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اقدامات شاخص در جهت پايش تلفات شركت توزيع برق تبريز تشريح شد؛

بهره بردارى از نزديك به 60 
ميليارد ريال پروژه كاهش تلفات

بررسي نحوه برقدار كردن 10 هزار و 262 حلقه 
چاه كشاورزي 

درجلســه اي كه با حضور مديران ســازمان جهادكشاورزي استان آذربايجان شرقي ، شركت آب منطقه اي ، 
سازمان بهينه سازي مصرف سوخت ، شركت  برق منطقه اي و شركت گاز با حضور رحمتي معاون هماهنگى امور 
عمراني استاندارى درمحل اطاق جلسه معاونت عمراني استانداري برگزارشد، نحوه استفاده از ظرفيت هاي قانوني 
وتفاهم نامه ميان جهادنصر ، توانير و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت براي برقداركردن 10 هزار و 262 حلقه 

چاه كشاورزي ديزلى استان مورد بررسي قرار گرفت.

كمبودى در تامين كاالهاى 
اساسى در آذربايجان شرقى 
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مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى آذربايجان شرقى:مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى آذربايجان شرقى:

بازگشايى بازگشايى 36583658  راه  روستايى در زمستان سال جارى  راه  روستايى در زمستان سال جارى

شهردار منطقه 5 خبر داد؛
ورودى  كيلومترى  مسير 3  در  گلكارى 

شرق تبريز

تاير خودروها بايد مطابق اســتاندارد ملى 
2-1093 و 1-1093 باشند.

با توجه به اينكه در سفرهاى جاده اى يكى 
از عوامل مهم در ايمنى خودرو تاير آن مى 
باشــد لذا قبل از سفر و در حين سفر توجه 
بــه تاير خودرو از اهميت بااليى برخوردار 
است. در اين خصوص توجه به نكات زير 
مى تواند موجب ايمنى بيشتر تاير خودرو 

گردد:
• باد تاير خودرو بايد طبق استاندارد تنظيم 

شود.
• به شــاخص TW حك شــده در بدنه 
تاير كه نشــان دهنده حد مجاز ســايش 
الستيك اســت توجه گردد و در صورت 
رســيدن سايش به اين شــاخص، از تاير 

استفاده نگردد.
• عمق شيار الستيك خودرو بايد كنترل 

شــود و اهميت اين كنترل در جاده هاى 
بارانى و برفى بيشــتر آشكار مى شود. باد 
الســتيك ها نيز داراى اهميت است زيرا 
چرخى كه باد آن تنظيم باشــد بهترين و 
مناسبت ترين چسبندگى را با سطح جاده 
ايجاد نموده و دوام آن نيز بيشــتر خواهد 
بود. بــه ازاى 10 درصد باد ناكافى در هر 
چرخ  10 درصد از عمر آن كاسته مى شود.
• پس از هر دو الى ســه ساعت رانندگى 
يك توقف 10 الى 15 دقيقه اى انجام شود 
زيرا اصطحكاك ايجاد شــده بين تاير و 
جاده موجب داغ شدن تاير شده و احتمال 
دفرمگى و آســيب و حتــى پارگى تاير را 

فراهم مى آورد.
• از شستشــوى تايــر با مواد شــوينده 
خوددارى گــردد زيرا اين مــواد موجب 

آسيب رسيدن به ساختار تاير مى شوند.

همبرگر به شماره استاندارد اجبارى 2304 
ضرورى مى باشد.

