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به همت خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی بررسی شد؛

دستاوردهای مطبوعاتی نهضت آزادیستان
 »شیخ محمد خیابانی« 

نشســت تخصصــی بررســی دســتاوردهای مطبوعاتــی نهضت آزادیســتان شــیخ محمــد خیابانی، بــه همت 
خانه مطبوعات و رســانه های آذربایجان شرقی برگزار شد.

»مرتضــی شــفیعی« مدیرعامــل خانــه مطبوعــات و رســانه های آذربایجــان شــرقی در ابتــدای ایــن نشســت 
بــا تأکیــد بــر توجــه بــه حــوادث و جریان هــای مختلــف سیاســی کشــور بــه ویــژه منطقــه آذربایجــان و تبریــز 
کــه خاســتگاه مشــروطه خواهی بــوده اســت، اظهــار داشــت: بــا این کــه قیــام شــیخ محمــد خیابانــی و قیام 
جنگل میــرزا کوچک خان در یــک عصر اتفاق افتاده اســت، امــا متأســفانه توجه و پژوهــش الزم به نهضت 

آزادیستان در طول ســالیان متمادی را شاهد نیستیم.

رکورد زنی مجتمع فوالد 
صنعت بناب در افزایش

تولید و صادرات
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رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل 
سوء مدیریت تعطیل شود

»شیرمحمد عسگری«؛ 
خیری مسجدساز که مایه 

دلگرمی نیازمندان است

معاون سوادآموزی اداره آموزش و پرورش استان:

۱۱۰ هزار نفر در آذربایجان شرقی 
بی سوادند
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مدیر شعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی:
پرداخت 2۰۰۰۰میلیارد ریال تسهیالت  توسط  بانك کشاورزی استان

تولیدی در  استخدام 
 سعادت

1- مونتاژکار: مدرک تحصیلی دیپلم و به باال
آشنا به نرم افزار اکسل/ حوصله ودقت باال

جنسیت اقا حداکثرسن۳۵سال

بــرای هــردو عنــوان شــغلی دارابــودن کارت پایــان خدمــت ضروریســت ومحــل کار در مرکــز شــهر و ســاعت کاری 9/۳0 
صبــح الی18عصربــه صــورت تمــام وقــت و حقــوق طبــق قانــون کار میباشــد

2- سئوکار: ترجیحا آشنابه زبان انگلیسی/ آشنا به تولید محتوا
ICDL2 و ICDL1 تسلط به فتوشاپ ونرم افزارهای گرافیکی/ تسلط به

جنسیت آقا

ایرانیان شماره تماس:  ۰۹۱۴۱۱۴۶۴۰۸اســتخدام درارتباط گسترشــبکه نوری 

041-۳۵۵۵۵۵80

ــیفت  ــاده در ش ــروی کار س ــتخدام نی اس
ــعادت ــدی س ــح در تولی صب

 ۷ الــی  صبــح   8 از  کاری:  ســاعت 
مــاه(  2 از  بعــد  عصر)بیمــه 

مســیر های ســرویس : حیــدر آبــاد، 
مفتــح   ، ارم  رضوانشــهر،  40متیــر، 

دکان یکــه  آذربایجــان، 
حقوق ماهیانه 2.100.000 تومان

ــه  ــیده ب ــاده صوفیان،نرس ــز-اول ج تبری
ــوه  ــگاه ســوخت ک ــل مایان،جنــب جای پ
ــهریار،پالک  ــری ش ــوی اطلس،8مت منا،ک

ــعادت ــی س ــدی قیطانباف ۷8- تولی
پاســخگویی فقــط از طریــق تمــاس 

ــی تلفن

 تماس: ۰۹۱۴۸۶۰۷۳۵۹

ــز  ــن تبری ــی ائلش ــش موادغذای ــرکت پخ ش
ــر و  ــد معتب ــن برن ــمی چندی ــده ی رس نماین
معــروف کشــوری جهــت تکمیــل کادر فــروش 
خــود بــه پنــج نفــر بازاریــاب آقــا یــا خانــم 
در اســتان آذربایجــان شــرقی نیازمنــد اســت.

بازاریاب بومی مورد قبول نیست.
ــاال  ــان ب ــن بی ــی و ف ــط عموم ــتن رواب داش

ــد. ــتخدام  میباش ــرط اس ش
         بدون نیاز به حضور روزانه در دفتر

آدرس جهت مراجعه با تعیین وقت قبلی : 
تبریــز ، خیابــان دارایــی ســوم ، نبــش خیابان 

گرگــری ، پــالک 18

تماس: 0914۳۳2۷۵8۵/ 0914۳098۵۵1

مواد غذایی ائلشن  

تحقق جهش تولید با افتتاح فوالد آذر حدید
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نشست تخصصی بررسی دستاوردهای مطبوعاتی نهضت آزادیستان شیخ محمد خیابانی، 
به همت خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی برگزار شد.

»مرتضی شفیعی« مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی در ابتدای این 
نشســت با تأکید بر توجه به حوادث و جریان های مختلف سیاسی کشــور به ویژه منطقه 
آذربایجان و تبریز که خاســتگاه مشــروطه خواهی بوده است، اظهار داشــت: با این که قیام 
شــیخ محمد خیابانی و قیام جنگل میرزا کوچک خــان در یک عصر اتفاق افتاده اســت، اما 
متأســفانه توجه و پژوهش الزم به نهضت آزادیســتان در طول ســالیان متمادی را شــاهد 

نیستیم.
وی با بیان این که شــهید شــیخ محمد خیابانــی علیرغم قرائت هــای متفــاوت تاریخی؛ یک 
آزادی خــواه قائل بــه تمامیــت ارضی و ایــران واحــد بوده اســت، خاطرنشــان کرد: بــه عبارتی 
نهضت آزادیســتان نیز به دنبال ایران آزاد و مســتقل و همچنین نفی استبداد و مشروطه 
حقیقی بوده است.شــفیعی بــا تأکید بــر این که مطالعه نســخ و شــمارگان نشــریه تجدد و 
آزادیستان ما را بسیاری از حقایق تاریخی و حتی شخصیت شیخ محمد خیابانی آشنا خواهد 
کرد، افزود: جریان مغرضی که به دنبال تحریف تاریخ معاصر اســت؛ در طــول ادوار مختلف 

کوشید تا قتل شیخ شهید را با عناوین غلطی چون خودکشی و یا تجزیه طلبی الپوشانی کند.
مدیرعامل خانه مطبوعات آذربایجان شــرقی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به 
این که نگاه تک  بعدی به شخصیت مفاخر آذربایجان هیچ گاه نخواهد توانست راهگشای 
امور و چراغی برای مسیر پیش رو باشــد، افزود: یکی از اهداف برگزاری این نشست؛ نگاهی 
تخصصی به دیدگاه های شیخ محمد خیابانی و نهضت آزادیستان در حوزه مطبوعات بوده 
اســت. وی با بیان این که نهضت آزادیستان شیخ محمد خیابانی دســتاوردهای مهمی در 
حوزه مطبوعات داشــته اســت، تصریح کــرد: مطالعه اســناد و روایت های مختلــف تاریخی 
نشــان می دهد کــه آن دوران شــاهد سانســور و خفقــان رژیــم حاکم بــر مطبوعــات و جراید 
بوده ایم، اما نهضت آزادیســتان و انتشــار نشــریه تجدد در ایجاد فضای آزادی بیان و جرأت 
فعاالن مطبوعاتی در انتشار برخی حقایق اثرگذار بوده است، هر چند این فضا مدت زیادی 
دوام نیاورد.بنا بر این گزارش، نشست تخصصی نگاهی به دستاوردهای مطبوعاتی نهضت 
آزادیستان همزمان با یکصدمین سالگرد شهادت مجاهد نستوه و عالم مبارز، شیخ محمد 
خیابانی؛ به همت خانه مطبوعات استان و ستاد همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد 
شــهادت شــیخ محمد خیابانی و با همــکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی آذربایجان 
شــرقی؛ در تــاالر خاقانــی خانــه فرهنــگ تبریز بــه صــورت محــدود و بــا رعایــت پروتکل های 

بهداشتی برگزار شد.
* سطح افکار شیخ محمد خیابانی باالتراز تفکرات عام بود

صدقی گفت: شیخ محمد خیابانی به صراحت گفته، آذربایجان و تبریز مهد آزادی خواهی و 
مشروطه خواهی است.

»ناصر صدقی« در نشست تخصصی بررسی دســتاوردهای  مطبوعاتی نهضت آزادیستان 
شــیخ محمد خیابانی که در تاالر خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار شــد،  اظهار داشــت: قیام 

شهید محمد خیابانی حلقه  گمشده در تاریخ آذربایجان و تبریز است.
 عضو هیات علمی دانشــگاه تبریز خاطرنشــان کرد: قبل و بعد از انقــاب به جریان نهضت 
شــیخ محمد خیابانی توجهی نشــده اســت، آثار جریــان مشــروطه از تبریــز  و  آذربایجان به 
سایر شــهرهای ایران نیز کشیده شــد، مشــروطه در ســه مرحله اتفاق افتاد و در هرمرحله 
آذربایجان جزو اولین ها بود، با صدرو فرمان مشروطه توســط مظفرالدین شاه و با توجه به 

ولیعهدنشین بودن تبریز، نقش مشروطه خواهان تبریز پررنگ تر شد.
وی افزود: بحران هــای داخلی و خارجی و جنگ جهانــی اول و اولتیماتوم روســیه همزمان با 
بحث مشروطه بود، مرحوم شیخ محمد خیابانی تنها شخصی بود که در مقابل اولتیماتوم 

روس ها مقابله کرد، سخنرانی او در این خصوص در مطبوعات درج شده است. 

