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مزایده سراسری فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه
گهی 2133/1400/16 آ شماره 

ف
دی

ر

ع شماره پالک ثبتیهماهنگی جهت بازدیدآدرس نو
ع ملککاربری قیمت پایه اعیانعرصهنو

یال توضیحاتوضعیت ملکنحوه فروشکارشناسی ر

مدیریت شعبه منطقه مراغه روستای خانقاه شهرک صنعتی1
دارای سند تک برگی به نام بانکتخلیهنقد یا نقد و اقساط49۷5011492250000زمینصنعتی633 فرعی از 99 اصلیآذربایجان شرقی

مدیریت شعبه منطقه مراغه روستای خانقاه شهرک صنعتی2
دارای سند تک برگی به نام بانکتخلیهنقد یا نقد و اقساط4583/52010587931200زمینصنعتی633 فرعی از 99 اصلیآذربایجان شرقی

یت شعب بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی  مدیر

تحت  مستغالت  و  امـــالک  نــظــردارد  در  سپه  بــانــک   
شرقی  آذربایجان  استان  سطح  در  واقــع  خود  اختیار 
از طــریــق مــزایــده عمومی  ــل و  ح جـــدول ذی ــر بــه ش را 
از  گیری  بهره  و  مــزایــده  اســنــاد  در  ج  مــنــدر جزئیات  بــا 
نشانی  به  ستاد  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
مزایده  شماره  با  و    www.setadiran.ir الکترونیکی 
فــروش  بــه  الکترونیکی  ــورت  ص بــه   2000001036000037

برساند.
 ۸ ساعت  ستاد:  سامانه  در  مزایده  انتشار  تاریخ   

صبح روز شنبه به تاریخ 1400/09/06         
 مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت ۸ صبح روز 

یکشنبه به تاریخ  1400/09/07 تا ساعت 16 روز یکشنبه 
به تاریخ   1400/09/14

 تاریخ بازدید: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 
تاریخ  به  سه شنبه  روز   12 ساعت  لغایت    1400/09/07

1400/09/23
تعطیل  ایــام  و  پنجشنبه ها  جز  به  روزه  همه  )بــازدیــد 

مقدور می باشد(.
روز  صــبــح   ۸ ســاعــت  از  پیشنهاد:  ــــال  ارس مهلت   
روز   16 ســاعــت  تـــا   1400/09/15 ــاریـــخ   تـ بـــه  دوشــنــبــه 

پنجشنبه به تاریخ  1400/09/25 
 تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی: ساعت ۸ صبح 

روز سه شنبه به تاریخ 1400/09/30
  نحوه فروش: نقد یا نقدو اقساط

ــه در  ــده کـ ــ ــزای ــی مــ ــات احــتــمــال ــه اصــــاحــ  بـ
ً
ــطــفــا ــه: ل ــوجـ تـ

ــه و ســـامـــانـــه تــــــدارک الــکــتــرونــیــکــی  ــپ ســـایـــت بـــانـــک س
ــیــکــی ــرون ــکــت ــــت ال ــای ــانـــی ســ ــاد« بــــه نـــشـ ــ ــتـ ــ  دولـــــــت »سـ
 www.setadiran.ir مندرج می گردد و تا پایان آخرین مهلت 

ارائه پیشنهادات ماک عمل می باشد ،توجه فرمایید.
 توضیحات و شرایط:

تــدارکــات  سامانه  طریق  از   
ً
صــرفــا مــزایــده  در  شرکت   

مراحل  کلیه  و  می باشد  »ستاد«  دولــت  الکترونیکی 
مزایده  اسناد  دریافت  و  خرید  شامل  مزایده  فرایند 

ارسال  )ودیعه(،  مزایده  در  شرکت  تضمین  پرداخت 
بــودن  بــرنــده  وضعیت  از  اطـــاع  و  قیمت  پیشنهاد 
مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد .
جهت  می بایست  مزایده  در  شرکت  به  مندان  عاقه 
ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( 
با دفتر ثبت نام سامانه ستاد به شماره تلفن تماس  
آدرس  و یا با   021-41934   ،  021-88969737  ،85193768
کلیه  نمایند  مراجعه    www.setadiran.ir  اینترنتی
مشخصات  شــامــل  مــســتــغــات  و  امــــاک  اطـــاعـــات 
سامانه  عمومی  اعــان  برد  در  فــروش  نحوه  و  شرایط 

مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

مــدیــرکــل فرهنگ و ارشـــاد اســامــی آذربــایــجــان شــرقــی گــفــت: بیش از ۱۶ میلیارد 
ــت. ــان فـــــروش رفـ ــتـ ح پـــایـــیـــزه در ایــــن اسـ و ۴۴۰ مــیــلــیــون ریـــــال کـــتـــاب در طــــر

ــا بــیــان ایــن کــه  ــا خــبــرنــگــاران ب ــزارش جـــام جــم ســیــدقــاســم نــاظــمــی، در گــفــت و گــو ب ــ بــه گ
ــرا ... ح اجـ ــان تــا ســوم آذر در کــتــابــفــروشــی هــای عضو ایــن طــر ح پــایــیــزه کــتــاب از ۲۹ آبـ 2طــر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  استان خبرداد: 

یال   فروش بیش از ۱۶ میلیارد ر
آذربایجان شرقی کتاب در  

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی:

شرقی  آذربایجان  مددجویان 
یال  بیش از 24 میلیارد ر

گرفتند تسهیالت 
 به گــزارش جام جم فرگل صحاف در گفت وگو با 
خبرنگاران با اشاره به ارایه خدمات حمایتی برای 
مددجویان، اظهار کرد: ۱۵ میلیارد ریال برای ۲۲۰ قلم کاال از جمله 
ویلچر، سمعک، باطری سمعک پرداخت شده است، همچنین 
۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برای خدمات دندانپزشکی و ۴ 
میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال نیز برای خدمات پروتز مددجویان 

در سال جاری پرداخت شده است. 
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برای توسعه میانه از توان 
اصحاب رسانه استفاده 

می کنم

کشتار شده  غ  ۱۵ درصد مر
می تواند به واحدهای 

شود منتقل  قطعه بندی 

: فرماندار

رئیس سازمان جهادکشاورزی 
آذربایجان شرقی:

دارایی انبارهای سازمان اموال 
آذربایجان شرقی  تملیکی 

شود تکلیف  تعیین 

رئیس کل دادگستری استان:
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افزایش 8 درصدی تردد خودرو در 
جاده های آذربایجان شرقی

مسئول مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی:

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر آذربایجان شرقی خبر داد:مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر آذربایجان شرقی خبر داد:

یع تجهیزات پزشکی در فاز دوم دوم  یع تجهیزات پزشکی در فاز  توز  توز
ح شهید حاج قاسم سلیمانی ح شهید حاج قاسم سلیمانیطر طر

کلرپارس واحد نمونه صنعت و معدن شد
بر اساس ارزیابی های صورت گرفته؛

مدیر کل آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اعالم کرد:
روستاهای آذربایجان شرقی در معرض تنش آبی

بیشتر بخوانید



چهارشنبه    10 آذر    1400   شماره 6093

اقتصادی و ۴۴۰ اجتماعیاجتماعی2 از ۱۶ میلیارد  گفت: بیش  آذربایجان شرقی  ارشاد اسامی  و  مدیرکل فرهنگ 
میلیون ریال کتاب در طرح پاییزه در این استان فروش رفت.

به گزارش جام جم سیدقاسم ناظمی، در گفت و گو با خبرنگاران با بیان این که طرح 
پاییزه کتاب از ۲۹ آبان تا سوم آذر در کتابفروشی های عضو این طرح اجرا شد، افزود: در 

مدت اجرای این طرح در استان ۲۰ هزار و ۳۵۲ نسخه کتاب فروخته شد.

وی اظهار داشت: در این دوره از طرح توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی ها با عنوان 
»پاییزه کتاب ۱۴۰۰« اجرا شد و در آن ۶۳ کتابفروشی از استان مشارکت کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی آذربایجان شرقی گفت: در این دوره ۴۰ کتابفروشی 
از تبریز و ۲۳ کتابفروشی از شهرستان های مراغه، هشترود، شبستر، مرند، قره آغاج، 
ملکان، عجب شیر، بستان آباد، میانه، بناب، اسکو، جلفا، اهر و کلیبر مشارکت کردند.

ناظمی، با بیان این که کتابفروشی های شایسته از تبریز، کتابفروشی پژوهش از مرند و 
کتاب شهر تبریز بیشترین فروش را در این طرح داشتند، ادامه داد: سقف مجاز خرید 
کتاب در این طرح ۳۰۰ هزار تومان و سقف یارانه  خرید برای هر خریدار ۶۰ هزار تومان بود. 
وی یادآوری کرد: در طرح پاییزه کتاب، خریداران کتاب های تالیفی را با یارانه  ۲۰ درصدی و 
کتاب های ترجمه ای را با یارانه  ۱۵ درصدی از کتابفروشی های عضو طرح خریداری کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبرداد:  فروش بیش از 16 میلیارد ریال کتاب در آذربایجان شرقی

خبر

شرقی  آذربایجان  روستاهای 
در معرض تنش آبی است

شرقی  آذربایجان  استان  فاضاب  و  آب  کل  مدیر 
اعام کرد: با تداوم روند فعلی بارندگی ها تابستان 
سال آینده ۶۵۰ روستای استان با تنش آبی مواجه 

خواهند شد.
 به گزار ش جام جم علیرضا ایمانلو در نشستی با 
فرماندار میانه خاطرنشان کرد: ۱۵۰ روستای میانه 
آبی هستند. وی  جزو روستاهای در معرض تنش 
در عین حال گفت: با خودیاری مردم؛ آب و فاضاب 
در  روستاها  تا  داد  خواهد  انجام  اقداماتی  استان 
تابستان با مشکل کمبود آب مواجه نشوند . ایمانلو 
افزود: در این خصوص از بنیاد علوی؛ بنیاد برکت و 
ستاد اجرایی فرمان امام کمک خواهیم گرفت. وی 
اعام کرد: میانه جزو شهرهایی است که قسمت 
با  و  است  شده  اجرایی  آن  فاضاب  شبکه  اعظم 
اجرای ۱۰ کیلومتر دیگر هیچ نقطه ای از شهر بدون 
فرماندار  و  استاندار  معاون  بود.  نخواهد  پوشش 
ویژه شهرستان میانه هم با اشاره به مشارکت باالی 
به  و  عمرانی  پروژه های  اجرای  در  شهرستان  مردم 
آب روستاهای باالی ۲۰ خانوار گفت:  ویژه در حوزه 
اجرای  می رود  انتظار  استان  فاضاب  و  آب  امور  از 
را  شهرستان  این  روستاهای  مشارکتی  پروژه های 
در اولویت قرار دهد. مسعود سعادتی اعام کرد: از 
۳۵۰ روستای دارای سکنه جمعیت باالی ۲۰ خانوار 
شهرستان ۲۴۰ روستا با مشکل آب روبرو هستند 
که باید چاره اندیشی شود.وی بر اجرای ۱۰ کیلومتر 
از شبکه فاضاب میانه در جهت اتمام آن در سطح 

شهر و نصب ۲ هزار انشعاب تاکید کرد .
سعادتی مشکل مخزن مساکن مهر ترکمانچای را از 

دیگر مشکات شهرستان عنوان کرد.

با هر  کسی  به روی هر  برای توسعه شهرستان در فرمانداری  این که  اعام  با  فرماندار میانه 
دیدگاه و جناحی باز است، افزود: من به عنوان مجری سیاست های دولت سیزدهم از ظرفیت 

خبرنگاران و اصحاب رسانه برای توسعه و رشد همه جانبه شهرستان استفاده خواهم کرد.
مسعود سعادتی در نشستی با اصحاب رسانه شهرستان با بیان این که همه خبرنگاران و 
مشکات  حل  در  سلیقه  و  دیدگاه  در  تفاوت  رغم  به  شهرستان  مجازی  و  رسانه ای  فعاالن 
کاهش  به  کمک  شان  دغدغه  تنها  و  بوده  جهت  هم  و  راستا  هم  آن  مردم  و  شهرستان 
مشکات آنهاست، اضافه کرد: خبرنگاران با ایجاد تفاهم و وحدت در بین مردم و مسئوالن  