دو ويژگى متمايز اين محصول:
1 – برگــر مخلوط و گوشــت و پروتئين 

گياهى
2 – انواع همبرگــر خام (60 – 75 – 85 

– 90 درصد)
هبرگر بايد شــامل گوشت قرمز حيوانات 
حالل گوشــت كه چرخ شده و به آن ساير 
مواد مجاز شــامل ســويا، گلوتن، روغن 
خوراكى، ادويه ها، تخم مرغ، شير خشك، 
آرد گندم، آرد سوخارى، سبزى ها، نمك، 

پلى فسفات اضافه شده است.
بافت شناســى  ويژگى هــاى 

محصول:
ســويا: فقط در برگر مخلوط گوشت و 
پروتئين گياهى (برگــر 30 درصد) مجاز 

است.
بافت هاى غيرمجاز: شامل استخوان، 
غضروف، سنگدان، پوســت، كبد، ريه و 

ساير بافت هاى غيرمجاز است و نبايد كه 
در هيچ كدام از فرآورده هاى همبرگر باشد
بســته بندى: در پوشش هاى مناسب 
شــامل كاغذ مــوم دار و يا پلى اتيلين و در 
بسته بندى هاى ثانويه از جنس مقوا انجام 

مى شود.
نشانه گذارى: بندهاى زير بايد رعايت 

شود:
* نام دقيق به همراه گوشت و ساير عوامل 

تشكيل دهنده
* نام و نشانى واحد توليدى

* درج پروانه ســاخت وزارت بهداشــت، 
تاريخ توليد و انقضا و ساخت ايران

شرايط نگهدارى: در دماى 18 درجه 
زير صفر و به صــورت منجمد نگهدارى 
شود. در صورت انجماد زدايى نبايد مجددا 

منجمد شود.
توجه: همبرگر بايد به شكل گرد و قرصى 
عرضه شود توليد آن به شكل كبابى ممنوع 

است.

تاير خودروها بايد مطابق استاندارد ملى باشد

ضرورت شــماره اســتاندارد اجبارى 2304 
براى همبرگر

نكاتى در مورد نصب و ايمنى بخارى گازى

ضرورت شماره استاندارد 2441 براى  آب معدنى
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50 درصد ظرفيت توليد فوالد آذربايجان شرقى 
در مجتمع فوالد صنعت بناب

مجتمع فــوالد صنعت بناب 
ظرفيت توليــد 50 درصد فوالد 
استان آذربايجانشــرقى را دارا 

مى باشد.
به گزارش روابــط عمومى 
مجتمــع فوالد صنعــت بناب، 
صادق جاهد خطيبى سرپرست 
و عضو هيئت مديره اين مجتمع 
در جلســه شوراى مديران كه به 
منظور بررسى عملكرد شركت 
در ســالجارى برگزار شد، گفت: 
در ســال 98 اقدامــات فنى و 
توليــدى در ايــن مجتمع روند 
خوبــى را طــى كرده اســت و 
اقدامات اصالحــى و زير بنائى 
الزم انجام يافته كه از آن جمله 
به راه اندازى خطوط ذوب و نورد 

غير فعال مى شود اشاره كرد .
صنايع  گسترش  مديرعامل 
و معــادن ماهــان با اشــاره به 
برنامه هاى توسعه اى و فناورانه 
شــركت هاى زير مجموعه اين 
هلدينگ عنوان كــرد : با تكيه 
بر توان دانش فنى و مهندســى 
پرســنل مجموعه در سالجارى 
ست پنج كوره هاى القائى واحد 
520 ذوب مجتمع فوالد صنعت 
بناب طراحى، ســاخت و به بهره 
بردارى رســيد و همزمان براى 
اولين بار در منطقه، شارژ 50 در 
صدى آهن اســفنجى در كوره 
هــاى القائى را در اين شــركت 
شاهد بوديم همچنين در بخش 
نورد  استندهاى نوردى بصورت 
كامل طراحى و ســاخته شد كه 
4 دســتگاه در حــال حاضر در 
خطــوط نورد مورد بهره بردارى 
قرار گرفته است و با بومى سازى 
انجام شده عالوه بر صرفه جوئى 
ارزى به لحاظ زمانى و كاربردى 
بودن استند ها مطابق با خطوط 

توليد نيــز بهينه ســازى الزم 
صورت گرفته است.

