيا از ديگر اهداف ايجاد اين 

پرديس است.
داود حاتمــى مديــر عامل شــركت 
تحليلگران تبريز به عنوان مجرى و موسس 
پرديس محتواى الكترونيكى ربع رشيدى 
نيز گزارشــى جامــع از فعاليت هاى انجام 
گرفتــه در حوزه آموزش هاى الكترونيكى 
و توليد نرم افزار هاى زيرســاخت پرديس 
ارايه كرد و افزود: توســعه و تامين نيازهاى 
محتواى الكترونيكى كشــور با همكارى 
دانشگاه ها و موسسه هاى علمى و فناورى 
از اهداف پرديس محتواى الكترونيكى ربع 

رشيدى است.
وى افزود: انتظار مى رود با راه اندازى اين 
پرديس، بخشى از نياز هاى كشور به توليد 
محتواى الكترونيكى مرتفع شده و اقدامات 
اساســى در راستاى سند چشم انداز بيست 
ساله كشور و سند راهبردى توسعه فناورى 

ها و طرح تكاپو برداشته شود. 
حاتمى با معرفى واحدهاى اين پرديس 
تصريح كــرد: اين پرديس از 7 واحد اصلى 
توليد محتوا، تجميع محتوا، توزيع محتوا، 
آموزش هاى الكترونيكى، اپليكيشن و نرم 
افزار، بازى هاى رايانه اى، اســتارت آپ و 
دانش بنيان تشكيل شــده است و عالقه 
مندان مى توانند براى كســب اطالعات 
www. بيشــتر به نشــانى اينترنتــى

ecpp.ir مراجعه كنند.   
 بر اســاس اين گزارش اين مراســم با 
حضور امير ناظمى معاون وزير ارتباطات و 
رييس ســازمان فناورى اطالعات ايران، 
جعفر سرقينى معاونت امور معادن و صنايع 
معدنى وزارت صمت، محدرضا پورمحمدى 
اســتاندار آذربايجــان شــرقى، خرامش 
سرپرســت اداره كل ICT استان و ساير 

مديران و مسئوالن استانى برگزار شد.

رونمايــى از ســومين پرديــس محتــواى 
الكترونيكى كشور در تبريز

خبر

مجتمع معدني مس ســونگون با 
بيش از يك ميليارد تن ذخيره شناســايي 
شده، دومين معدن غني مس كشور بعد از 
مس «سرچشــمه» كرمان محســوب 

ميشود.
معــدن مــس ســونگون ورزقان و 
كارخانــه توليد مس ســونگون ورزقان 
در اســتان آذربايجان شرقي واقع شده و 
فاصله اين كانسار از شهر تبريز حدود 130 
كيلومتر و از ورزقان 30 كيلومتر بوده و در 
محدوده روستاي تخريب شده سونگون 

ورزقان واقع است.
گفته مي شــود فعاليت هاي مجتمع 

مس ســونگون كامًال سازگار با محيط زيست 
اســت و به عبارت ديگر مس ســونگون يك 
صنعت سبز است و همه چرخه در يك سيكل 
انجام ميگيرد و نــه تنها هيچ آاليندگي ندارد 
بلكه هيچ واكنش شــيميايي نيز در آن انجام 

نمي شود.
البته بايد اين نكته را يادآور شــد كه وقتي 
فعاليت معدني در يــك منطقه روي مي دهد 
قطعا مقداري چهره طبيعت خشن مي شود ولي 
براي ايجاد اشــتغال و كارآفريني مجبوريم در 

برخي موارد به طبيعت دست درازي كنيم.
ايــن مجتمع عالوه بر ايفاي نقش موثر در 
اشــتغالزايي، جاده سازي، عمران و آباداني در 
اين منطقه در انجام برخي خدمات اجتماعي به 
مردم نيز نقش بســزايي ايفا مي كند به طوري 
كه هم اكنون مســير همه روســتاهاي اين 
شهرستان آسفالت و جدولگذاري شده است. 