به اهداف عالی خدمت رسانی و رشد و توسعه شهرستان کمک می کنند.
فعالیت  و  حضور  گفت:  اطاعات  و  اخبار  حوزه  در  میانه  شهرستان  جایگاه  به  اشاره  با  وی 
خبرنگاران شهرستان قابل توجه و چشمگیر است و باید از این ظرفیت به نفع شهرستان 
و توسعه آن بهره الزم را ببریم. سعادتی با تاکید بر نقش رسانه و مطبوعات در جوامع امروزی 

اضافه کرد: شفافیت، صراحت و صادق بودن از ارکان اساسی حکومت به شمار می رود .
وی افزود: با پیچیدگی امر حاکمیت در این دوران جز با کمک رسانه های مستقل، منصف و 

دلسوز نمی توان به مردم ساالری تحقق بخشید.
کاهش  و  مسئوالن   بین  الفت  بیکاری،  کاهش  بیشتر،  آبادانی  و  عمران  منطقه،  رشد  وی 
اختافات را از جمله اهداف مشترک فرمانداری، اصحاب رسانه و همه مردم شهرستان عنوان 
این  به  بتوانیم در رسیدن  توان  با تعامل و همراهی هم و در حد  که  کرد  امیدواری  اظهار  و 
اهداف موفق عمل کنیم. فرماندار ویژه میانه با اشاره به این که شهر میانه نماد و ویترین 
شهرستان به شمار می رود زیباسازی داخل و ورودی و خروجی آن را ضروری دانست و افزود: 

باید عمران و آبادی را از خود شهر میانه و زیباسازی آن شروع کنیم.
در این دیدار خبرنگاران و اصحاب رسانه با معرفی و حوزه فعالیت خود به بیان دیدگاهها، 

نقطه نظرات و پیشنهاد خود در راستای توسعه و عمران شهرستان پرداختند.
وی در این جلسه با تاکید بر این که آرد یارانه ای بیت المال است و باید از قاچاق آن و احتمال 
این موضوع  از  با پیشگیری  باید  گفت:  بازار سیاه جلوگیری شود،  به  آن  آزاد و ورود  فروش 
لزوم  بر  پایان  در  بویژه عشایر سرازیر شود. فرماندار میانه  و  به سفره مردم  امر  این  برکات 
ثبت کاالها توسط دستگاه های شهرستان در سامانه جامع انبار و سامانه جامع تجارت تاکید 

کرد و از مسئوالن  اداره صمت خواستار رسیدگی به سواالت و ابهامات با توجه به راه اندازی 
جدید این سامانه شد.

: فرماندار
برای توسعه میانه از توان اصحاب رسانه استفاده می کنم

از  آذربــایــجــان شــرقــی  بهزیستی  مــدیــرکــل 
و ۵۵۰  مــیــلــیــارد  تــســهــیــات ۲۴  پـــرداخـــت 
میلیون ریالی برای خرید محصوالت حمایتی 
 ۹ در  استان  پوشش  تحت  مددجویان  به 

ماهه امسال خبر داد.
 به گزارش جام جم فرگل صحاف در گفت وگو 
با خبرنگاران با اشاره به ارایه خدمات حمایتی 

برای مددجویان، اظهار کرد: ۱۵ میلیارد ریال 
برای ۲۲۰ قلم کاال از جمله ویلچر، سمعک، 

بــاطــری سمعک پــرداخــت شــده اســت، 
همچنین ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 

ریال برای خدمات دندانپزشکی 
میلیون   ۷۵۰ و  میلیارد   ۴ و 
ریــال نیز بــرای خدمات پروتز 
مــددجــویــان در ســال جــاری 
پــرداخــت شــده اســـت. وی 
شهریه  کــامــل  پــرداخــت  از 

گفت:  افــراد معلول خبر داد و  دانشجویی 
دار،  شهریه  دانشگاه های  دانشجوی   ۶۴۰
هزار  سه  و  دولتی  دانشگاه  دانشجوی   ۴۴
آموز هزینه تحصیلی دریافت  و ۹۵۱ دانش 
آذربــایــجــان  ــد. مــدیــرکــل بهزیستی  انـ ــرده  کـ
شرقی همچنین با اشاره به 
هزینه  کمک  پــرداخــت 
ایــــاب و ذهــــاب بـــرای 
نــفــر   ۹۵ و  هـــــــزار   ۲
خـــاطـــرنـــشـــان کـــرد: 
سال گذشته 
ــرای ۱۳۹  بـ
کودک 

بیماری  یک   ( کتونوری  فنیل  بیماری  دارای 
تسهیات   ) ــادرزادی  ــ ــ م متابولیکی  نقص 
رایگان خرید تغذیه مناسب پرداخت شده 
اســت.  وی توانمندسازی جامعه روستایی 
و ارایه فرصت های برابر برای روستاییان را از 
جمله اولویت های خدمات دهی بهزیستی 
بــه منظور شناسایی  گــفــت:  و  کــرد  عــنــوان 
ــراد مــعــلــول، در یــک سال  ــ ــازی اف ــاه سـ و آگـ
گذشته ۲۰ هزار معلول در روستاهای استان 
قــرار  بهزیستی  حمایت  تحت  و  شناسایی 
با  همچنین  کـــرد:  اضــافــه  صــحــاف  گرفتند. 
توجه به گسترش شهرنشینی، یک هــزار و 
حاشیه  در  را  معلول  دارای  افــراد  از  نفر   ۵۰۰
 شــهــرهــا شــنــاســایــی کـــرده و خــدمــات ارایـــه 
داده ایــم. وی با اشــاره به برقراری مستمری 
ــرای افـــراد آسیب  ــرای مــددجــویــان، گفت: ب ب
دیده نخاعی و دارای معلولیت شدید، عاوه 

پــرداخــت  نیز  پــرســتــاری  حــق  مستمری  بــر 
ــلـــزون بـــرای  مـــی شـــود. صــحــاف کــاشــت حـ
نوزادان را از جمله برنامه های اصلی بهزیستی 
عنوان کرد و افــزود: ۱۸۰ میلیون تومان برای 
شده  پــرداخــت  ناشنوا   ۷۵ حــلــزون  کاشت 
شرقی  آذربایجان  بهزیستی  مدیرکل  است. 
اقدامات پیشگیری از معلولیت را از جمله 
برنامه های اصلی و اولویت دار این سازمان 
اعام و خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته 
بــرای ۶ هــزار و ۳۲۱ نفر غربالگری و مشاوره 
ارایه شده و همچنین به منظور جلوگیری از 
نابینایی و کم بینایی غربالگری بینایی برای 
۹۶ هزار و ۹۶۰ نفر انجام شده است. صحاف 
ساخت مسکن برای مددجویان را از جمله 
با اشاره  دیگر اقدامات این نهاد برشمرد و 
به تحویل ۴۳۹ واحد مسکونی در یک سال 
گذشته، افزود: ۳۷ واحد مسکونی نیز آماده 

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی:

میزان تردد خودروها در جاده های آذربایجان شرقی در ۸ ماه امسال در مقایسه با مدت مددجویان آذربایجان شرقی بیش از 24 میلیارد ریال تسهیالت گرفتند
مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش یافت.