خطيبــى با اشــاره به ميزان 
توليد صــورت گرفتــه در اين 
كارخانــه گفــت : افزايش 50 
درصــدى توليــد در واحدهاى 
فوالدســازى نســبت به سال 
گذشــته و ارتقاء ركــورد توليد 
از زمان تاســيس در واحدهاى 
مذكور را به ميزان 270 هزار تن 
شاهد هســتيم كه در حوزه نورد 
هــم توليــد 210 هزارتن انواع 

مقاطع نوردى را داشتيم. 
سرپرســت مجتمــع فوالد 
افزايــش  از  بنــاب  صنعــت 
صادرات نســبت به ســال قبل 
خبــر داد و افــزود : محصوالت 
توليــدى اين مجتمــع در حوزه 
فوالدسازى و نورد در بازارهاى 
داخلــى و خارجــى از اعتبــار 
ويــژه اى برخوردار اســت و در 
ســال 98 افزايــش 16 برابرى 
صادرات را داشته ايم كه در كل 
كشــور باالترين ميزان افزايش 
صادرات در بين شــركت هاى 
فوالدى بوده  و براى ســال 99 
هم در خصوص صادرات برنامه 
ريزى داريــم و فعال تر خواهيم 

شد.

خطيبــى تــوان توليــدى 
مجموعــه فوالد صنعت بناب را 
باالى يك ميليون تن در ســال 
عنــوان و گفت : طبــق پروانه 
بهره بــردارى هاى اخذ شــده 
و تــوان توليد مجتمــع اعم از 
دو واحد فوالدســازى و 7 خط 
نورد پتانســيل توليد 50 درصد 
فوالد اســتان را داريم و با برنامه 
ريزى انجام شده و ميزان توليد 
ســالجارى كه براى ســال آتى 
بهبــود داده خواهد شــد ميزان 
توليد پيش بينى شــده بيش از 
هشتصد هزار تن خواهد بود كه 
اين ميزان بــا توجه به امكانات 
موجود بــا تاميــن نيازها توان 
توليــدى مــا را به بــاالى يك 
ميليــون تــن در ســال خواهد 

رساند.
صــادق جاهــد خطيبى در 
خصــوص وضعيــت فعلى اين 
شــركت نيز عنوان كرد : اصالح 
فرآيندهــاى خريــد و فروش و 
رفع مشــكالت بانكى از برنامه 
هاى در حال اجــراى ما بوده و 
اقدامات اصالحى در اين زمينه 
صورت گرفته اســت كه در سال 
آتى شاهد رفع مشكالت بانكى 
خواهيــم بود و پيــش بينى مى 

شود كه در ســال 99 با توجه به 
تمهيدات انجام شــده مشــكل 
آنچنانــى نداشــته باشــيم و با 
تمــام توان در جهت رونق توليد 
و حضور پررنــگ در بازارهاى 

داخلى و خارجى گام برداريم.
سرپرســت مجتمــع فوالد 
صنعت بناب نيروى انســانى را 
ارزشمندترين سرمايه دانست و 
ادامــه داد: در حال حاضر 1200 
نفر بصــورت مســتقيم در اين 
مجتمع مشغول به كار مى باشند 
كه تمام حقــوق، مزايا و عيدى 
پرســنل پرداخت شــده است و 
همچنين  در راســتاى سالمتى 
و ارتقاى دانــش فنى و جايگاه 
شــغلى همــكاران برنامه هاى 
متعددى در دست اجرا مى باشد و 
همزمان با مشكالت ايجاد شده 
در كشور با شيوع بيمارى كرونا 
تمــام امكانات و تمهيدات الزم 
براى حفظ ســالمتى و بهداشت 
كاركنان اعم از تســت ( استفاده 
از ترنومتر) و پايش ســالمتى و 
ارائــه گواهى ســالمت، تهيه و 
ارائه ماســك، دســتكش ، ضد 
عفونى كننــده ها، اصالح روند 
تغذيه، ســرويس هــاى حمل 
و نقــل و اطالع رســانى و آگاه 

سازى الزم صورت مى پذيرد.
وى در پايــان بــا تاكيــد بر 
مســئوالنه عمل كردن تمامى 
مديــران و كاركنــان در جهت 
ارتقــاء جايگاه فعلــى مجتمع 
گفت : الزم مــى دانم در پايان 
از خانــواده هاى صبور، همدل و 
همواره همراه پرســنل مجتمع 
نهايت قدردانى را داشــته باشم 
و همچنين از پرســنل متعهد و 
تالشگر تشــكر و قدردانى مى 

نمايم.  