مســئوالن معتقدند ايــن منطقه به علت 
برخورداري از شــرايط مناسب آب و هوايي از 
نظر ارتفاع و فشــار هوا براي برپايي اردوهاى 
تيم هاي ملي حتي كشورهاي اروپايي مساعد 
بوده و ســعي مي كنيم با احداث كمپ ورزشي 

اين شرايط را در منطقه ايجاد كنيم. 
مديرعامــل مجتمع مس ســونگون در 

حاشــيه هفتمين نمايشگاه نوآورى و فناورى 
ربع رشــيدى RINOTEX    در گفتگو با 
خبرنگار جام جم آذربايجان شرقى به همكاري 
هاي فني اين مجتمع با تمام دانشــگاههاي 
منطقه و اســتان اشــاره كرد و گفت : يكي از 
دانشــگاههايي كه امروز موفق به اخذ تفاهم 
نامه با آن شــديم تا با استفاده از توان علمي و 
پتانسيل هاي آن در جهت توسعه صنعت مس 
و نيز رفع تنگناها و مشكالتي كه در تجهيزات 
، خط توليد ، منابع انســاني و در كل فعاليتهاي 
مجتمع مس گام برداريم، دانشــگاه شــهيد 

مدني تبريز است. 
رضا شــريفى افزود: البتــه اين همكاري 
دو طرفــه خواهد بود. چراكــه ما از دانش اين 
مركز علمي بهره خواهيم برد و دانشــجويان 
مقاطع ارشــد و دكتري دانشگاه نيز از تجربه 
فني مهندســان ما و مراكز پژوهشي مجتمع 

مس استفاده خواهند كرد.
وى تصريــح كرد : تفاهــم نامه همكاري 
دانشــگاه و مجتمع مس ســونگون در تمام 
ابعــاد فني و علمي حتــي در بحث هاي علوم 
انساني، اجتماعي، بهداشت، زيست محيطي 

و ... خواهد بود.
مديرعامل مجتمع مس سونگون در ادامه 
بــه ارتباط مجتمع مس با ديگر دانشــگاهها 

اشــاره كرد و گفت: از سال 89 دانشگاه تبريز 
را به عنوان دانشــگاه مرجع براي خود انتخاب 
كرديم و اين دانشــگاه در تمــام پروژه هايي 
كه بحث هاي دانشــي و تحقيقاتي دارد با ما 
همكاري مي كند. همچنين با دانشــگاه آزاد 
تبريز، دانشگاه آزاد اهر، ورزقان، صنعتي سهند 
و ... نيــز تفاهم نامه همــكاري داريم و نتيجه 
آن به افزايــش راندمان و باالرفتن بهره وري 
در مجتمع مس منجر شــده اســت و در كنار 
آن دانشجويان نيز به صورت عملي و تجربي 

آموزشهاي الزم را فراگرفتند.
شــريفى هفتمين نمايشــگاه نوآورى و 
فناورى ربع رشيدى RINOTEX را بسيار 
موثرتر از ســالهاي قبل ارزيابي كرد و گفت: 
هدف از حضور در نمايشگاه و نمايشگاههاي 
مشابه آن عرضه نيازمندي هاي مجتمع است. 
چراكــه باارائه نيازمندي هــاي خود در چنين 
نمايشگاههايي كه شركت هاي دانش بنيان 
و افــراد صاحب فن آوري حضور دارند، از علم 
و دانش آنها براي ســاخت قطعات فني و حتي 

خدمات فني استفاده كنيم .
وى  ادامه داد: به جــز اين تفاهم نامه، 18 
تفاهم نامه ديگر با شــركت هاي دانش بنياني 
كه اعالم آمادگي كردنــد و توانايي هاي آنها 
ارزيابي شــده بــه امضا مي رســانيم تا از فن 

آوريهاي آنها براي ســاخت قطعات پيچيده و 
حساس استفاده كنيم.

مديرعامل مجتمع مس ســونگون طرح 
هاي ارائه شده توسط شركت هاي دانش بنيان 
را خوب ارزيابي كرد و گفت: طرح هايي كه در 
نمايشگاه بوده طرح هايي با كيفيت باال و ايده 
آل بوده و در كل همكاري ما با پارك علم و فن 
آوري بســيار خوب است و با اكثر شركت هاي 
دانش بنيان كشور در جهت ساخت و استفاده از 

بحث هاي دانشي آنها ارتباط داريم. 
رئيس دانشگاه شــهيد مدني تبريز نيز در 
حاشــيه نمايشــگاه ضمن ابراز خوشحالي از 
انعقــاد تفاهم نامه همكاري اين دانشــگاه با 
مجتمع مس سونگون گفت: باتوجه به ظرفيت 
دانشگاه شهيد مدني در رشته ها و عرصه هاي 
مختلف علمي و تخصصي مطمئن هستيم مي 
توانيم بســياري از مسائل و مشكالتي كه در 
صنعت استان و كشور بويژه در مس سونگون 

وجود دارد را مرتفع كنيم.
حســن ولــي زاده برگــزاري چنيــن 
نمايشگاههايي را به نفع صنعت استان دانست 
و گفــت: بابرگزاري چنين نمايشــگاههايي 
اســاتيد و نخبگان و فن آوران و دانشجويان 
علمي كشور مي توانند با صنايع جامعه بيشتر 
آشــنا شوند و فن آوري هاي خود را به نمايش 