مسئول مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: 
در این مدت ۱۷۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تردد خودرو در جاده های استان ثبت شده است.

به گزارش  جام جم بلوکی افزود: از مجموع تردد ثبت شده ۱۴درصد مربوط به وسایل نقلیه 
سنگین و ۸۶ درصد مربوط به وسایل نقلیه سبک بوده است.

وی با بیان این که این تعداد تردد خودروها توسط ۸۸ دستگاه تردد شمار آناین در جاده های 
مختلف استان ثبت شده است، اظهار داشت: مسیرهای رفت و برگشت ایلخچی- تبریز با 
۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تردد، صوفیان - تبریز با ۱۳میلیون و ۸۸۶ هزار تردد و آذرشهر- ایلخچی 

با ۹ میلیون و ۱۳۱هزار تردد خودرو، پرترددترین جاده های استان در این بازه زمانی بودند.
وی ادامه داد: مسیرهای بناب - مراغه، ملکان - بناب، خواجه - تبریز و ملکان- میاندوآب از 

دیگر جاده های پرتردد استان در ۸ ماه گذشته بودند. 

افزایش ۸ درصدی تردد خودرو در جاده های آذربایجان شرقی

تصویری برنامه های هفته  گزارش 
آبان «  کلیوی»30/23    حمایت از بیماران 

آذربایجان شرقی در استان 

تحویل است.
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی3
ح صیانت از دام های مولد در کشتارگاه تبریز مدیرعامل سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری :  اجرای طر

مدیرعامل سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز گفت: کشتارگاه تبریز با اجرای 
طرح صیانت از دام های ماده به دنبال قطع سودجویی برخی افراد برای ذبح دام ماده 

آبستن است.
کریم قدرتی در گفت وگو با خبرنگاران، افزود: برای جلوگیری از اتاف وقت پیمانکاران 
و قصابان، همه روزه دو اکیپ دامپزشکی از ساعت تا اتمام کشتار و هم چنین عصر 

مشغول سونو گرافی دام های ماده هستند تا مانع از ذبح دام های مولد، گوسفند و 
گاوهای آبستن و تلیسه باردار شوند.

ماده  دام های  خریداری  از  تا  خواست  مردم  از  ماده  دام  ذبح  مضرات  به  اشاره  با  وی 
خودداری کنند تا در آینده از کمبود گوشت جلوگیری شود.

وی گفت: کیفیت قیمت گوشت گوسفند و گاو ماده نسبت به گوساله و گوسفند نر 

پایین تر است به همین دلیل احتمال دارد رغبت برای خرید این نوع گوشت بیشتر 
باشد اما عواقب ذبح دام ماده و آبستن جبران ناپذیر است.

قدرتی خاطرنشان کرد: در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز کشتار کلیه دام های ماده 
فقط با گواهی دکتر دامپزشک و ذکر علت حذف و در صورت عدم آبستنی امکان پذیر 

است. 

فرهنگــی  معاونــت  عنــوان  بــه  را  حضرتعالــی  فرهنگــی انتصــاب  معاونــت  عنــوان  بــه  را  حضرتعالــی  انتصــاب 
شایســتگی  و  درایــت  از  حاکــی  یــز  تبر شــهرداری  شایســتگی ورزشــی  و  درایــت  از  حاکــی  یــز  تبر شــهرداری  ورزشــی 
از  محتــرم  مجموعــه  آن  یــم  دار امیــد  و  بــوده  از حضرتعالــی  محتــرم  مجموعــه  آن  یــم  دار امیــد  و  بــوده  حضرتعالــی 
تجربیــات خــوب شــما بهره منــد شــده و بتوانــد مثــل تجربیــات خــوب شــما بهره منــد شــده و بتوانــد مثــل 
اهــداف  بــرد  پیــش  در  قبــل  ســال های  اهــداف ســنوات  بــرد  پیــش  در  قبــل  ســال های  ســنوات 
یــز  یــز ورزشــی شــکوفا باشــد و بــرای شــما بــرادر عز ورزشــی شــکوفا باشــد و بــرای شــما بــرادر عز

یــم. دار را  مراحــل  تمــام  در  توفیــق  یــم.آرزوی  دار را  مراحــل  تمــام  در  توفیــق  آرزوی 

حاج حسین افتخاری، رئیس هیات حاج حسین افتخاری، رئیس هیات 
کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه ای کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه ای 

یز یزکالنشهر تبر کالنشهر تبر

جناب آقای مهندس محمد علیپورجناب آقای مهندس محمد علیپور

اسام  مبین  دین  که  است  نیکو  سنتی  الحسنه  قرض 
انجام  برای  را  کرده است و پاداش فراوانی  تاکید  آن  بارها به 
می  الحسنه  قرض  است.  کرده  ذکر  سنت  این  دهندگان 
و  رشد  زمینه  مردم،  اقتصادی  مشکات  رفع  بر  عاوه  تواند 
را نیز فراهم نماید. بانک مهر  شکوفای اقتصادی در جامعه 
ایران اولین بانک تخصصی قرض الحسنه در کشور است که 
۱۴سال از آغاز فعالیت آن می گذرد. این بانک با هدف تأمین 
نقدینگي و رفع نیازهاي ضروري اشخاص حقیقي، حمایت از 
در  که  حقوقي  اشخاص  به  تسهیات  پرداخت  و  نیازمندان 
این  سهامداران  گشت.  ایجاد  دارند،  فعالیت  خیریه  امور 
بانک، که در حال حاضر ۵۰ هزار میلیارد سرمایه دارد، بانک 
در  ایران  مهر  بانک  هستند.  خصوصی  و  دولتی  بزرگ  های 
 ۱۱ آذربایجان شرقی ۲۳ شعبه دارد که  حال حاضر در استان 
تبریز و مابقی در شهرستان های استان  آن در شهر  شعبه 
قرار دارد. این بانک در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی 
را در  از همه گیری بیماری کرونا، کمک های زیادی  خود بعد 
نموده  کشور  سامت  نظام  به  سلیمانی  شهید  ح  طر قالب 