صدقی ادامــه داد: از 1290 تا 1295 با تســلط روس ها به تبریز، تمامــی آزادی خواهان بــاالی دار 
رفتند، بعد از این جریان، مشــروطه را شــیخ محمد خیابانی آغاز کرد. با وقوع انقاب روسیه 
در سال 1917، روس ها قشــون خود را از تبریز عقب کشــیدند، شیخ محمد خیابانی از تبریز 
و آذربایجــان جریــان مشــروطه را آغــاز کــرد و در مقابــل مخالفانــی که بــا لباس مشــروطه در 
تهران بودند، ایســتاد و در نتیجه ســومین جریان مشــروطه خواهی را بــه راه انداخت.عضو 
هیات علمی دانشــگاه تبریز در ادامه اظهار کرد: زمانی که از نهضت آزادیستان سخن گفته 
می شود، دو نظر متفاوت مطرح می شــود که چرا شــیخ محمد خیابانی نام ایالت آذربایجان 
را به آزادیســتان تغییر داد.  وی افزود: دولت مشــیر الدوله، مخبر الدوله را بــه عنوان والی به 
آذربایجان فرستاد با فرستادن او، افراد زیادی در این دوره ضرباتی را به آذربایجان وارد کردند، 
وحتی مخبرالسلطنه ادعا کرد که شیخ محمد خیابانی تجزیه طلبی می طلبد و آزادیستان را به 
این مفهوم تعبیر کردند. در حالی که شیخ محمد خیابانی به صراحت گفته، آذربایجان و تبریز 
مهد آزادی خواهی و مشــروطه خواهی اســت.وی با بیان این که شیخ محمد خیابانی فردی 
آگاه بــود و مطالعات زیــادی در خصــوص جریان های مختلف داشــت، گفت: شــیخ محمد 
خیابانی به عنوان عالم دینی جوان در  41 ســالگی به شهادت رســید در حالی که در این سن 

علوم زیادی را کسب کرده بود، سخنرانی های زیادی از شیخ در روزنامه تجدد به چاپ رسید.
صدقی با بیان این که روزنامه تجدد در تمامی جنبه های زندگی به عنوان ارگان حزب دموکرات 
آذربایجــان بود، افــزود: بخشــی از رســالت روزنامه تجــدد، ترویــج ارزش هــای آزادی خواهی و 
مشــروطه خواهی بود، همچنیــن آگاه ســازی در جامعه، آمــوزش و تعلیــم و تربیت، حقوق 
اجتماعی زنان و غیره بود.عضو هیات علمی دانشگاه تبریز در این رابطه، با بیان این که تاریخ 
چراغی برای روشــن سازی مســیر آیندگان اســت، گفت: قیام شــیخ محمد خیابانی حرکتی 
حزبی و تشــکیاتی بود و اگر بخواهیم با حرکت ســتارخان مقایســه کنیــم، دلیل موفقیت 
ستارخان این بود که تمامی مردم پشتیبان ستارخان بوده و تمامی مشروطه خواهان یک 
دســته بودند. اما شــیخ محمد خیابانی نتوانســت با مردم ارتباط برقرار کند و این امر یکی از 

نقاط ضعف شیخ به شمار می رود، سطح افکار شیخ محمد خیابانی باالتراز تفکرات عام بود.
: روزنامه  تجدد در مسیر تداوم روشنفکری آذربایجان بوده است * مدرس دانشگاه تبریز

کاظمی گفــت: روزنامه  تجدد نســبت به ســایر روزنامه هــا در تــداوم روشــنفکری آذربایجان 
قلم مــی زد. »زهرا کاظمی« در نشســت تخصصی بررســی دســتاوردهای مطبوعاتی نهضت 
آزادیســتان شــیخ محمد خیابانی که در تاالر خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار شــد، اظهار 

داشت: فضای مطبوعات ایران به دوران قبل و بعد از جریان مشروطه تقسیم می شود.
این مدرس دانشگاه تبریز، خاطرنشان کرد: فضای مطبوعاتی در دوران قبل از مشروطه؛ 
اســتبدادی بود و نمی توان ادعا کرد کــه مطبوعات رکن چهارم دموکراســی بــود اما بعد از 
فضای مشــروطه تحول زیادی در آذربایجان رخ داد و روزنامه تجدد در تبریز منتشر شد، 
در ایــن دوره، مطبوعــات منتقد شــده و به راحتی می توانســتند بــا نخبگان ارتبــاط برقرار 
کند.کاظمی با اشاره به نشریات منتشر شده از سوی نهضت آزادیستان در آذربایجان و 
تبریز افزود: در آن دوران همزمان با انتشار روزنامه  تجدد، روند تغییر یافت و رسالت یک 
خبرنگار و روزنامه نگار به شــکل متدهای روز بــه تحریر درآمد.وی با بیــان این که روزنامه  
تجدد نســبت بــه ســایر روزنامه هــا در تــداوم روشــنفکری آذربایجان قلــم مــی زد، گفت: 
شــیخ محمد خیابانی همواره تاکید می کرد باید حق و حقوق مردم را به درستی شناخت؛ 
چنانکه با مطالعه نســخ نشــریه تجدد می توان به این باور و اندیشه شیخ دست یافت. 
این مدرس دانشگاه تبریز با بیان این که شــیخ محمد خیابانی، فرزند زمان خود و دارای 
دیدگاهی بسیار وسیع بود، خاطرنشــان کرد: مردم آمادگی فکری برای درک اندیشه های 
شیخ نداشــتند علی رغم این که شــیخ فردی روحانی بود و می توانســت به راحتی با مردم 
ارتباط برقرار کند اما در مدت زمــان کوتاه و با توجه به فضای التهاب دوره نتوانســت این 

ارتباط را برقرار کند.
بنابرایــن گــزارش، نشســت تخصصــی نگاهــی بــه دســتاوردهای مطبوعاتــی نهضــت 
آزادیستان همزمان با یکصدمین ســالگرد شهادت مجاهد نســتوه و عالم مبارز، شیخ 
محمد خیابانی؛ به همت خانه مطبوعات استان و ستاد همایش بزرگداشت یکصدمین 
ســالگرد شــهادت شــیخ محمد خیابانی و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی 
آذربایجــان شــرقی؛ در تــاالر خاقانــی خانــه فرهنــگ تبریــز به صــورت محــدود و بــا رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
* نهضت آزادیستان رنگ و بوی نظامی نداشت

»محمــد عزیــزی راد« در نشســت تخصصــی بررســی دســتاوردهای مطبوعاتــی نهضــت 
آزادیستان شیخ محمد خیابانی که در تاالر خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار شد، با اشاره 
به آغاز جریان نهضت آزادیستان از فروردین سال 1299، اظهار داشت: ریشه های نهضت 
آزادیستان به مجلس دوم مربوط اســت که در آن دوران شــیخ محمد خیابانی به عنوان 
نماینده مردم تبریز در مجلس آتشین سخنرانی می کرد.این پژوهشگر تاریخ مطبوعات 

فلســفه  نهضت آزادیســتان را نتیجه  ســرخوردگی ملــت ایران مطــرح کرد و گفت: شــیخ 
محمد خیابانی زمانی که مشــاهده کرد، کســانی که به عنوان مشــروطه خــواه و نماینده  
مردم این مســئولیت را برعهده گرفته وهیچ توجهــی به اصل موضــوع ندارند، نهضت را 

آغاز کرد.
ح نشــدن آن،  وی در خصــوص علــت فراموشــی نهضــت شــیخ محمــد خیابانــی و مطــر
تشــریح کــرد: مخبرالســلطنه در دوره پهلــوی صاحب مســئولیت شــد و این امــر بعد از 
شهادت شیخ، باعث فراموشی نهضت شیخ محمد خیابانی شــد و کسی نتوانست به 

دستاوردهای نهضت آزادیستان پرداخت کند.
وی تاکید کرد: گمان نبریم که نهضت آزادیســتان تنها به مدت شــش ماه بود بلکه بعد 
از ترک روس ها از آذربایجان، آزادی نسبی حاصل شــد و از بهار 1296 شیخ محمد خیابانی 
و میرزا علی چایچی و میرزا علی پســت خانه، جزو اعضای حزب دموکرات ایران شــدند و از 

سال 1298، ولیعهد مجبور به بازگشت به تهران شد.
عزیــزی راد بــا تاکید بــر این کــه نهضــت آزادیســتان، نهضتــی سیاســی، اجتماعــی و  ادبی 
غیرنظامی بود، گفت: این نهضت رنگ و بوی نظامی نداشــت و حتی منتقدان شیخ را به 
دلیل غیرنظامی بودن این نهضت ســرزنش می کردند. این پژوهشگر تاریخ مطبوعات 
با بیان این که حســین فــرزاد از فرهنگیــان ســال 1320، مجموعه نطق های شــیخ محمد 
خیابانــی را جمــع آوری کرد، گفت: بــا توجه بــه مطالب جمع آوری شــده از نطق های شــیخ 
محمد خیابانی، نمی توان ســخنانی مربوط به مفاهیم چپ پیــدا کرد. وی بــا بیان این که 
روزنامه تجدد، جایگاه فوق العاده ای در تاریخ ایران دارد، گفت: جریان شعر نو نیز در این 
نشریه مطرح شد همچنین مباحث مختلفی از جمله بحث حقوق اجتماعی و سیاسی 
شهروندان ایرانی جزوی از موضوعات این روزنامه بود.پژوهشگر تاریخ مطبوعات با بیان 
این که لب کام شــیخ محمد خیابانی، ایران بود، گفت: نشــریه آزادیستان با انتشار تنها 
چهار شــماره در آن دوران، غوغایی برپا کرد، نشریه نهضت آزادیستان در عمر کوتاه خود 
تاثیر بسیار زیادی در حوزه آزادی بیان و فعالیت های مطبوعاتی ایالت آذربایجان داشت و 

اصول جدید نقد ادبی در آن بنیان گذاشته شد. 
گاه به زمان و مسائل روزگار بود * شیخ محمد خیابانی عالمی آ

حجت االســام میرتاج الدینی گفت: شــیخ محمد خیابانی عالمی آگاه به زمان و مسائل 
روزگار بود و هیچ شبهه ای او را از مسیر صحیح خارج نمی کرد.

حجت االسام »سید محمدرضا میرتاج الدینی« در ارتباط تصویری با نشست تخصصی 
بررســی دســتاوردهای مطبوعاتــی نهضت آزادیســتان شــیخ محمــد خیابانی کــه در تاالر 
خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار شد؛ اظهار داشت: شخصیت شیخ محمدخیابانی ابعاد 
گســترده ای دارد که از بیــن آن ها می توان به شــخصیت او در حــوزه مطبوعــات و روزنامه 
نگاری اشاره کرد.رئیس همایش ملی بزرگداشت شــیخ محمد خیابانی و نماینده مردم 
تبریز، آذرشــهر و اســکو با بیان این که روزنامه  تجدد در دوره شــیخ محمد خیابانی محل 
انتشار افکار مبارزان تبریز و شیخ خیابانی بود، گفت: ساختمان روزنامه تجدد نیز محلی 
برای تجمع مبــارزان تبریز بود. وی افــزود:  زمانی مــردم تبریز در ســاختمان روزنامه  تجدد 
با رهبری شــیخ خیابانی در مقابل رویداد ننگین 19 قیام کردند، وثــوق الدوله صدر اعظم 
خائن می دانســت این قرارداد خائنانه اســت و در مقابــل آن از دولت انگلیس ضمانت 
درخواست کرده بود.حجت االسام میرتاج الدینی  گفت:  تمامی نطق های شیخ محمد 
خیابانــی ترجمــه و در روزنامه تجــدد به چــاپ می رســید. نماینده مــردم تبریز، آذرشــهر و 
اسکو در مجلس شورای اســامی افزود: زمانی که شیخ محمد خیابانی در مسجد کریم 
خان تبریز سخنرانی می کرد پای ســخنرانی او بیش از هزاران نفر مردم جمع می شدند؛ در 
حقیقت شیخ محمد خیابانی عالمی آگاه به زمان و مسائل روزگار بود و هیچ شبهه ای او را 

از مسیر صحیح خارج نمی کرد.