بگذارند و اين امر مي تواند نقطه آغازي باشــد 
بــراي اينكه بتوانيم خيلي از فن آوري هاي نو 
و دســتاوردهاي علمي دانشگاهها را تجاري 

سازي كنيم و به مرحله توليد انبوه برسانيم.
وى خاطرنشــان كرد: اينكه در چند سال 
گذشته به اين نتيجه رسيديم كه ارتباط واقعي 
كه بايد بين صنعت و دانشگاه وجود داشته باشد 
وجود ندارد نقطه عطفي است براي تقويت اين 
ارتباط و دانشگاهها دارند ثابت مي كنند خيلي 
از مشــكالت صنعتي موجود در جامعه اعم از 

كوچك به بزرگ را مي توانند حل كنند.
رئيس دانشگاه شــهيد مدني تبريز افزود: 
اينجاســت كه ديگر الزم نيست يك استاد و 
دانشــجو يا يك فن آور خود به دنبال مشتري 
بگردد. چراكه اين جامعه و صنعت خواهد بود 
كه بعد از ايجاد اعتماد به دانشــگاه و فن آوران 
به آنها مراجعه خواهند كرد و اگر اين اعتماد به 
دانشــگاه ايجاد شود آنجا تبديل خواهد شد به 
كلينيكي كه تمام مشــكالت جامعه و صنعت 

را حل مي كند.
ولي زاده نيز هفتمين نمايشــگاه نوآورى 
و فناورى ربع رشــيدى RINOTEXرا 
مطلوب ارزيابي كرد و گفت: در جريان بازديد 
از سالن ها و غرفه ها به اين مساله رسيديم كه 
اوال تعداد طرح هاي فن آورانه عرضه شده در 
اين نمايشگاه در مقايسه با سال گذشته خيلي 
بيشــتر و متنوع تر شده همچنين از نظر كيفي 
هم مطلوبتر از قبل شــده چراكــه چند مورد 
داشتيم كه ســال گذشته در حد آزمايشگاهي 
بودند كه امســال خود را در حد توليدهايي در 

اشل صنعتي نشان دادند.
وي افزود: به نظر من در ســايه تبادل افكار 
و انديشــه اي كه در غرفــه ها و بين صاحبان 
صنايع و نخبــگان و مراجعين مختلفي كه از 
غرفه هاي متنــوع بازديد مي كنند ايجاد مي 
شود مي توانيم در جهت تقويت ارتقاء دانشگاه 

و صنعت گامهاي موثرتري برداريم.

امضاء تفاهم نامه همكاري مس سونگون با دانشگاه «شهيد مدني» تبريز

                                              شركت ايران خودرو تبريز                                              شركت ايران خودرو تبريز

    آگهى مزايده عمومى ضايعاتآگهى مزايده عمومى ضايعات ( نوبت دوم)

شــركت ايران خودرو تبريز در نظر دارد ضايعات غير توليدي خــود را از طريق مزايده عمومى به افراد واجد 
شرايط به فروش رساند. متقاضيان محترم مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مربوط به مزايده 
از تاريخ درج آگهي لغايت تاريخ 1398/08/21 همه روزه به غير از ايام تعطيل از ســاعت 9صبح الى 15عصر به 

شركت ايران خودرو تبريز مراجعه نمايند.
ضايعات موضوع مزايده :

1 ) كارتن
2 ) نايلون و فوم 

3 ) نايلون چسب دار
4 ) فوم چسب دار 

اطالعات الزم جهت شركت در مزايده :
1-  متقاضيان محترم به همراه كارت ملى به نشــانى كارخانه مراجعه و پس ازرؤيت اقالم مذكور فرم مربوطه را 
تكميل و پيشــنهاد خود را در پاكت (  الف و ب  ) سربســته و ممهور به مهر و امضاء به واحد بازرگانى و تداركات 

تحويل خواهند نمود.
2- آخرين مهلت تسليم پيشنهادات مورخه: 1398/08/22 تا ساعت10 صبح خواهد بود.

3- هزينه آگهى بعهده برنده مزايده خواهد بود .
4-  به پيشنهادات مخدوش و مبهم ترتيب اثرداده نخواهد شد .

5- كميسيون فروش ضايعات در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار است .
آدرس :   كيلومتر 35جاده تبريز-آذرشهر- روبروى سه راهى جزيره اسالمى- جنب پمپ بنزين بيضايى(قهرمانى 

سابق)
شماره تماس: 2155 - 041 داخلي 5473  (واحد بازرگانى)

مديريت شعب استان آذربايجان شرقى