است.
ح  طر قالب  در  پزشکی  تجهیزات  یال  ر میلیارد   300 اهدای 

توسط بانک مهر ایران  شهید سلیمانی 
در  شرقی  آذربایجان  مهر  قرض الحسنه  بانک  شعب   مدیر 
شهید  ح  طر دوم  فاز  اجرای  مناسبت  به  که  خبری  نشست 
می  برگزار  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  محل  در  سلیمانی 
آرزوی موفقیت برای  گردید، ضمن تبریک به دکتر تقی پور و 
سلیمانی  شهید  ح  طر تشریح  در  جدید،  مسئولیت  در  وی 
ایفای  راستای  در  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  گفت:» 
تاخیری  جرایم  پیش،  سال  دو  از  اجتماعی  های  مسئولیت 
بخش  از  را  کند  می  دریافت  ها  وام  دیرکرد  بابت  از  که 
آن را صرف ایفای مسئولیت  ج نموده و  درآمدهای خود خار
کشور  وارد  کرونا  بیماری  که  زمانی  از  کند.  اجتماعی می  های 
نظام  به  کمک  صرف  جرایم  این  تا  شد  گرفته  تصمیم  شد، 
شهید  ح  طر اجرای  راستا  همین  در  و  شود  کشور  سامت 
آغاز نمودیم.  را  ایران  الحسنه مهر  بانک قرض  سلیمانی در 
ح شهید سلیمانی در خرداد ماه سال جاری  در مرحله اول طر

برگزاری است،  که در حال  ریال و در مرحله دوم  ۱۳۰ میلیارد 
پزشکی  تجهیزات  ایران  مهر  بانک  توسط  ریال  میلیارد   ۱۷۰
در  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  اختیار  در  و  شده  خریداری 

سراسر کشور قرار گرفته است.«
آذربایجان  استان  سهم  خصوص  در  آذر  منافی  سیدرضا 
ح گفت:» در مرحله  شرقی از تجهیزات توزیع شده در این طر
پزشکی  تجهیزات  قلم   ۶۲۴ شرقی  آذربایجان  استان  در  اول 
دستگاه  شامل  که  شد  تهیه  ریال  میلیارد   ۵.۵ ارزش  به 

، ضدعفونی کننده، تب سنج و پالس اکسیمتر  اکسیژن ساز
مراغه   ، تبریز پزشکی  علوم  دانشگاههای  تحویل  که  بود 
تجهیزات  قلم   ۲۱۶ ح  طر این  دوم  مرحله  در  شد.  سراب  و 
تب   ۸۱  ، اکسیمتر پالس   ۹۴ بارکدخوان،    ۲۱ شامل  پزشکی 
سنج، ۱۴ اکسیژن ساز و ۸ ترالی اورژانس به ارزش مجموعا 
آذربایجان شرقی توزیع می شود  ریال در استان  ۶.۶ میلیارد 
تب   ۷۰  ، اکسیمتر پالس   ۸۰ بارکدخوان،   ۱۷ میزان  این  از  که 
سنج لیزری، ۱۴ اکسیژن ساز و ۵ ترالی اورژانس مختص شهر 

ح شهید سلیمانی تا امروز ۸۵۰ قلم  تبریز است. در قالب طر
آن  ارزش  که  است  شده  توزیع  استان  در  پزشکی  تجهیزات 
از ۱۲میلیارد ریال می رسد. امیدواریم این  مجموعا به بیش 
کمک ها بتواند برای مردم عزیز استان و کادر ایثارگر درمان، 

موثر و کارا باشد.«
ایفای مسئولیت های اجتماعی در بانک مهر ایران

محل  از  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  داد:»  ادامه  وی 
سه  در  روستایی  خانه  هزار   ۵۰۰ ها  وام  دیرکرد  تاخیر  جرایم 

استان محروم کشور را در مقابل سیل، زلزله و سایر حوادث 
از  دیگری  بخش  نیز  این  که  است  کرده  بیمه  غیرمترقبه 
مهر  بانک  است.   مجموعه  این  اجتماعی  های  مسئولیت 
تاش  خود  های  ماموریت  و  اهداف  ذات،  به  توجه  با  ایران 
می کند از اقشار محروم جمایت نموده و با پرداخت وامهای 
ارزان قیمت با کارمزد صفر تا چهار درصد، باری از مشکات 

آنها بردارد.« 
الحسنه  قرض  بانک  تمایل  به  اشاره  با  پایان  در  آذر  منافی 
و  درمان  کادر  به  خدمات  و  تسهیات  اعطای  به  ایران  مهر 
عاوه  کرد:»  تصریح   ، کشور سامت  نظام  دلسوز  فعاالن 
در  نیز  استان  عزیز  مردم  سامت،  نظام  فداکار  کارکنان  بر 
با  توانند  می  هستند  اقتصادی  مشکات  دچار  که  صورتی 
نیاز  ایران بدون  مراجعه به شعب بانک قرض الحسنه مهر 

به سپرده گذاری، وام ارزان قیمت دریافت نمایند.«
بانک مهر ایران، الگویی در ایفای مسئولیت های اجتماعی 
نشست  این  در  تبریز   پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
های  مسئولیت  ایفای  از  بسیج،  هفته  تبریک  ضمن  خبری 
راستای  در  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  توسط  اجتماعی 
کمک به نظام سامت، تقدیر و تشکر نموده و ادامه داد:» 
حوزه سامت اهمیت، گستردگی و پیچیدگی زیادی دارد و از 

ارکان اساسی زندگی بشر است. 
است  دولت  های  اولویت  از  سامت  نیز  ما  کشور  در 
مالی،  مشکات  و  ظالمانه  های  تحریم  به  توجه  با  اما 
در  مردم  سامت  مسئول  که  پزشکی  علوم  دانشگاههای 
است،  شایسته  که  طور  آن  توانند  نمی  هستند،  استان  هر 
خیریه،  سازمان  های  کمک  اما  دهند.  انجام  را  خود  وظایف 
اقتصادی  فعالین  و  ها  بانک  دولتی،  های  ارگان  نهاد،  مردم 
این  در  و  آمده  کشور  سامت  نظام  کمک  به  توانند  می 
، ما را یاری نمایند تا بتوانیم به نحو احسن از سامت  مسیر