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

مدیر عامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجان شــرقی اعــام کــرد: بر اســاس تصمیم اخیر ســتاد 
پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات بحران، امکانات و ماشــین آالت تمام دستگاه های 

اجرایی استان به دستور استاندار برای بازگشایی نقاط حادثه خیز رودخانه ها بسیج می شوند.
یوســف غفارزاده با بیــان این که ایــن اقدام، بــرای دومین ســال متوالی به دســتور اســتاندار اجرا 
می شود، خاطرنشان کرد: سال گذشــته، 110 کیلومتر از نقاط حادثه خیز رودخانه ها و مسیل های 

پرخطــر بــا ایــن اقــدام بازگشــایی، الیروبــی و در مجمــوع منجــر بــه آزادســازی 210 هکتــار از اراضی 
حکومتی شــد.  به گفته وی، ایــن موضوع بار دیگر در جلســه اخیر ســتاد پیشــگیری، هماهنگی 
و عملیــات بحــران مــورد موافقــت اســتاندار آذربایجــان شــرقی قــرار گرفــت. وی افــزود: بــه دلیل 
محدودیــت اعتبــارات تخصیصــی بــرای عملیــات بازگشــایی، آزادســازی و الیروبــی رودخانه هــا، 
تنها می توان هر ســال 30 تــا 35 کیلومتر از رودخانه ها و مســیل های پرخطر اســتان را بازگشــایی 

و الیروبــی کرد؛ در حالــی که با ایــن تدبیر و روند، مقدار بازگشــایی ســه الــی چهار برابر در هر ســال 
افزایش می یابد. 

 ، وی  اظهــار کرد: ســال گذشــته، بالــغ بــر 100 دســتگاه ماشــین آالت شــامل بیــل  مکانیکــی، لودر
کمپرســی و بولدوزر پس از هماهنگی های الزم با مقامات اســتانی و شهرســتانی بــرای این امر به 

کار گرفته شدند.

بسیج دستگاه های اجرایی برای بازگشایی نقاط حادثه خیز رودخانه ها
سه شنبه   16   دی  1۳99    شماره ۵84۷

طی9ماه؛
ریــال  2۰۰۰۰میلیــارد  پرداخــت 
تسهیالت  توسط  بانك کشاورزی 

استان
زی اســتان در 9 ماهــه  شــعب بانــک کشــاور
ع  بالــغ بــر 19800 میلیــارد  ســالجاری درمجمــو
37179  نفــر تســهیات  در  یــال بــه تعــداد  ر
بخش های مختلف کشاورزی پرداخت کردند.

جــواد محمــودی مدیرشــعب بانک کشــاورزی 
اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت: بیشــترین 
تســهیات پرداختــی  در بخــش زراعــت بالــغ بر  
ح های زراعــی اعم از  9000  میلیــارد ریــال بــرای طر
کاشت و برداشت غات وحبوبات برای 13949  

نفر صورت گرفته است.
وی اظهــار داشت:ســپس در بخــش صنایــع و 
خدمــات کشــاورزی بالــغ 4569   میلیــارد ریــال.
بــه  5021 نفر ودر بخــش دام وطیــور مبلغ  1987  
میلیــارد ریــال ، بــه تعــداد  4804 نفــر متقاضــی 

بیشترین تسهیات  اعطاء شده است.
وی افــزود : شــعب ایــن بانــک  بالــغ بــر  1540  
ح هــای  طر بــرای  تســهیات  یــال  ر میلیــارد 
ح های  باغداری بــه تعداد 5558   نفــر و برای طر
 310 وســتائی  قالــی بافــی و صنایــع دســتی  ر
میلیــارد ریال  بــه تعــداد 1919  نفر فعــال در این 

بخش تسهیات پرداخت کرده اند.
محمودی ســپس به ســرفصل قرض الحســنه 
ازدواج  پرداخت وگفت:شعب بانک کشاورزی 
اســتان آذربایجــان شــرقی بالــغ بــر 1000  میلیارد 
ریــال تســهیات قرض الحســنه بــه تعــداد 2000 

خ 4درصد پرداخت نمودند.  زوج بانر
مدیر شعب بانك کشاورزی اســتان آذربایجان 
شــرقی در پایــان  بــه مکانیزاســیون کشــاورزی 
اشاره کردوگفت:شعب اســتان از ابتدای سال 
جــاری تــا پایــان آذر تعــداد  1285  میلیــارد ریــال 
تســهیات بــرای 1699 دســتگاه انــواع تراکتــور 
زی   کشــاور وادوات  الت  آ ،ماشــین  کمبایــن 

پرداخت کردند.

خبر

 فاز اول مجتمــع فوالد آذرحدید بناب، شــنبه 13 دی 
بــا حضور وزیــر محتــرم صمت در شــهر بنــاب در 105 
کیلومتــری جنــوب تبریــز افتتــاح شــد کــه بــه همین 
بهانه به گفتگو بــا مدیرعامل محتــرم این مجموعه 

پرداختیم.
بنــاب  آذرحدیــد  فــوالد  مجتمــع  عامــل  مدیــر 
در گفتگــوی اختصاصــی بــا جــام جــم گفــت:» ایــن 
مجموعــه تولیــدی در زمینــی بــه مســاحت 28 هــزار 
متر مربــع و بــا زیربنای 17 هــزار متــر مربع در شــهرک 
صنعتی بناب در نزدیکی شــهر بناب، جنــب نیروگاه 
صنعتــی و در مســیر بناب-تبریز واقع شــده اســت. 
مجموعــه فــوالد آذرحدیــد بناب یــک واحــد تولیدی 
ذوب اســت که با 6 کــوره ده تنی و با سیســتم القائی 

فعالیت می کند.«
نفــر  گــذاری،4۰۰  ســرمایه  تومــان  میلیــارد   35۰  *

اشتغال
علی ثروت افــزود:» فــاز اول ایــن مجموعــه 13 دی با 
حضور وزیر محتــرم صمت جنــاب آقــای علیرضا رزم 
حســینی، اســتاندار محتــرم آذربایجــان شــرقی دکتــر 
محمدرضا پورمحمدی و ســایر مســئوالن اســتانی، 
شهرســتانی افتتــاح شــد. ظرفیــت تولیــد فــاز اول 

100 هزار تن در ســال اســت و ســال 1400 هم فــاز دوم 
افتتــاح شــده و بــه ظرفیــت کامــل تولیــد که ســاالنه 
200 هــزار تن اســت، می رســد. کل ســرمایه گــذاری در 
ایــن مجموعــه 350 میلیــارد تومــان اســت کــه 180 
میلیارد تومــان از طریــق بانــک و 170 میلیــارد تومان 
از طریــق آورده ســهامداران تامین و ســرمایه گذاری 
شــده اســت. با افتتاح فاز اول بــرای 200 نفر اشــتغال 
ایجاد شــده اســت و بــا افتتــاح فــاز دوم بــرای 200 نفر 
دیگــر بــه طــور مســتقیم اشــتغال ایجــاد می شــود. 
البته هدف گذاری ما ایجاد اشــتغال مســتقیم برای 
1000 نفــر اســت کــه در آینــده نزدیــک بــه ایــن تعــداد 
خواهیم رسید. ما عزم راســخی داریم تا هر چه زودتر 
ح هــای توســعه راه انــدازی شــده و میــزان تولیــد  طر
و اشــتغال ایــن پــروژه بــه 100 درصــد ظرفیــت خــود 
ح های توســعه ای بــه امید خدا  برســد. کلنگ زنی طر
در اوایــل ســال 1400 انجــام می شــود و همــه تــاش 
خود را می کنیم که اولیــن پروژه آن در عــرض 36 ماه 

افتتاح شود.
وی ادامــه داد:» بخــش تحقیــق و توســعه مجموعه 
ح توســعه  در حــال کار کــردن بــر روی چندیــن طــر

است.

ع  ایــن طرحهــا از منظرهــای مختلــف از قبیــل تنــو
محصــول، بازارهــای موجــود در کشــور و بازارهــای 
هدف در کشورهای همســایه مورد ارزیابی و بررسی 
قــرار می گیرنــد.در ایــن بخــش تولیداتــی از قبیــل 
مقاطــع فــوالدی یــا مقاطــع خــاص آلیــاژی بــه عنوان 
ح های توســعه ای مد نظر ما بوده و بــه مجموعه  طر
اضافه خواهد شــود. البته به خاطــر این که فعا این 
ح ها تکمیل نشــده اســت و همچنین با توجه به  طر
خ ارز  متغیر است نمی توان میزان سرمایه  این که نر

ح ها را مشخص نمود.« الزم برای راه اندازی این طر
* ساالنه 3۰ میلیون دالر ارز آوری خواهیم داشت

ح های  علــی ثــروت اضافــه کــرد:» بــرای راه انــدازی طر
صمیمانــه  همــکاری  و  حمایــت  بــه  مــا  توســعه 

مسئوالن نیاز داریم. 
از همــکاری در  رونــد اداری تــا ســرمایه گــذاری در 
ح هــا نیازمنــد حمایــت مضاعف مســئولین  ایــن طر
مربوطــه اســت. در شــرایط فعلی نیــز ایــن مجموعه 
باید بتواند حاشــیه ســود خود را به صورت تضمینی 
داشــته باشــد و رســیدن به این مهم با وجــود ثبات 
در بــازار امــکان پذیــر اســت که بــرای مــا بســیار حائز 

اهمیت و حیاتی است.