والدت با سعادت امام محمد تقى(ع) را تبريك مى گوييم

ابتدا در هنگام خريد وسايل گاز از استاندارد بودن آن اطمينان حاصل نمائيد.
در فصل زمستان دريچه كولر را ببنديد.

از شومينه به عنوان يك وسيله گرمايشى استفاده نكنيد.
از دودكش هاى با لوله هاى آكاردئونى استفاده نكنيد.

به جاى دودكش بخارى از دودكش شومينه استفاده نكنيد.
ازكالهك اچ به جاى كالهك تكى استفاده كنيد.

استفاده از درز انقطاع براى خروج لوله هاى دودكش بخارى ممنوع.
از بخارى هاى فاقد دودكش در محل بسته استفاده نكنيد.

از دودكش مشترك استفاده نكنيد.
بدنه لوله بخارى با عايق بپوشانيد.

دودكش را در سطل آب قرار ندهيد.
لوله هاى دودكش را از پنجره يا ديواره هاى جانبى خارج نكنيد.

طول استاندارد شيلنگ وسايل گازسوز نبايد بيش از 120 سانتى متر باشد.
عالئم مسموميت با منواكسيد كربن به عالئم سرماخوردگى دارد و متاسفانه 
افرادى كه با اين گاز مسموم مى شوند ، مى پندارند دچار سرماخوردگى شده اند 

و تمايل به استراحت و خوابيدن دارند. 
عالئم مسموميت با گاز coعبارتند از :

ســردرد - ضعف جسمانى - ســرگيجه و بى قرارى - تهوع و استفراغ - 
خميازه كشيدن بيش از حد - كاهش ديد - خواب  آلودگى شديد – خستگى 

- كاهش قدرت عضالنى
اقدامات مهم در صورت گاز گرفتگى:

از محيط آلوده خارج شويد و يا فرد مسموم را از اين محيط دور كنيد.
لباس هاى تنگ فرد مســموم را آزاد كرده و يقه پيراهن را باز و كمربند او 

را در آوريد.
عمليات اكسيژن دهى را آغاز كنيد.

ســعى كنيد راه هاى تنفســى بيمار را باز كنيد و سپس با اورژانس تماس 
بگيريد .

آب معدنى بســته بندى شده با استاندارد 2441 ضرورى مى باشد.
در اين اســتاندارد ويژگى ها، روش هاى آزمون، شرايط بهداشتى توليد 
و نشــانه گذارى محصول آب معدنى بسته بندى شده شرح داده شده است.

آب معدنى داراى تفاوت هايى با آب آشــاميدنى اســت كه موارد زير را 
مى توان بيان نمود:

1 -  داراى امالح معدنى، عناصر كمياب و ديگر تركيبات معدنى اســت.
2 -  كيفيت آن در فصول مختلف از ثبات نســبى برخوردار است.

3 -  هيچگونه فرآيند پااليش به جز پااليش جداســازى ناپايدار شامل 
آهن، منگنز، ســولفور و ارسنيك انجام نمى شود، استفاده از ازن، فرابنفش 

و كلر مجاز نمى باشد.
4 -  از منابع طبيعى مانند چشمه و يا چاه از سفره هاى زيرزمينى تهيه و 

در نزديكترين فاصله بسته بندى مى شود.