مردم دفاع کنیم.«
کرد همه سازمانها و  ابراز امیدواری  پایان  بهمن نقی پور در 
مجموعه ها، بانک قرض الحسنه مهر ایران را سرلوحه خود 
در زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی قرار داده و به نظام 

سامت در راستای انجام وظایف خود کمک نمایند.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر آذربایجان شرقی خبر داد:

ح شهید حاج قاسم سلیمانی توزیع تجهیزات پزشکی در فاز دوم طر

اموال  گفت:  آذربایجان شرقی  دادگستری  کل  رئیس 
انبارهای متعلق به سازمان اموال تملیکی  موجود در 
مناسب  صورت  به  جاری  ماه  آذر  پایان  تا  باید  استان 

تعیین تکلیف شوند.
موسی خلیل الهی، در نشست بررسی وضعیت گمرکات 
آذربایجان شرقی افزود: تعیین تکلیف نشدن این اموال 
فساد زا بوده و سازمان اموال تملیکی را در مظان تهمت 
قرار می دهد. وی با اشاره به وضعیت نامناسب انبارهای 
متعلق به سازمان اموال تملیکی استان در گمرک، اظهار 
برای  مناسب  انبارهای  نیازمند  سازمان  این  داشت: 
ندارد.  انباری مناسب وجود  اما  اموال است  نگهداری 
خلیل الهی، با تاکید بر این که نباید به دلیل نبود انبار 
اموال موجود به شکل نامناسب از بین برود، ادامه داد: 
به منظور کاهش هزینه های نگهداری و تعیین تکلیف 

از بررسی در صورت  اموال موجود، اموال موجود پس 
امکان به چرخه مصرف بازگردانده شوند و در غیر این 
صورت باید به شکل مناسبی معدوم شود. ۲۲۳ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال کاالی فاسد و غیربهداشتی موجود 
در انبارهای سازمان اموال تملیکی در آذربایجان شرقی 
معدوم شد. این کاالها به وزن ۱۵۱ تن بوده که شامل 

آرایشی بهداشتی، سیگار فاسد و تاریخ گذشته،  لوازم 
پوشاک و کفش مستعمل، نوشیدنی انرژی زا و قرص 

و داروهای غیرمجاز است.
بازدید از انبارهای منطقه ویژه اقتصادی سهالن

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی به همراه معاون 
قضایی خود از انبارهای منطقه ویژه اقتصادی سهان 

بازدید کرد. 
آذربایجان شرقی  دادگستری  کل  رئیس  بازدید،  این  در 
به همراه ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی و مدیر 
و  تملیکی  اموال  ستاد  انبارهای  از  سهان  گمرک  کل 
بخش های  دیگر  و  کشور  به  وارداتی  خودروهای  انبار 
فعالیت ها،  روند  جریان  در  و  بازدید  سهان  گمرک 
موانع و مشکات موجود قرار گرفته و در این خصوص 

دستورات الزم را صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان

دارایی انبارهای سازمان اموال تملیکی آذربایجان شرقی تعیین تکلیف شود

جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
آذربایجان شرقی گفت: اجماع عمومی 
این  بر  استان  بازار  تنظیم  ستاد  در 
شده  انجام  کشتار  درصد   ۱۵ که  بود 
قطعه بندی  واحدهای  به  می تواند 

منتقل شود.
جلسه  هشتمین  در  فتحی  اکبر 
گفت:  استان  غذایی  امنیت  قرارگاه 
و  گرانفروشی  موضوع  که  آنجایی  از 
مطرح  جامعه  در  غ  مر قطعه بندی 
این  است  کرده  التهاب  ایجاد  و  بوده 
از  پیش  دستور  عنوان  به  موضوع 
می شود  تاش  و  شده  مطرح  جلسه 
با همکاری سازمان صمت و سازمان 

مدتی  در  اصناف  اتاق  و  دامپزشکی 
تعریف  حال  در  جهادکشاورزی  که 
فرایند جدیدی در حوزه عرضه است، با 
نظارت های انجام شده این امر در بازار 

خللی ایجاد نکند.
بازار  در  تنوع  وجود  این که  بیان  با  وی 
که  مختلفی  سایق  و  ذائقه ها  طبق 
گفت:  است،  طبیعی  امری  دارد  وجود 
را  بازار  غ در  برای قطعه بندی مر تقاضا 
اما مسئله قیمت  کرد  انکار  نمی توان 
محصول  برای  که  است  باالیی  بسیار 

قطعه بندی شده ارائه می شود.
فتحی گفت: در ستاد تنظیم بازار استان 
اجماع عمومی بر این بوده است که ۱۵ 

به  می تواند  شده  انجام  کشتار  درصد 
واحدهای قطعه بندی منتقل شود اما 
اکنون این میزان به ۵۰ درصد رسیده 
کاهش قدرت  امر سبب  این  و  است 
توانایی  از  که  مردم  از  بخشی  خرید 
که  می شود  نیستند  برخوردار  الزم 
غ آماده به قیمت مصوب  نمی توانند مر
دولتی ۳۱ هزار تومان تهیه کنند لذا باید 
قطعه بندی طبق یک نرم تعریف شده 
اتفاق بیفتد چرا که واقعیت این است 
خرید  توان  مردم  درصد   ۸۰ حدود  که 
محصول قطعه بندی شده که قیمت 
بازار  تنظیم  ستاد  مصوبات  طبق  آن 

بسیار افزایش می یابد را ندارند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
 ۲۰ الی   ۱۵ حدود  که  امر  این  افزود: 
بندی  قطعه  به  تبدیل  کشتار  درصد 
شود قابل قبول است اما مراکز قطعه 
بندی نیز باید مورد تفکیک قرار گیرند 
قطعه  واحدهای  و  کشتارگاه ها  و 
باید  دارند  را  کار  این  مجوز  که  بندی 
بصورت  که  عرضه  فروشگاه های  از 
قطعه  به  اقدام  خود  غیربهداشتی 