 در داخل کشــور بازار فوالد فراز و نشیب های زیادی 
دارد و تولیدکننــده گاهــی متضــرر می شــود و مــواد 
اولیــه را بــا قیمــت بــاال خریــداری کــرده و محصــول 
را ارزان می فروشــد کــه باعــث می شــود ســودآوری 
مجموعه تحت تاثیــر قــرار گیرد.اما از ســوی دیگر  با 
توجــه بــه این که قیمــت تمــام شــده فــوالد در ایران 
پاییــن تــر از ســطح جهانــی آن اســت می توانیــم در 
بازارهای هدف خودمان در کشــورهای عراق و ترکیه 

به راحتی ورود کرده و ســهم زیــادی از بــازار را به خود 
اختصــاص دهیــم.در آینــده نزدیــک برنامه ریــزی 
کرده ایــم کــه حــدود 30 درصــد از تولیــد خــود را بــه 
صادرات اختصاص دهیــم. در نتیجه ایــن مجموعه 
ساالنه حداقل چیزی حدود 30 میلیون دالر ارز آوری 

خواهد داشت که رقم قابل توجهی است.«
* تحقق شعار جهش تولید با همکاری همه ارگان ها

وی افــزود:»از کلیه بانک هایــی که در راه انــدازی این 
پــروژه بــا مــا همــکاری کردنــد و از مــا حمایــت کردند 

تقدیر و تشکر می کنم. 
همچنیــن اداره صمــت اســتان آذربایجــان شــرقی 
و  اســتان  زیســت  محیــط  بنــاب،  شهرســتان  و 
شهرســتان، ســازمان شــهرک های صنعتــی و همــه 
بــا  مســیر  ایــن  در  کامــا  مربوطــه  دســتگاه های 
همــکاری داشــتند کــه الزم اســت تشــکر ویــژه ای از 

آنها بنمایم.
  همچنین سپاسگزاری و تشکر ویژه ای از مجموعه 
بانــک صنعــت و معــدن اســتان آذربایجــان شــرقی 
دارم که مشــارکت کننده اصلی این مجموعه بوده و 
حمایت همه جانبه ای را در راســتای ایجاد اشــتغال 
و تحقق شــعار جهش تولید در راســتای فرمایشات 

مقام معظم رهبری داشته ا ند.«

به همت خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی بررسی شد؛

دستاوردهای مطبوعاتی نهضت آزادیستان  »شیخ محمد خیابانی«

 ظرفیت تولید فاز اول 100 هزار تن در ســال 
است و ســال 1400 هم فاز دوم افتتاح شده 
و به ظرفیت کامل تولید که ســاالنه 200 هزار 
تن است، می رسد. کل ســرمایه گذاری در این 
مجموعه 350 میلیارد تومان اســت که 180 
میلیارد تومــان از طریق بانــک و 170 میلیارد 
تومان از طریــق آورده ســهامداران تامین و 

سرمایه گذاری شده است

پرتاژتحقق جهش تولید با  افتتاح فوالد آذر حدید ر
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هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل سوء مدیریت تعطیل شود
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان این که نباید اجازه دهیم 
حتی یک واحد تولیدی تعطیل شود، گفت: اگر مشکات واحدتولیدی به 
دلیل سوء مدیریت باشد، باید به صورت جداگانه به تخلفات مدیر خاطی 
رسیدگی شود، اما نباید این مساله زمینه ساز تعطیلی واحدها شود.
موسی خلیل الهی در آیین افتتاح یک کارخانه با اشاره به اباغ سند توسعه 

قضائی کشور توسط رئیس قوه قضائیه و تاکید مقام معظم رهبری بر این 
سند، اظهار کرد: سند توسعه قضایی باتوجه به پشتوانه کار کارشناسی 
عظیم تنها یک برنامه عادی نبوده و سندی راهبردی است که در کنار 
آن برنامه های متعدد اجرا خواهد شد. وی افزود: با اجرای سند توسعه 
قضایی، تا سال 1402 شاهد تحول عظیمی در راستای حفظ حقوق عامه و 

اشخاص و آزادی های مشروط خواهیم بود.
وی با بیان این که از جمله راهبردهای ارائه شده در این سند حمایت از 
تولید و سرمایه گذاری های مشروع است، اضافه کرد: از زمان مدیریت 
حضرت آیت اهلل رئیسی در خصوص مبارزه با مظاهر فساد، مفاسد 
اقتصادی و حوزه اداری اتفاقات خوبی افتاده که از طریق رسانه ها به اطاع 

مردم رسیده است.
خلیل الهی ادامه داد: در کنار مبارزه با مظاهر فساد، ایجاد زمینه برای تولید 
و اشتغال جزو برنامه های راهبردی قوه قضائیه بوده و بر این اساس 
ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در دادگستری ها در استان تشکیل شده 

و با همکاری همه حوزه ها فعال بوده و جزو ستادهای موفق کشور است.

سه شنبه   16   دی  1۳99    شماره ۵84۷

برگزاری جایزه  بزرگ علمی دانشجویی 
یــده در  و تجلیــل از دانشــجویان برگز

دانشگاه تبریز

آئین تجلیــل از برگزیــدگان چهارمین دوره جایــزه بزرگ 
علمی دانشجویی )جایزه علی پوالد( در دانشگاه تبریز 

برگزار شد.
ئیــن  آ  ، بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تبریــز
تجلیــل از برگزیــدگان چهارمیــن دوره جایــزه بــزرگ 
علمــی دانشــجویی )جایــزه علــی پــوالد( بــه شــکل 

ویدئوکنفرانس آناین در دانشگاه تبریز برگزار شد.
ئیــن کــه بــا حضــور دانشــجویان برگزیــده و  در ایــن آ
خانواده هــای آن ها، رئیــس و معاونان دانشــگاه تبریز، 
رؤســای دانشــگاه های اســتان، علــی پــوالد بنیانگــذار 
جشنواره و سایر مدعوین برگزار شــد، از 100 دانشجوی 
برگزیده از 10 دانشگاه منتخب استان آذربایجان شرقی 
تجلیل به عمل آمد و اســتاندار آذربایجان شــرقی و سه 
نفــر از نمایندگان اســبق و کنونی مردم شــریف تبریز در 
مجلس شــورای اســامی نیز به مناســبت برگزاری این 
آئیــن، پیام هــای اختصاصــی صوتــی - تصویــری ارســال 

کرده بودند که حین برگزاری آئین پخش شد.
دکتــر میررضــا مجیــدی، رئیس دانشــگاه تبریــز ضمن 
تقدیــر از برگزارکننــدگان جشــنواره افــزود: اصــواًل هــر 
گردهمائــی و نشســتی کــه در مراکــز دانشــگاهی برگــزار 
می شــود عاوه بر نتایج علمی بایســتی حاوی یک پیام 
فرهنگی و ادای یک رســالت اجتماعی باشد و پیام این 
نشست، اهمیت دادن به علم و آموختن دانش است 
و دانشــگاه تبریــز بــا هــدف الگوســازی بــرای جوانــان، 
ضمن برگزاری مراسم تجلیل از این دانشجویان نخبه، 

الگویی بین مراکز علمی کشور است.
رئیــس دانشــگاه تبریــز بــا اشــاره بــه توانمندی هــا و 
پتانســیل های بــاالی دانشــجویان و دانــش آمــوزان 
این مــرز و بــوم در عرصه های علمــی و پژوهشــی افزود: 
کســب رتبــه در میــان دانشــگاه های تأثیرگــذار جهــان 
توسط دانشگاه های استان و احراز عناوین یک درصد 
برتر و پر اســتناد توســط اســاتید این دانشــگاه ها گواه 
توانمندی باالی اســاتید و دانشجویان این خطه است 
و ضروری است مســئوالن اجرائی اســتان، جهت حفظ 
این ســرمایه های ملی و اجتماعــی، حمایت هــای الزم را 
انجــام دهند تــا بــا بهره منــدی از توانمندی و پتانســیل 
این نخبگان، شــاهد ارتقا و رشــد روز افزون ایــران عزیز 
باشــیم.مجیدی پشــتیبانی مادی و معنوی از نخبگان 
و استعدادهای برتر دانشــجوئی را عامل برقراری ارتباط 
دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت توصیــف کــرد و افــزود: 
دانشــگاه های نســل ســوم عاوه بر رســالت آموزشــی 
و پژوهشــی، وظیفــه حــل نیازهــا و مشــکات جامعــه 
و کاربــردی نمــودن نتایــج پژوهشــی را برعهــده دارنــد 
و در ایــن راســتا، تأســیس پارک هــای علــم و فنــاوری 
و شــرکت های دانــش بنیــان می توانــد بــه حمایــت از 

ایده های نخبگان و کاربردی نمودن آن ها منجر شود.
رئیــس دانشــگاه تبریز بــا اشــاره بــه حمایــت خیرین و 
ســازمان های مردم نهاد از آموزش عالی افزود: حمایت 
و ســرمایه گــذاری در بخــش آمــوزش عالــی، حمایــت از 
نســل آینده اســت که عاوه بر گســترش فرهنگ بهره 
مندی از ظرفیت خیرین در امور آمــوزش عالی، موجب 
ایجــاد انگیزه و تشــویق جوانــان و نخبگان در رســیدن 
به درجــات عالی علمــی و پژوهشــی می شــود و جــا دارد 
از حمایت هــای آقــای علــی پــوالد در ایــن زمینــه تشــکر 

نمائیم.
در ادامــه مراســم، محمدرضــا پورمحمــدی، اســتاندار 
آذربایجان شرقی طی پیامی ضمن اشــاره به برگزاری 400 
جشــنواره معتبر علمــی در دنیا در راســتای تشــویق به 
علم آمــوزی و تجلیــل از برگزیدگان علمی افــزود: امروزه 
مؤلفه هــای مهــم جامعه بشــری در حــال تغییر اســت 
و بــا شــرکت خیریــن و ســازمان های مــردم نهــاد، امــر 
تجلیــل و تشــویق برگزیــدگان علمــی بــه صــورت جدی 
انجام می گیــرد. درکشــور ما نیــز هرچند در ســطح ملی، 
جشــنواره هائی برگــزار می شــود، امــا در ســطح اســتانی 
جایزه بزرگ علمی دانشــجویی )جایزه علی پــوالد( جزو 

اولین هاست و جای تقدیر دارد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه ایــن کــه علم 
مهم تریــن مؤلفه ثــروت آفریــن در جهان امروز اســت، 
بر آمادگی تمام دستگاه های اجرائی اســتان برای ایجاد 
تمهیــدات الزم و حمایــت از جامعــه علمی - پژوهشــی 
تأکید و برای برگزاری چنین جشنواره هائی اعام آمادگی 
نمود. در ادامه، علی پوالد، بنیانگذار مؤسسه فرهنگی 
و هنری حکیــم نظامی و حامی مالی جشــنواره با اشــاره 
تــی افــزود:  بــه اهــداف ایــن جشــنواره در ســال های آ
امیدواریــم در ســال های آینــده بتوانیــم دانشــجویان 
اســتان های همجــوار را نیــز تحــت پوشــش جشــنواره 
قــرار دهیــم. همچنیــن در ســال آینــده بــه پنجاه نفــر از 
دانش  آمــوزان نخبــه اســتان نیــز کــه در المپیادهــای 
علمی معتبر حائز رتبه های برتر شــده انــد جوایزی اهدا 

خواهد شد.