آگهى مزايده آگهى مزايده 
امالك مازاد بانك ملى ايرانامالك مازاد بانك ملى ايران
 ( آذربايجان شرقى )   ( آذربايجان شرقى )  55 / /9898

صفحه 2 و 3

نوبت اول
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      بانك ملى ايران در نظر دارد، قسمتى از امالك مازاد خود را از طريق مزايده 
نقد  نقدى،  صورت  به  و  موجود  وضعيت  در   ، مزايده  پايه  قيمت  مبناى  بر  كتبى 
و اقساط ، بدون متصرف و متصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مى توانند 
براى كسب اطالعات بيشتر، بازديد از امالك، دريافت اسناد مزايده ( برگه هاى 
شرايط شركت در مزايده ) و تسليم پيشنهادات خود تا ساعت 14:30 روز شنبه 
1398/12/24 در سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس اينترنتى 
شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  و  نمايند  مراجعه   www.setadiran.ir

تلفن 35234089 و 35265999  با پيش شماره 041تماس حاصل نمايند .
توضيحات : 

1-بانك ملى ايران در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
 ، مخدوش   ، مقرر  ميزان  از  كمتر  سپرده  داراى  يا  سپرده  فاقد  2-پيشنهادات 

مبهم و مشروط ، مردود است .
3-رعايت كليه موارد مندرج در برگه هاى مزايده الزامى است .

4-ســپرده ( وديعه ) شركت در مزايده معادل 5٪ قيمت پايه مزايده است كه 
استان  ملى  بانك  شعب  امور  اداره  تضمينى  چك  فقره  يك  طى  بايد  متقاضيان 

تحويل  مزايده  در  شركت  شرايط  برگه  حاوى  پاكت  همراه  به  آذربايجانشرقى 
دهند.

5-كليه پاكات حاوى پيشنهادات متقاضيان خريد امالك در ساعت 10 صبح روز 
استان  بانكملى  شعب  امور  اداره  ساختمان  درمحل   98/12/25 مورخ   يكشنبه 
لذا   ، شد  خواهد  بازگشـــايى  كنفرانس  سالن   – سوم  طبقه  آذربايجانشرقى 
متقاضيان مى توانند در موعد ياد شده با ارائه كارت شناسايى در جلســـــه 

مذكور شركت نمايند . 
6-امالك داراى متصرف به صورت وكالت بالعزل و تقبل كليه هزينه هاى مربوط 
عهده  بر  موارد  ساير  و  انتقال  و  نقل  با  ارتباط  در  مأخوذه  استعالمات  اخذ  به 

خريدار واگذار مى گردد ( هزينه تنظيم وكالتنامه بالمناصفه خواهد بود ) 
7-براى كليه امالك ، بازديد الزامى اســت و در وضعيت موجود واگذار مى گردد 
ملك  تخليه   ، مزايده  برگ  در  مندرج  شرايط  وفق   ، متصـرف دار  امالك  براى  و 

برعهده خريدار است. 
صورت  در  و  شـغل  تغيير  جهت  مالك  رضايت  جلب  هزينه  سرقفلى  امالك   -8

لزوم تغيير كاربرى بر عهده خريدار است.

9- امالكى كه به صورت نقد و اقساط واگذار مى شود قرارداد منعقده به روش 
اجاره به شرط تمليك ميباشد 

10 -هزينه آگهى و كارشناسى برعهده خريدار است و مشاراليه مى بايست اين 
بانك  وجه  در  نقداً  قرارداد  انعقاد  از  قبل  بانك  اعالم نظر  براســـاس  را  هزينه 

واريز نمايد.
خريد  بابت  000ر250ريال  مبلغ  بايست  مى  مزايده   در  شركت  11-متقاضيان   
اينترنتى  آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  طريق  از  مزايده  اسناد 

www.setadiran.ir مراجعه نمايند .
هاى  برگه  در  مى بايست  اقساط  و  نقد  صورت  به  امالك  خريد  12-متقاضيان   
شرايط شركت در مزايده (كه به صورت نقد و اقساط در اختيار ايشان قرار مى 
ذيل  جدول  براســاس  نظر  مورد  نرخ  ســود  و  مدت  به  اشاره  صراحتًا  گيرد) 

نمايند . 
اولويت  باشد،  مساوى  طور  به  خريداران،  پيشنهادى  مبالغ  صورتيكه  در   -13

فروش با شرايط نقدى است
14 -نحوه فروش امالك مازاد بانك به شرح ذيل اعالم مى گردد.