بندی می کنند مجزا شوند.
وی با اشاره به این که نظارت بر عملکرد 

فروشگاه های عرضه برای کنترل موارد 
سازمان  وظایف  شرح  جزو  بهداشتی 
دامپزشکی است، اظهار کرد: گروه های 
این  دامپزشکی  سازمان  نظارتی 
موضوع را مورد رسیدگی قرار می دهند 
فروشگاه ها،  این  فراوانی  دلیل  به  اما 
نیز  صمت  سازمان  ناظران  از  نفر  یک 
در رسیدگی و کنترل قطعه بندی طبق 
بهداشتی  موارد  رعایت  و  مجاز  میزان 
خواهد  تاش  و  کرد  خواهد  شرکت 
در  نیز  مردم  رسانه ها  همکاری  با  شد 
از  لذا هدف  گیرند  قرار  امر  این  جریان 
این نظارت اعمال قانون در کنار مجاب 
بودن  غیرقانونی  به  صنف  این  کردن 

قطعه بندی خودسرانه است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
 ۳۱ مصوب  قیمت  این که  بر  تاکید  با 
هزار تومان در این مدت باید در تمامی 
شود،  نصب  عرضه  فروشگاه های 
فروشگاه ها  در  قیمت  نصب  گفت: 
کنترل مشتری منجر  به خودکنترلی و 
به  لذا صنف های مربوطه  خواهد شد 
هر طریق ممکن باید در جریان این امر 
واقع شوند و اکیپ های نظارتی نیز باید 
کنترل این موضوع را مدنظر قرار دهند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی
غ کشتار شده می تواند به واحدهای قطعه بندی منتقل شود 15 درصد مر

جواد محمودی مدیرشعب بانک کشاورزی استان 
راستای  در  استان  این  شعب  شرقی:  آذربایجان 
حمایت از بخش کشاورزی در ۸ ماهه امسال  بالغ 
کردند  پرداخت  تسهیات  ریال  میلیارد  هزار  بر۲۲ 
که نسبت به سال گذشته همین موقع ۲۹ درصد 

افزایش دارد. 
تعداد  به  تسهیات  میزان  این  افزود:  محمودی 
که   طوری  به  است.،  شده  اعطاء  نفر  هزار۴۹۶   ۲۷
بیشترین تسهیات این بانک در بخش زراعت بالغ 

بر  ۴۰۵۴ میلیارد ریال برای ۹۱۱۱ نفر، سپس در بخش 
صنایع و خدمات کشاورزی بالغ ۳۹۱۶  میلیارد ریال 

برای ۴۳۷۷ نفر پرداخت شده است. 
بر   بالغ  بانک   این  شعب  آن  بر  عاوه   : افزود  وی 
دام،  های  ح  طر برای  تسهیات  ریال  میلیارد   ۲۱۸۵
، زنبورداری و آبزیان  به تعداد ۳۲۹۸ نفر و بالغ  طیور
ح های  بر  ۱۵۴۶ میلیارد ریال به تعداد ۳۶۷۱ نفر طر
در  محمودی  کردند.  پرداخت  تسهیات  باغداری 
مورد  تسهیات  قرض الحسنه ازدواج خاطر نشان 
آذربایجان  استان  کشاورزی  بانک  شعب  کرد: 
ریال  بر ۱۷۵۲ میلیارد  بالغ  این مدت   شرقی در طی 
تسهیات قرض الحسنه به تعداد ۱۸۷۲ نفر زوج  با 
بانك  شعب  مدیر  نمودند.  پرداخت  ۴درصد  خ  نر
خصوص   در  شرقی  آذربایجان  استان  کشاورزی 
تسهیات اولویت دار بخش کشاورزی بیان داشت: 
با استفاده از تسهیات بانک کشاورزی  ۳۷۴ واحد 
بر ۵۲۱۵  بالغ  شرقی  آذربایجان  استان  در  گلخانه ای 
میلیارد ریال از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ از 

تسهیات حمایتی بهره مند شدند.
کشاورزی  مکانیزاسیون  بخش  تسهیات  به  وی 
ابتدای امسال  از  گفت: شعب استان  کرد و  اشاره 
آبان ۱۱۲۴ میلیارد ریال تسهیات برای ۱۰۱۹  تا پایان 
و  آالت  ماشین  کمباین،  تراکتور،  انواع  دستگاه 

ادوات صنعت کشاورزی  پرداخت کردند.
تولیدی  احداث چند واحد  از تصویب  پایان  در  وی 
خبر  استان  در  آبان  در  کشاورزی  بخش  وخدماتی 
ح گلخانه با ظرفت ۷۰۰۰ مترمربع  داد و گفت: دو طر
شهرک  در  ریال  میلیارد   ۵۴ بر  بالغ  تسهیاتی  با 
احداث  بعدی  شیر،  عجب  شهرستان  کشاورزی 
بخش  شربیان  طای  گندم  شرکت  غات  سیلوی 
بالغ  تسهیاتی  با  تن  ۱۵هزار  ظرفییت   با  مهربان 
بر ۸۵ میلیارد ریال و با اشتغالزایی ۱۲نفر و دیگری 
احداث  واحد تولیدی ۱۰ هزار تنی خوراک دام و طیور 
ریالی  ۱۲۰میلیارد  تسهیات  با  سراب  شهرستان 

جهت اشتغال۱۵ نفر به اجرا در می آیند.  
روابط عمومی بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی

پرداخت 22 هزار میلیارد ریال تسهیالت  توسط
آذربایجان شرقی  بانك کشاورزی استان 

پرتاژ ر
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عـــاشق دوست ز رنـــــگش پیداست         
 بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پیداست
نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن 

ایــــن سخن، از دل سنگش پیداست

چهارشنبه    10 آذر    1400   شماره 6093

امام خمینی )ره(

که  است  کشور  یک  اقتصاد  بخش های  ترین  راهبردی  از  یکی  صنعت  عرصه 
توسعه و پیشرفت در آن می تواند به مثابه ی بخش پیشران عمل کرده و سایر 
را به دنبال خود به جلو هدایت نماید. از سوی دیگر  بخش های اقتصاد کشور 
توسعه و پیشرفت در صنعت به یک همدلی و هماهنگی بین واحدهای تولیدی 
و صنعتی، دستگاه های اجرایی و دولتی و همچنین مردم نیاز دارد. بدنه اجرایی 
کشور باید تاش خود را در راستای رفع موانع تولیدکنندگان به کار بندند و مردم 
نیز با خرید اجناس ایرانی وظیفه خود را در حمایت از صنعت کشور ایفا نمایند. 