خبر

شــیرمحمد عســگری؛ خیــر نــام آشــنای منطقــه 
وســتای دمیرچــی  1340 در ر آذربایجــان متولــد 
شهرســتان ســراب اســت کــه ایــن روزهــا بــا تمام 
توانــی کــه دارد در امــور خیریــه فعالیــت می کنــد، 
یــه  گاه در ســاخت مســجد، گاه در اهــدای جهیز
به نوعروســان نیازمنــد، گاه در اهدای بســته های 
بــه  کمــک  در  گاهــی  یــا  و  فقــرا  بــه  معیشــتی 

هزینه های درمانی مســتضعفان جامعه.
حــاج شــیرمحمد را سال هاســت کــه می شناســم 
یــه اش بــا خبــرم، امــا هــر بــار  و از اقدامــات خیر
ســخن از مصاحبــه بــه میــان آمــد، بهانــه ای آورد 
و موکــول بــه آینــده کــرد. باالخــره پــس از ماه هــا 
تــاش توانســتم مهمــان خانــه اش شــوم. گــپ و 
گفتــی دوســتانه برقــرار کردیــم و ســفره دلــش باز 
شــد، عجیب اســت که این مرد در قبال اقداماتی 
کــه انجــام می دهــد؛ هیــچ توقعــی از هیــچ کــس و 
هیــچ نهــادی نــدارد، تنهــا دلخوشــی خــود را امیــد 
بــه رضایــت الهــی می دانــد. همــکاری بــا بســیج را 
افتخــار خــود و کمــک بــه نیازمنــدان را آرامــش 

قلمداد می کند.
وی می گوید: ســال ها پیش ؛ اوایل دهه هشــتاد، 
بیش از 500 خانوار مددجو، زن بی سرپرســت و یا 
بدسرپرســت را تحــت پوشــش قــرار داده بودیــم 
و ماهیانــه مبلغــی بــرای گــذران زندگــی تقدیــم 
می کردیــم، حتــی دفترچه هایــی نیــز بــه صــورت 
ابتــکاری طراحــی کــرده بودیم کــه هر مــاه خانواده 
نیازمنــد بــا ارائــه آن دفترچــه کمک هــای مالــی، 
یافــت می کــرد. حتــی گاهــی  زاق در معیشــتی و ار
به صــورت مــوردی بــه بیمارانــی کمک می شــد که 
ینــه درمانشــان بــود و یــا  میلیون هــا تومــان هز

مبتا به بیمــاری صعب العاج بودند.
یان هــای  شــیرمحمد عســگری کــه در تمامــی جر
پیشــگامان  و  پیشــقراوالن  و  جــز اجتماعــی 
بــوده، یــاد روزهــای تلــخ زلزله هــای بــم، ارســباران 
وزهــای  و کرمانشــاه می کنــد و می گویــد: در آن ر
ســخت نیز کنــار مــردم بودیــم، برایــم فرقــی ندارد 
 . کــه نیازمنــد اهــل آذربایجــان باشــد یا جــای دیگر
ایرانــی کــه باشــد، غیــرت آذربایجانی ما بــه جوش 

بــه کمــک و حمایــت  را موظــف  یــد و خــود  می آ
می دانیم.

جالــب اســت بدانیــد در جریــان مصاحبــه ای کــه 
اخیرا بــا حســن نجفــی، فرمانــده پایــگاه مقاومت 
بســیج شــهدای گمنام)پایــگاه نمونــه کشــوری( 
داشــتیم؛ گفــت: در جریان ســیل اخیر کرمانشــاه 
و پلدختــر بــه پشــتوانه مســاعدت های ایــن خیــر 
بزرگــوار گــروه جهــادی شــهید ذاکــر حیــدری عازم 
منطقــه شــد و روزانــه هــزاران غــذای گــرم، اقــام 
ضــروری زندگــی و حتــی نانوایی بــرای زلزلــه زدگان 
فراهــم شــد، حتــی بــرای بازســازی مســاجد آن 
مناطــق همت کردیــم و تاش داشــتیم تــا آخرین 
لحظــه بحــران در کنــار آســیب دیــدگان از زلزلــه 

باشیم.
ایــن خیــر آذربایجانــی بــا تأکیــد بــر این کــه اعتقــاد 
دارم از هر دســتی بدهــی با یاری خداوند با دســت 
نیــاز  وزهــا  ایــن ر گفــت:  گرفــت،  دیگــر خواهــی 
مــردم محــروم پیچیــده شــده اســت، مشــکات 
یــاد شــده کــه  اقتصــادی و معیشــتی بــه قــدری ز
گاه شــاهد ورشکســتی افــراد دارا نیز هســتیم، به 
همیــن خاطــر بخشــی از کمک هــای خــود را صرف 
آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد مالــی می کنیــم، 
زندانیانــی کــه آبرومنــد بــوده و از بــد روزگار گرفتار 

میله های زندان شده اند.
حاج شــیرمحمد عســگری که پس از شــیوع کرونا 
کمک هــای  از  توجهــی  قابــل  بخــش  کشــور  در 
خیریــه خــود را صرف رفــع نیــاز آســیب دیــدگان از 
ایــن بیمــاری کــرده اســت، می گویــد: راه انــدازی 
دســتگاه های  یــد  خر ماســک،  تولیــد  خــط 
بســته   1200 اهــدای  محیــط،  ضدعفونی کننــده 
معیشــتی بــا هزینــه ای بالــغ بــر 6 میلیــارد ریــال و 
اهدای اقــام شــب یلدایی نیــز از جملــه اقداماتی 
بوده کــه هفته های گذشــته با همکاری دوســتان 
بســیجی عملیاتــی شــد. قــرار اســت بــرای ایــام 
ســالگرد  نخســتین  گرامیداشــت  و  فاطمیــه 
شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی نیــز اقداماتــی 
انجــام دهیــم کــه امیــدوارم رضایــت الهــی جلــب 

شود.
گــی مهــم حــاج شــیرمحمد  * مسجدســازی؛ ویژ

ی  عسگر
ایــن خیــر نــام آشــنای تبریــز و آذربایجــان کــه بــه 
مسجدســازی در مناطــق محــروم و روســتایی نیز 
شــهرت دارد، این روزهــا چندین پروژه در دســت 
احــداث دارد کــه یکــی از آن هــا ســاخت مســجد 
روســتای ماعلی می باشــد، مســجدی کــه تاکنون 
یکــی داشــته و بیــش از  50 درصــد پیشــرفت فیز

20 میلیــارد ریــال هزینه بر بوده اســت، البتــه طبق 
برآوردهــای صــورت گرفتــه اتمــام ایــن مســجد 

نیازمند حدود 20 میلیارد ریال دیگر اســت.
شــیرمحمد عســگری می گویــد: دو قطعــه زمیــن 
نیــز در خیابــان حجتی تبریــز برای احداث مســجد 
خریداری کرده ام که اکنــون پروانه احداث آن اخذ 
شــده و بــه زودی کار ســاخت این بنــای دینــی نیز 

آغاز خواهد شد.
وی گفت: ســال گذشــته با یاری و عنایت خداوند 
متعــال توانســتم تجدیــد بنــای مســجد حضــرت 
صاحــب الزمان)عج( شــمس آبــاد تبریز را در ســه 
طبقه بــا هزینه ای بالــغ بر 2 و نیــم میلیــارد تومان 
بــه اتمام برســانم کــه اکنون یکــی از مســاجد زیبا، 

فعال و باشکوه تبریز شــناخته می شود.
جامــع  مســجد  گذشــته  ســال  یــز  عز خیــر  ایــن 
روســتای صومعــه زریــن بخــش مهربــان را نیــز بــا 
هزینــه ای بالــغ بــر 11میلیــارد ریــال احداث کــرد که 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی 
بــرای افتتــاح آن عــازم منطقــه شــد و اکنــون یکــی 
از مراکــز دینــی فعــال و مــورد اقبــال اهالــی بخش 
مهربــان اســت.  ایــن مــرد خیراندیــش ســال ها 
پیــش نیــز توانســت مســجد روســتای اســب آباد 
بــاد را نیــز بازســازی کنــد.   آ شهرســتان بســتان 
کارهــای خیریه حــاج شــیرمحمد عســگری این جا 
ختم نشــده اســت، چنانکه ســال گذشــته هزینه 
اعــزام صدها دانــش آموز مناطــق محــروم تبریز را 
به مشــهد مقــدس اهــدا کــرد، دانــش آموزانی که 
تعــدادی از آن هــا بــرای نخســتین بــار مشــرف بــه 

آستان قدس رضوی شده بودند.
وش  فــر از  ســخن  وزهــا  ر ایــن  شــیرمحمد   
مغازه هــای خــود می زنــد و می گویــد؛ قصــد دارم با 
فروش این دارایی ها کار احداث مســاجد اســتان 
در ســریع ترین زمان ممکــن به پایان برســد، هیچ 
اعتبــاری بــه عمر و مــال دنیا نیســت، چــه بهتر که 
صــرف چنین اموری شــود. اول و آخر ســخنم این 
اســت کــه اگــر ایــن امــور مــورد رضایــت الهــی قرار 
گیــرد، هــم بــرای دنیــا و هــم بــرای آخرتــم کفایــت 

می کند.

»شیرمحمد عسگری«؛ خیری مسجدساز که مایه دلگرمی نیازمندان است
خبر

آذربایجان شرقی  در  نفر  هزار   ۱۱۰
بی سوادند

ورش  آموزش و پر معاون سوادآموزی اداره کل 
آمار  طبق  این که  بیان  با  آذربایجان شرقی 
سرشماری 1395، حدود 142 هزار نفر بی سواد در 
استان وجود داشت، گفت: از این تعداد 33 هزار 
بی سواد  نفر  هزار   110 هنوز  اما  شدند  جذب  نفر 

هستند.
با  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  صادقی  اسفندیار 
تاکید بر این که برای ریشه کنی بی سوادی عزم ملی 
نیاز است و این کار نیازمند جهاد عمومی است، 
برای  نفر   425 و  هزار  سه  اکنون  هم  کرد:  اظهار 

سوادآموزان در استان آموزش می دهند.
وی تعداد مراکز یادگیری محلی در آذربایجان شرقی 
را 16 مرکز اعام کرد و گفت: مراکز یادگیری محلی در 
ح پیوند زندگی  کنار آموزش سواد به بیسوادان، طر
و مهارت که حرفه آموزی در کنار سوادآموزی است، 
را یاد می دهند که این کار ضمن آموختن مهارتی، 

کمک به اقتصاد و معیشت خانواده نیز می شود.
ورش آذربایجان  معاون سوادآموزی آموزش و پر
شرقی جامعه هدف سوادآموزی را بین سنین 10 تا 
49 سال اعام کرد و افزود: استان آذربایجان شرقی 
از نظر میزان باسوادی در کشور وضعیت خوبی 
دارد؛ طبق آخرین سرشماری میانگین باسوادی 
کشور 94.7 درصد است که این رقم در آذربایجان 