ش
نحوه فرو

 با شرايط نقد

شرح شرايطرديف

در صورت خريد نقدى 10 درصد تخفيف به خريدار داده خواهد شد (به استثناء موارد ذكر شده در توضيحات ).1

امالك متصرف دار به صورت نقدى و يا اقساط (به روش اجاره به شرط تمليك ) با ارائه وكالت نامه به فروش مى رسد .2

ش با شرايط 
نحوه فرو

نقد و اقساط

شرايط اقساطمدتكاربرىرديف

%50 نقد + 50 % اقساط ماهيانه بدون سوددو ساله (24 ماهه)تجارى،  مسكونى ، ادارى 1

30 % نقد + 70 % اقساط ماهيانه با سود 20 %

30 % نقد + 70 % اقساط ماهيانه بدون سود دوساله (24 ماهه)صنعتى ، كشاورزى ، دامدارى وخدماتى 2

شعبه تمليك رديف
متراژكاربرىآدرسكننده

عرصه 
متراژ
 اعيانى

وضعيتپالك ثبتىقيمت پايه مزايده
توضيحات(فروش با وضع موجود) ملك 

212 متر همكف و 212 متر مربع زير زمينخالى2294  فرعى تفكيكى از 2  اصلى44641452,746,000,000تجارىتبريز- خيابان فلسطين - محل سابق بانك ملى شعبه فلسطينملكى بانك1

سرقفلى- يك باب مغازه دو دهانه خالىپالك ثبتى 2263 بخش 5 تبريز012716,800,000,000تجارىتبريز - خيابان صائب - روبروى شعبه بانك ملىملكى بانك2

پنجاه و هشت سهم مشاع از نودو شش سهممتصرفدار فرعى از 1107 اصلى 2002588,120,000,000/9002مسكونىتبريز - منظريه آخر سليمان خاطر كوى شهيد جهانگير زاده پالك 172شعبه تبريز3

تبريز- خيابان آذربايجان نرسيده به فلكه بهار كوچه شهيد صادقى پالك شعبه شهرك امام4
151

62سهم مشاع از 96 سهم (اپارتمان)عرصه و متصرفدار342فرعى از 4923 اصلى 0943,059,700,000مسكونى
اعيان 

سرقفلى 84- متر مربع همكف و 29 متر بالكنخالىيك فرعى 1473 اصلى01139,975,000,000تجارىمراغه- جنب هتل درياشعبه مراغه5

 ساختمان كلنگى و غير قابل سكونت مى باشدخالى22فرعى از 1602101,344,000,000863مسكونىمراغه - خيابان خيام كوچه سيد آباد سمت راست پالك 5شعبه مراغه6

7
پايانه گوگان - روبروى روستاى فيروز ساالر پايانه مسافربرى گوگانگوگان

مسافربرى
پالك ثبتى1749 فرعى تفكيكى از دو مجزى 5940146825,582,620,000

شده از دو اصلى مفروزى مجزا شده از 535 قطعه 
يك بخش 38 تبريز

460متر مربع سالن مسافربرى و 158 متر مربع خالى 
نگهبانى و سرويس 19- باب كارگاه و يك باب كارواش 

به مساحت 650متر مربع و داراى امتياز برق و گاز و 
آب(ششدانگ  

ششدانگمتصرفدار1245 اصلى از بخش 10 تبريز2002043,360,000,000مسكونى  سردرود-  محله القنديس دربند زمزم كاشى 118شعبه تبريز8

 يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگمتصرفدار1291فرعى از 49  اصلى بخش 15 تبريز2272953,472,000,000مسكونىمرند-  خ طالقانى روبروى جهاد تقاطع خيابان طالقانى و عنايت ملكىشعبه مرند9

 دو دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار46/400 بخش 15 تبريز13880751,000,000مسكونىمرند- روستاى اربطان شعبه مرند10

ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى متصرفدار1406  فرعى از 34  اصلى بخش 15 تبريز  3451662,352,000,000مسكونىمرند - كشكسراى خ امام محله قزل آباد كوچه عالمه طباطبايى پالك 9شعبه مرند11