اما مهمترین وظیفه در این مسیر به عهده واحدهای صنعتی است که با تاش 
مستمر و روزافزون بتوانند کیفیت محصوالت خود را به طور مستمر افزایش  داده 

و موجبات رضایت مشتری داخلی و ورود به بازارهای جهانی را اخذ کند.. 
یکی از واحدهای صنعتی استان آذربایجان شرقی که در سالیان گذشته عملکرد 
خود  محصوالت  صادرات  بر  عاوه  است  توانسته  و  داشته  درخشان  بسیار 
شرکت  است.  کلرپارس  مجموعه  دهد،  اختصاص  خود  به  را  زیادی  افتخارات 
تامین  گذاری  سرمایه  شرکت  پوشش  تحت  شرکت های  از  یکی  که  کلرپارس 
اجتماعی )شستا( است در سال ۱۳۶۶، برای تامین کلر شرکت های آب و فاضاب 
در شهر تبریز به ثبت رسیده و عملیات ساخت آن آغاز شد و در نیمه دوم سال 
١٣٧٧ به بهره برداری رسید.کلرپارس از ابتدای بهره برداری، اجرای طرح های توسعه 
محور را در اولویت خود قرار داد و  با توسعه مساحت کارخانه به ۲۱ هکتار، ظرفیت 
تولید کلر از ۲۰ تن را به بیش از ۵۰ تن در روز افزایش داده است. این شرکت در 
زمینه تولید مواد شیمیایی گندزدا و ضدعفونی کننده از قبیل کلر، مشتقات آن و 
آب اکسیژنه فعال است و محصوالت آن در صنایعی نظیر آب و فاضاب، شوینده 
و بهداشتی، نیروگاه ها، دارویی و غذایی، پتروشیمی، پاالیشگاه نفت و گاز، رنگ 
سازی، کاغذ سازی و نساجی مصرف می شود . عملکرد ویژه این مجموعه باعث 
گردید، کلرپارس از طرف خانه صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی به عنوان 

واحد نمونه صنعت و معدن معرفی شود.
یست افزایش صادرات همراه با توجه به محیط ز

در حال حاضر شرکت کلرپارس با بهره گیری از ناوگان تخصصی حمل و نقل مواد 
شیمیایی، با تولید ۶۵ هزار تن توانسته است عاوه بر رفع کامل نیاز داخلی کشور، 
محصوالت خود را به بیش از ۲۰ کشور جهان صادر نماید. استفاده از تکنولوژی 
هرگونه  که  آور،  سوز  سود  و  کلر  تولید  در  )ممبرانی(  زیست  محیط  دوستدار 
ناخالصی جیوه را از آنها حذف می کند باعث شده است تا کلر پارس به یک شرکت 
دوست دار محیط زیست با جایگاه منطقه ای ویژه تبدیل شود.عملکرد بی نظیر 
کلر پارس در عرصه توجه به شاخص های محیط زیستی به گونه ای بود که رئیس 
سازمان محیط زیست استان، تاش های این مجموعه را ستودنی توصیف نمود.

کسب افتخارات متعدد در سایه عملکردی درخشان
و  سیستمی  فرآیندهای  بهبود  مالی،  شاخص های  اصاح  با  کلرپارس  مجموعه 
افزایش مستمر کیفیت و میزان تولید توانسته است به یکی از واحدهای پیشرو 
در هلدینگ شستا و استان آذربایجان شرقی مبدل گردد.کسب عناوین مختلف 

استانی و کشوری در سالهای اخیر به خوبی نشان دهنده این مساله است.
 شرکت کلرپارس در سال گذشته در چهارمین همایش ملی پدافند شیمیایی که 
به همت سازمان پدافند غیرعامل کشور و دانشگاه بقیه اهلل )عج( برگزار گردید، به 
عنوان تنها شرکت زیر مجموعه هلدینگ شستا، با دریافت تندیس ویژه همایش 
و لوح تقدیر، مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفت. در این همایش مجموعه های 
صنعتی و تولیدی بر اساس شاخص هایی مانند انبارش و نگهداری امن، ایمنی 
جوانب  رعایت  و  کنندگان  مصرف  و  پرسنل  برای  الزم  آموزشهای  ونقل،  حمل 

مختلف ایمنی مورد ارزیابی قرار می گرفتند که شرکت کلرپارس به دلیل عملکرد 
درخشان خود در این حوزه به عنوان برگزیده این همایش انتخاب شد.

همچنین این مجموعه در سال جاری به عنوان واحد صنعتی برگزیده در هفتمین 
دوره طرح رتبه بندی شرکت های برتر منطقه شمالغرب و غرب کشور موسوم به 
ایران تک انتخاب گردید. در این رتبه بندی که با مشارکت اتاق بازرگانی تبریز و 
سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی در تبریز انجام شد. شرکت های غرب و 
شمال غرب کشور بر اساس ۴ شاخص کلی رشد و بازدهی، اثربخشی در بازارهای 
یک  و  شرکت  دارایی های  از  هوشمندانه  استفاده  و  اشتغالزایی  المللی،  بین 
شاخص جداگانه تحت عنوان کیفیت خدمات و محصوالت رتبه بندی می شوند، 

که کلرپارس موفق شد به عنوان شرکت برگزیده انتخاب شود.
این مجموعه موفق در کنار سایر افتخارات خود توانست امسال عنوان واحد 
نمونه ملی استاندارد را نیز کسب نموده و کیفیت باالی محصوالت خود را به اثبات 
برساند. در انتخاب واحد نمونه ملی استاندارد  مجموعه ها طی یک فرآیند طوالنی 
ارتقای  شامل  استاندارد  ملی  سازمان  مدنظر  شاخص های  و  شده  زیرنظرگرفته 
استانداردهای  تدوین  کیفی،  کنترل  مدیران  آموزش  تکنولوژی،  و  کیفی  سطح 
ملی، صادرات، ثبت اختراع و درج مقاالت بین المللی، استمرار کاربرد پروانه نشان 
استاندارد و نمره منفی در بازدیدها و نمونه برداری ها مورد تحلیل و بررسی قرار 
می گیرند و واحدهایی که بتوانند نمره باالیی در این زمینه کسب نمایند، به عنوان 

واحد نمونه ملی استاندارد معرفی می شوند.

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته؛

پارس واحد نمونه صنعت و معدن شد پارس واحد نمونه صنعت و معدن شدکلر کلر
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