شرقی 94.3 درصد می باشد.
وی ادامه داد: طبق آخرین سرشماری، 84.2 درصد 
79.9 درصد زنان آذربایجان شرقی  زنان کشور و 
انقاب  از  قبل  با  مقایسه  در  که  بودند  باسواد 
میزان رشد باسوادی کشوری زنان، 53.3 درصد 
و باسوادی زنان در استان 58 درصد رشد داشته 

است.
گذشته  آمار سال  کرد: طبق  صادقی خاطرنشان 
جمعیت  درصد   95.6 ورش،  پر و  آموزش  وزارت 

آذربایجان شرقی باسواد هستند.
ورش آذربایجان  معاون سوادآموزی آموزش و پر
شرقی سهمیه جذب سوادآموز استان در سال 
جاری را 20 هزار نفر اعام کرد و گفت: از این تعداد 
6 هزار نفر دوره   ، 9 هزار نفر در مقطع سوادآموز
انتقال و پنج هزار نفر نیز در دوره تحکیم جذب 
آموزشی  دوره  نام  ثبت  زمان  می شوند.صادقی 
دوره  بهمن،  پایان  تا  شهریور   20 را  سوادآموزی 
انتقال را 20 شهریور تا پایان دی و دوره تحکیم را 20 

شهریور تا 15 بهمن سال جاری اعام کرد.
وی با بیان این که بر اساس آخرین سرشماری قبل 
از انقاب که در سال 1355 انجام شده بود، میزان 
باسوادی  45 درصد و جمعیت  کشور  باسوادی 
سال  همان  در  ود:  افز بود،  درصد   36 استان 
وضعیت باسوادی مردان در کشور 55.5 درصد و 
در آذربایجان شرقی 50.5 درصد بود و در بین زنان 
نیز درصد باسوادی کشوری 30.9 درصد و میزان 

باسوادی زنان استان نیز 21.9 درصد بود.
2۰درصد مردان در کالس های  ۸۰ درصد زنان و   *

سواد آموزی حضور می یابند
ورش  آموزش و پر معاون سوادآموزی اداره کل 
آذربایجان شرقی با بیان این که درصد بی سوادی 
میان زنان بیشتر از مردان است، اظهار کرد: علت 
بیشتر بودن درصد بی سوادی بین زنان، دالیل 
مختلفی مانند مسائل فرهنگی است که از گذشته 
وی  ر از  خانواده ها  مخالفت  یا  بوده  جامعه  در 
اعتقادی است که امروزه بنا به پیشرفت سواد در 
جامعه، سوادآموزی، اولویت اساسی خانواده ها 

است و باعث پیشرفت کشور نیز می شود.
هدف  با  که  تفاهم نامه هایی  مورد  در  صادقی 
است،  وم  محر مناطق  افراد  سوادآموزی 
جهت  نامه  تفاهم   22 حدود  کرد:  خاطرنشان 
با ادارات  وم  سوادآموزی برای افراد مناطق محر
جهاد  شهرداری،  یم؛  دار مختلف  ارگان های  و 
کشاورزی، بهزیستی، کمیته امداد و اداره صنعت 
از بین بردن بی سوادی در  راستای  و معدن در 
تفاهم  ما  با  که  هستند  اداراتی  جمله  از  جامعه 
نامه دارند.وی در مورد آموزش سواد به معلوالن 
از حضور آموزش دهنده ها در خانه های معلوالن 
خبر داد و گفت: معلوالن آموزش پذیر که قادر به 
حضور در کاس ها نیستند، آموزش دهنده های 
یس در خانه های آنها در هر ساعتی از  ما برای تدر
شبانه روز که خانواده معلول صاح بدانند، حضور 
پیدا می کنند و به هر معلول یک آموزش دهنده 

اختصاص داده می شود.

مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد ســهند بــا 
تاکید بر این که هــدف گذاری کرده ایم تا شــهر جدید 
ســهند را به عــروس شــهرهای جدیــد ایــران تبدیل 
کنیم، افزود: علی رغم شــایعات منتشــر شــده، هیچ 
- ضرورتــی بــرای بســته شــدن موقتــی آزادراه تبریــز

سهند وجود ندارد و هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
عباس مصطفوی 9 دی، در نشست خبری، با اشاره 
به افتتــاح آزادراه تبریز-ســهند بعد از 12 ســال، اظهار 
کرد: در این رابطه بر خود وظیفه می دانم، از کسانی از 
سال 97 تاکنون در راستای اتمام این آزادراه همدلی 
و تــاش کردنــد، قدردانــی کنــم و دکتــر پورمحمدی، 
استاندار آذربایجان شرقی نیز زحمات و پیگیری های 
زیــادی در رابطــه بــا ایــن آزادراه داشــته و دغدغه مند 

بودند.
وی با بیان این که از صبر و حوصله مردم شهر جدید 
ســهند قدردانی کرده و به دلیل این که قول و قرارها 
باعث شــد این آزادراه با یک ســری حاشــیه ها همراه 
باشــد، از مــردم عذرخواهــی می کنــم، افــزود: هرچند 
ح بود، اما این پروژه مورد خاصی ندارد و  حواشی مطر

استانداردهای الزم در آن رعایت شده است.
وی بــا اشــاره بــه این کــه افتتــاح ایــن پــروژه بــا وجود 
تحریم ها و مشــکات، جــای خرســندی دارد، اما یک 
عده به جای این که خوشحال شوند، ناراحت شدند 
و باب میلشــان نبود کــه پــروژه افتتاح شــود، گفت: 
دغدغه مندی اســتاندار در مــورد این پــروژه را خاص 
و مقــدس می دانــم کــه باعــث شــد پــروژه ای بــا این 
عظمت در این شرایط کرونایی و تحریم های شدید، 

به نتیجه برسد.
مصطفــوی بــا قدردانــی از همــت ســرمایه گذاران و 
 ، همچنین پیگیری نمایندگان حــوزه انتخابیه تبریز
- آذرشــهر و اســکو در رابطــه بــا اتمــام آزادراه تبریــز
سهند، تاکید کرد: از اهالی روستای اسنجان، شهرک 
شــهید مدنی و اهالــی باغ هــای اللــه بســیار قدردانی 
می کنیــم، چراکــه با همــکاری آنــان توانســتیم اراضی 
مربوطــه، را تملــک کنیــم و اگــر در تملــک ناکارآمــد 

بودیم، پروژه هرگز به اتمام نمی رسید.
وی در ادامــه با تاکید بر این که دو و نیم ســال پیش، 
60 درصــد اراضــی ایــن آزادراه تملــک نشــده بــود و به 
همین دلیل نمی توانستیم دقیقا اعام کنیم که چه 
زمانی تمــام می شــود، گفــت: نمی خواهیــم عملکرد 
گذشــته را نقد کنیم، اما بر اساس مســتندات اعام 
می کنــم کــه پــروژه در ابتــدای مســیر پادگان شــهید 
مدنی قرار داشت و شش کیلومتر از اراضی روستای 
اســنجان که در محدوده پــروژه قرار داشــت، تملک 

نشــده بود؛ همچنین برای چهار بانده شــدن مسیر 
نیز باید اراضی موردنیاز تملک می شد.

 مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد ســهند بــا 
اشــاره بــه این کــه عــاوه بــر تملک هــا، مجــددا ســه 
هزار متــر بایــد تملــک می کردیــم، افــزود: هر کــدام از 
این تملک ها می توانســت مانــع اتمام پروژه باشــد، 
امــا با همــکاری مــردم، تــاش و پیگیری هــا و عنایت 
خداونــد، اراضــی موردنیــاز تملــک شــده و پــروژه بــه 

نتیجه رسید.
وی با تاکید بر این که از انتقادات اســتقبال می کنیم 
اما نقدها باید منصفانه باشد، افزود: قبول داریم که 
روشــنایی آزادراه ناقص اســت، اما از الزامــات افتتاح 
آزادراه نیســت کــه حین افتتــاح بــه طــور 100 درصدی 
آماده باشــد، چنانچــه در مــورد ابتــدای آزادراه پیامبر 
اعظــم)ص(، از ســمت تبریــز به طــرف خــاوران، هنوز 

هم روشنایی یا نیوجرسی تامین نشده است.
وی با بیان این که در حال حاضر استفاده از گاردریل 
-ســهند  در آزادراه منســوخ شــده و در آزادراه تبریز
نیــز نیوجرســی تعبیــه شــده اســت، ادامــه داد: این 
و  بــوده  برخــوردار  کامــل  ایمنــی  از  نیوجرســی ها 

کارشناسان امر نیز از آن بازدید کرده اند.
-ســهند؛ 3 هــزار  * حداکثــر عــوارض آزادراهــی تبریز

تومان
مصطفــوی بــا اشــاره بــه این کــه در مــورد مشــکل 
آنتن دهی آزادراه تبریز-ســهند نیــز پیگیری های الزم 
انجام می شود، گفت: آزادراه تبریز-سهند یک پروژه 
مشارکتی و سرمایه گذاری است و حتما باید عوارض 
آزادراهی داشــته باشــد، از این رو حداکثر عوارضی که 
وزارت راه و شهرسازی تصویب کرده، سه هزار تومان 
اســت و بعد از اســتقرار امکانات الزم از حدود دوماه 

آینده، اخذ عوارض آزادراه نیز فعال خواهد شد.
وی بــا تاکید بــر این کــه آزادراه تبریز-ســهند در رابطه 
با اســتانداردها هیــچ مشــکلی نــدارد و اگــر بخواهم 

گاهــی خــود بــه آن نمــره بدهــم، 95 از  با شــناخت و آ
100 می دهــم؛ چراکــه مــورد خاصــی نــدارد، بــه جــز 
انتقاداتــی کــه در بحــث روشــنایی و همچنیــن تابلو 
ح می شــود؛ البتــه آنچــه الزم و  و راهنمایی هــا مطــر
ضروری بــوده نصــب شــده و مابقــی نیز طبــق وعده 
، حداکثــر ظــرف یــک مــاه آینــده تکمیــل  پیمانــکار

خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد ســهند، 
حداکثر شــیب آزاد راه تبریز-ســهند را کمتر از شش 
درصــد بــه طــول 900 متــر در دره اســنجان و شــیب 

متوسط آزادراه را نیز کمتر از دو درصد عنوان کرد.
وی در ادامه ســخنانش با تاکید بر این کــه در ابتدای 
سال 97، تمام پروژه های عمرانی شهر جدید سهند 
از جمله آزاد راه متوقف بود، امــا االن تمام پروژه های 
عمرانی شــهر یا تمام شــده و یا در حال اتمام اســت، 
گفت: به تاسی از شعار ســال و به همت همکاران و 
پیمانکاران در شــهر جدید سهند، امســال 99 پروژه 
برنامه ریزی کردیــم و تاکنون نیز 65 پــروژه تبدیل به 

قرارداد شده است.
* احداث فاز 5 سهند به صورت باغ ویالیی

وی با بیان این که به برکــت انجام پروژه های عمرانی، 
شهر جدید سهند به شــهری کارگاهی بدل شده و از 
قبل همین پروژه ها 10 هزار شغل ایجاد شده است، 
افزود: احداث فاز پنجم ســهند نیز تصویب شــده و 
اباغ آن مانده اســت؛ این فاز به صورت باغ ویایی و 
با طراحی نمونه شــهری در کل کشور احداث خواهد 

شد.
 1500 ، مصطفوی با اشــاره به این که طی دو سال اخیر
میلیارد تومان تفاهم نامه منعقد شده و بیش از 30 
الی 40 درصد آن تبدیل به قرار داد شده است، افزود: 
بــرای احداث آرامســتان نیــز برنامــه داریــم و در مورد 
احداث بیمارستان نیز یک خیر اعام آمادگی کرده و 
اگر امورات طبق روال پیش برود، قبل از پایان ســال 

کلنگ زنی خواهد شد.
وی بــا بیــان این که شــهر جدید ســهند بین 20 شــهر 
جدید، جــزو شــهرهای درآمــد و هزینه اســت، افزود: 
شــهرهای درآمد و هزینه بایــد ابتــدا درآمدزایی کرده 
و ســپس هزینــه کنــد و تمــام پروژه هایــی کــه امــروز 
مورد بازدید قرار گرفت و حتی آزادراه نیز توســط شهر 

جدید سهند تامین شده است.
ع مســاکن مهر در شــهر جدید سهند تمام  * موضو

شده است
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با بیان 
این کــه رویکردهــای اجتماعــی، فرهنگــی و ورزشــی 
در شــهر جدید ســهند بی نظیر بــوده و این شــهر در 
مباحث فرهنگی و مذهبی نیز پیشتاز است، افزود: 
موضــوع مســاکن مهــر در شــهر جدید ســهند تمام 
شــده و طــی دو ســال اخیــر 3500 واحد مســکن مهر 
تحویــل داده  و در ایــن رابطــه جهاد محوطه ســازی و 

مدرسه سازی راه اندازی کردیم.
، شــش  وی بــا اشــاره بــه این کــه طــی دو ســال اخیــر
مدرســه احــداث شــده و یک بــاب نیز تــا پایان ســال 
تحویــل داده می شــود، گفــت: بزرگ تریــن دهکــده 
ورزشــی کشــور در ســهند توســط بخــش خصوصــی 
احداث شــده و مجموعه هشت بهشــت سهند نیز 
ایــن ظرفیــت را دارد که به عنــوان ســومین تفرجگاه 
تبریز بعد از ایــل گلی و عون ابن علی، مورر اســتفاده 

قرار گیرد.
وی با تاکید بــر این که کاربردی که برای شــهر ســهند 
درنظر گرفته شــده، کاربرد گردشگری اســت، البته از 
کارکردهــای خود دور شــده بود که طی دو ســال اخیر 
ســهند را به کارکرد واقعی خود بازگردانده ایم، افزود: 
معتقدم ســهند در ســال بعد از نظر الگو، از بسیاری 
شــهرها جلو برود و بر این اساس، ســال 1400 را سال 

شکوفایی شهر جدید سهند نامیده ایم.
مصطفــوی در ادامــه شــهر جدیــد ســهند را پیشــتاز 
ح اقدام ملی مســکن  شــهرهای جدید کشــور در طر
ح مذکــور،  دانســت و گفــت: ســهم ایــن شــهر از طــر
17 هــزار و 200 واحد بــوده و طبق افــق جمعیتی لحاظ 

شده برای سهند، از این ظرفیت استفاده می کنیم.
گفتنــی اســت جمعــی از خبرنــگار تبریــز و ســهند به 
همراه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند 
با عبور از مســیر آزاد راه تبریز_سهند، از مسجد امام 
جعفــر صــادق)ع( در فــاز 3، پــارک کــودکان، مدرســه 
شهید محمد خلیل پورنهر، پروژه 700 واحدی کمال، 
کتابخانه سهند در فاز 2 و مسجد امام رضا این شهر 

بازدید کردند./ایسنا
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امام خمینی - ره

سه شنبه   16   دی  1۳99    شماره ۵84۷

افزایــش 56 درصــدی تولیــد و 50 درصــدی صــادرات 
در 9 ماهــه ســالجاری در مجتمــع فوالد صنعــت بناب 

ثبت شد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع فــوالد صنعت بناب؛ 
بابك علیــزاد شــهیر مدیرعامــل و عضو هیــات مدیره 
این مجتمــع در خصوص عملکــرد شــرکت از افزایش 
تولید و صادرات خبر داد و گفت : تا پایان 9 ماهه سال 
جاری تولید این مجتمع به میزان 56 درصد در تولید و 
50 درصد در صادرات رشد داشته و رکورد های جدید را 
ثبت نموده که از بدو تاســیس ایــن مجموعه فوالدی 

بی سابقه بوده است .
مدیرعامــل مجتمع فــوالد صنعت بنــاب در خصوص 
میــزان تولیــد انجــام شــده افــزود : در مجمــوع خطوط 
ذوب و نورد میزان تولید از اول ســال تا آخــر آذر حدود 
612 هزارتــن می باشــد کــه که در مقایســه با ســال قبل 
رشــد 56 درصــدی را در مــدت زمــان مشــابه نشــان 
می دهد کــه روند موجــود با توجــه به بی ســابقه بودن 
آن، حاکــی از موفقیــت اقدامــات صــورت گرفته اســت 
و ثبــت رکوردهــای جدیــد در خطــوط تولیــدی ایــن 
مجتمــع بــا میــزان تولیــد 321 هــزار تــن مقاطع نــوردی 
از بــدو تاســیس، تولیــد 185 هزارتن شــمش در ذوب 
شاهین از بدو تاســیس، مجموع تولید شمش در دو 
واحد ذوب و ریختــه گری به میــزان 290 هزار تــن از بدو 
تاســیس و در نهایت ثبت رکورد تولید در مجموع 612 
هزار تن در سالی که جهش تولید نام گرفته است این 

شعار را به معنای واقعی محقق ساخته است. 
وی در پایــان بــا اشــاره بــه  اقدامــات انجــام شــده در 
راســتای توســعه بــازار صادراتی نیــز عنــوان کــرد : ما بر 
اســاس پیش بینی هــا و برنامــه ریزی هایــی کــه بــرای 
ح  صادرات داشــتیم اقــدام کردیــم و همانطور کــه مطر
شد رشد 50 درصدی صادرات نسبت به سال قبل که 
در مجمــوع 31 هزار تــن صادرات بــوده اســت در 9 ماه 
سال توانســتیم بیش از 45 هزارتن صادرات را داشته 
باشــیم که این میــزان تــا پایان ســال افزایــش خواهد 
یافــت و قراردادهــای خوبــی نیــز بــا بازارهــای هــدف از 

جملــه در کشــور عــراق منعقــد نمودیــم کــه در حــال 
اجرائی شدن است بنابراین حمایت دولت و تسهیل 
امر صــادرات را خواســتاریم کــه امیدواریــم تولید کنند 

گان در امر صادرات حمایت شوند .
شــایان ذکــر اســت کــه مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب 
در ســال جاری متــوازن بــا افزایــش تولیــد، در بازارهای 
داخلی و خارجی نیز حضور پررنگی را تجربه کرده است 
و بــه دلیــل برخــورداری از خطوط نــورد متعــدد و تولید 
محصولی کیفی به عنــوان برندی خوشــنام در داخل و 
ج از کشور از استقبال خوبی برخوردار شده است. خار

CE بــرای  صــدور محصــوالت  * تمدیــد گواهینامــه 
مجتمع فوالد صنعت بناب به بازارهای جهانی 

تمدیــد  بــه  موفــق  بنــاب  صنعــت  فــوالد  مجتمــع 
گواهینامــه CE ، بــرای صــادرات جهانــی محصــوالت 

تولیدی خود شد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع فــوالد صنعت بناب، 
در پایان ممیــزی مجدد گواهینامه CE بــرای تمدید آن 
که به درخواســت ایــن مجتمع انجام شــد، بر اســاس 
ممیزی که توسط نماینده شرکت ددال صورت گرفت 
، این شــرکت موفق بــه تمدیــد گواهینامه اســتاندارد 
محصول اجبــاری اتحادیــه اروپــا CE ، بــرای محصوالت 

تولیدی  خود شد.
گفتنی اســت که به منظور  اعتبار دهی این گواهینامه 
هرسال یك دوره ممیزی مراقبتی انجام می شود و طی 
ممیــزی انجــام گرفتــه همــه سیســتم ها و فرآیندهای 
تولیــد و کیفیــت محصول نهایی شــامل مســتندات، 
آزمایشــگاه مرکزی، کنترل کیفی، خطــوط تولید و همه 
ســوابق مربوطه مــورد بررســی و ممیــزی قــرار گرفت و 
باتوجــه بــه اعــام ســرممیزی،  نظر بــه عدم مشــاهده 
هیچگونه عــدم انطباق، گواهینامه فــوق مورد تمدید 

قرار گرفت.
گواهــی اســتانداردCE   عاوه بــر الزامــی بــودن آن برای 
صادرات به کشــورهای اروپایــی، به عنــوان یک مبنای 
جهانی برای صادرات کاال به ســایر کشــورهای آسیایی 
و آفریقایــی نیــز بــه شــمار مــی رود و دارنــدگان ایــن 

استاندارد اجازه صدور محصول در بازارهای جهانی به 
ویژه اروپا را دارا می باشند.

محصــوالت نــوردی تولیــد شــده در شــرکت فــوالد 
صنعت بنــاب با توجــه به کیفیــت باال، تنــوع محصول 
و تعدد خطــوط تولیــد برای عرضــه محصول طبــق نیاز 
مشــتریان در حداقل زمان بر اســاس اســتانداردهای 
داخلی و مطابق با اســتانداردهای جهانــی با نام تجاری 
شــاهین بناب و با داشــتن توان تولید میلگرد از سایز 
8 الی32 بــا گرید هــای مختلف و انــواع مقاطــع فوالدی 
اعــم از نبشــی، تیرآهــن، ناودانــی و همچنین شــمش 
فوالدی ، کامل ترین سبد محصوالت فوالدی را تولید 

و روانه بازار می نماید.
* رشد 5۰ درصدی صادرات مجتمع فوالد صنعت بناب

ح هــای توســعه ای فــوالد کشــور  کلنــگ بزرگتریــن طر
امسال در فوالد صنعت بناب به زمین زده می شود.

به گزارش روابــط عمومی مجتمع فــوالد صنعت بناب 
، علیرضا رزم حســینی، وزیــر صنعت، معــدن و تجارت 
کشــور کــه از بــا حضــور در اســتان آذربایجــان شــرقی 
وضعیــت صنعــت اســتان را مــورد بررســی قــرار داده 
اســت در شهرســتان بنــاب حضــور یافــت و در جریان 

این سفر از مجتمع فوالد صنعت بناب بازدید کرد.
ح های توسعه ای این  این بازدید در راســتای ایجاد طر
مجتمع با حضور اســتاندار آذربایجان شــرقی و جمعی 
از مسئولین اســتانی با افتتاح یک واحد فوالدی و یک 
واحــد صنعتــی فــرآوری خشــکبار در شهرســتان بناب 

همراه بود.
علیرضــا رزم حســینی در حاشــیه بازدیــد از واحدهــای 

صنعتی شهرستان بناب با اشاره به افزایش صادرات 
، اظهار کرد: تا پایان سال نیز صادرات  طی ماه های اخیر
کشــور رونــد صعــودی خواهــد داشــت و بــا توجــه بــه 
فشــارهای اقتصــادی موجــود، تــراز مناســبی را تجربــه 
کردیــم و صــادرات و واردات مــواد اولیــه کارخانجــات 

خوب انجام شده است.
الزم بــه یادآوریســت میــزان صــادرات مجتمــع فــوالد 
صنعــت بنــاب نیــز در مدت مشــابه نســبت به ســال 
گذشــته شــاهد افزایش 50 درصدی بوده است و این 

نشان از پویایی این مجموعه دارد.
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت عنوان داشــت: تأمین 
مــواد اولیــه کارخانجــات، یکــی از مهمتریــن کارهایــی 
 
ً
 انجــام داد و بــا این کــه اخیــرا

ً
اســت کــه دولــت اخیــرا

مشــکات بســیاری در این زمینــه به وجود آمــده بود، 
صادرکنندگانی که تعهد ارزی داشــتند از محل واردات 
کاالهــای ضــروری و مــواد اولیــه کارخانجــات، تأمیــن 

شدند و این امر کمک بسیاری به صنعتگران کرد.
مجتمع فوالد صنعــت بناب در قالب پروژه گســترش 
فوالد شهریار ، پروژه های توســعه را نیز در برنامه کاری 
قرار داده و با جدیت در حال تکمیل خطوط و افزایش 
ظرفیــت تولیــد می باشــد و پروژه هــای این شــرکت به 

ح ذیل می باشد: شر
 - مــگا پــروژه ذوب و ریختــه گــری بــه ظرفیــت اســمی 

یك میلیــون و چهار صــدو پنجاه هــزار تن در ســال که 
شــامل یك کوره قــوس الکتریکی بــا ظرفیــت 160 تن با 
خــوراك 100 % آهــن اســفنجی و خروجــی خطــوط ریخته 

گری اسلب و بیلت
- احــداث کارخانــه نــورد ورق ونــورد ســرد وگــرم ورق و 

تیرآهن بال پهن
 - احــداث کارخانــه تولیــد اکســیژن و گازهــای صنعتی 
مورد نیــاز خطــوط ذوب مجتمــع دردو فــاز مجموعا به 

ظرفیت نود میلیون متر مکعب در سال
لیــاژ ) فروســیلیس ،  - احــداث کارخانــه تولیــد فروآ
فروسیلیکومنگنز و فرومنگنز ( در دو فاز مجموعا به 

ظرفیت پنجاه هزارتن در سال
-توسعه خط ریلی و اتصال به شبکه راه آهن سراسری

با شــروع به کار ایــن پروژه ها که بــزودی کلنــگ زنی آن 
صورت خواهد گرفت به جــرات می توان گفــت که این 
واحد تولیــدی تابعه گــروه مالی گردشــگری بــه عنوان 
ح هــای توســعه ای  ســردمدار و پیشــرو در ایجــاد طر

کشور خواهد بود
* در اجالس مسئولیت پذیری اجتماعی صورت گرفت

 مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب، لــوح و تندیــس ویــژه 
اجــاس سراســری مســئولیت  پذیــری اجتماعــی و 

اخاق حرفه ای را دریافت کرد
در پایان اجاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی 
و اخاق حرفــه ای، که در مرکز همایش های دانشــگاه 
الزهــرا برگــزار گردیــد، ضمــن تقدیــر از مهنــدس بابک 
علیزاد شهیر مدیر عامل و عضو هیات مدیره به پاس 
خدمــات موثــر و ارزنــده ایشــان در ایفــای مســئولیت 
اجتماعــی، تندیــس ویــژه این اجــاس نیز بــه مجتمع 

فوالد صنعت بناب اهدا گردید .
ســالجاری  در  بنــاب  صنعــت  فــوالد  مجتمــع 
اقدامــات موثــری را در حوزه هــای مختلــف در قالــب 

مســئولیت های اجتماعــی انجــام داد کــه از آن جملــه 
ح و کمپیــن هــم نفــس مــردم اشــاره  میتــوان بــه طــر
ح از آغــاز اپیدمــی کوئیــد 19 و نیــاز  کــرد، در ایــن طــر
بیمارستان ها به اکسیژن، این شــرکت وارد عمل شد 
و بــا تامین اکســیژن بــرای بیمــاران کرونایی توانســت 
نقــش و ســهم بســزایی را در ایــن شــرایط بحرانــی ایفا 

کند.
تهیــه و توزیــع بســته های معیشــتی و توزیــع آن بیــن 
اقشــار نیازمند و آســیب دیده از شــیوع بیمــاری کرونا 
از دیگــر اقداماتــی بود کــه در ســال جــاری در دو نوبت 

انجام شد.
اقدامــات موثر و همــکاری بــا نهاد های ناظــر بر مخیط 
زیست نیز توسط این مجتمع شــکل و رنگ دیگری بر 
خود گرفت و ســرمایه گذاری الزم برای بهبود و تقویت 
سیســتم های کاهــش آالیندگــی، تغییر رژیــم مصرفی 
مــواد اولیــه در کوره هــای ذوب و اســتفاده حداکثــری 
از آهن اســفنجی موجبات کاهــش آالیندگــی را فراهم 

آورد.
در حــوزه منابع انســانی و حفــظ و صیانت از نیــروی کار 
کــه همانــا ســرمایه اصلی شــرکت می باشــد بــه جهت 
مراقبــت در مقابل بیمــاری کوئیــد 19 صــورت گرفت و 
به منظور حمایــت از معیشــت کارکنان، بــا اختصاص 
کــورد و بهــره وری و ارائــه  پرداختــی ویــژه در قالــب آ
بســته های غذایــی و یــا بــن کارت بصــورت دوره ای و 

منظم انجام می گیرد.
شــایان ذکــر اســت کــه مجتمــع فــوالد صنعــت بناب، 
یکــی از شــرکت های تابعــه گــروه مالــی گردشــگری در 
ســالجاری به عنوان یکی از پیشــگامان عمل به شعار 
ســال و جهش تولیــد بــوده و رکورد تولیــد محصوالت 
فوالدی از بدو تاسیس این مجموعه فوالدی را تجربه 

نموده است.

رکورد زنی مجتمع فوالد صنعت بناب
 در افزایش تولید و صادرات

سرور ارجمند حجت االسالم و المسلمین سید محمدرضا میرتاج الدینی 
نماینده محترم مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر 

پمپ بنزین افتخاری/ حاج حسین افتخاری

انتخاب حضرتعالی را به عنوان عضو ناظر در مجلس شــورای اسالمی با 

حداکثر رای که بیانگر تعهد ، تخصص و توانمندی جنابعالی است تبریک 

عرض نموده از خداوند متعال توفیقات روز افزون تان را خواستارم.

الهه احمدی
دانش آموز ممتاز کالس نهم مدرسه ی جمهوری اسالمی 

دختر عزیزم امیدوارم موفقیت طی مراحل زندگی و تحصیلی ات
 را شاهد باشیم .  با تشکر از مدیریت محترم ، معاونین و دبیران

 مربوطه.                                                                                       
                                                                                                         از طــرف مــادرت

آگهی مزایده 
فروش سرقفلی جای  مغازه

شهردار ســراب در نظر دارد به اســتناد بند اول مصوبه شماره  362  
مورخه 99/03/3  شــورای محترم اسال می  شهر سرابسرقفلی تعداد 
ســه باب جای مغازه واقع در ضلع جنوبی محدوده پارک خاتم االنبیا  

را به صورت نقدی از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید.
الف(مشخصاتمغازهها:

1-جایمغازهشمارهیکبهمساحت65/85مترمربعبهمبلغکل5.268.000.000
ریال

2-جایمغازهشمارهدوبهمساحت49/05مترمربعبهمبلغکل4.169.250.000
ریال

3-جایمغازهشمارهسهبهمساحت26/37مترمربعبهمبلغکل.3.058.290.000
ریال

شرایط مزایده:

1-متقاضیانبایســتی5%قیمتپایهجایمغازهپیشــنهادیرابهعنوانسپردهبه
حسابسپردهشماره20111133678183شهردارینزدبانکقرضالحسنه
مهرایرانشــعبهســرابواریزوفیشمربوطهرابههمراهدرخواســتکتبیومبلغ

پیشنهادیدرپاکتسربستهبهدبیرخانهشهرداریتحویلورسیددریافتنمایند.

2-بهایسرقفلیجایمغازههانقدادریافتخواهدشد.
3-شهرداریدرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختاراست.

4-بهتقاضاهایمخدوش،مبهموفاقدسپردهترتیباثردادهنخواهدشد.
5-هزینهمتعلقه)نشرآگهی(بهعهدهخریدارخواهدبود.

6-شــرکتکنندگانموظفاندشــمارهمغازهرابررویپاکتپیشــنهادیخودقید
نمایندوپیشنهادخودراتاآخروقتاداریروزپنجشنبهمورخه99/11/2بهدبیرخانه

شهرداریسرابتحویلدهند
7-سپردهنفراتاولتاسومتاعقدقراردادبابرندهمزایدهمستردنخواهدشدودرصورت

انصرافهریکازبرندگانسپردهآنبرندهبهنفعشهرداریضبطخواهدشد.
8-عقدقراردادپسازاحداثوتکمیلبنایمغازهتوســطبرندهمزایدهطبقنقشــه

شهرداریکهبهتاییدشهرداریبرسدانجامخواهدگرفت.
8-متقاضیانمیتوانندجهتکسباطالعاتبیشترورویتنقشهها،شرایطوقرارداد

واگذاریبهدایرهفنیوشهرسازییاواحددرآمدمراجعهویاباشمارهتلفنهای
68-43228167تماسحاصلنمودهوازمحلپروژهبازدیدنمایند.

   محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

مرحله اول  ) نوبت اول(

پرتاژ ر
 