  يك دانگ مشاعى از ششدانگ متصرفدار1605/55/56بخش 15تبريز3253462,240,000,000مسكونىمرند - خ بهشتى نرسيده به مدرسه پيش ساخته شعبه مرند12

ششدانگ شامل يك ساختمان مسكونى دو طبقه متصرفدار447اصلى بخش 15 تبريز1802424,256,000,000مسكونىمرند - خ قيام- مابين پل المهدى و پل قيام - كوچه شهيد اردبيلچى شعبه مرند13
به مساحت 242 متر مربع 

پالك ثبتى 673   فرعى از 28  اصلى بخش 83290821,000,000مسكونى مرند- روستاى گله بان بخش 15 تبريزشعبه مرند14
15تبريز

ششدانگمتصرفدار

دو پالك ثبتى بطور همزمان بفروش ميرسد متصرفدار4/121و2722301,680,000,0004/2272مسكونى مرند - ديزج عليا كوچه شهيد حاجى پورشعبه مرند15

سه و نيم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار58 فرعى از 3345 اصلى 2002403,920,000,000مسكونى مرند- خيابان جلفا روبروى اداره دارايى ده مترى آزادگان 2 پالك 55شعبه مرند16

هشترود - خيابان شهيد قدوسى كوچه بهار -كوچه شرقى پارك اول فرعى شعبه هشترود17
غربى

ششدانگمتصرفدار2188 فرعى از 161  اصلى بخش48 تبريز115102840,000,000مسكونى

18
27  فرعى از 137 اصلى مفروزى 3 قطعه 12 20805043,889,000,000صنعتى هشترود- شهرك صنعتى چپنى مجتمع صنعتى فجرشعبه هشترود

بخش 48
داراى سالن  سوله با پوشش سقف خرپا بصورت خالى

نيمه تمام بدون درب و پنجره و فاقد نازك كارى به 
ارتفاع 8 متر و بمساحت 504 متر مربع

هشترود- خيابان شهيد رجائى روبروى مسجد حضرت وليعصرنرسيده به شعبه هشترود19
كوچه وليعصر كوچه 4 مترى واحد چهارم از راست

1726 فرعى از161  اصلى مفروزى از 69 بخش 2642302,860,000,000مسكونى
48تبريز

ششدانگ همكف به مساحت 186 متر مربع و زير متصرفدار
زمين به مساحت 44 متر مربع

هشترود - خيابان امام خمينى روبروى بانك سپه كوچه مينو پشت دبستان شعبه هشترود20
سابق سميه

ششدانگمتصرفدار1418فرعى از 161اصلى2151642,352,000,000مسكونى

21
37ا فرعى از 137  اصلى  مفروز و مجزى شده از 143610886,004,264,000صنعتى هشترود- كيلومتر 10 جاده هشترود -مراغه شهرك صنعتى فجرشعبه هشترود

سه فرعى از اصلى مزكور قطعه 15 تفكيكى واقع 
در بخش 48 تبريز

 داراى ماشين آالت صنعتى توليد آلومينيومخالى
 فاقد كنتور برق و آب

16  فرعى از 3  فرعى از سنگ 137  اصلى بخش 7864182,173,000,000صنعتى هشترود-  شهرك صنعتى چپنى شعبه هشترود22
48 تبريز

شامل 5932872 سهم از 10552200 سهم .متصرفدار

بانك ملى ايران  اداره امور شعب استان آذربايجان شرقى

ادامه در صفحه 3

نوبت نوبت آگهى مزايده امالك مازاد بانك ملى ايران ( آذربايجانشرقى )  آگهى مزايده امالك مازاد بانك ملى ايران ( آذربايجانشرقى )  55 / /9898
اولاول
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*توضيحات :براى امالك واقع در شهرك هاى صنعتى خريدار مستلزم قبول شرايط ذيل مى باشد: امالك صنعتى واقع در شهرك هاى صنعتى كه 
بصورت جانشــينى مى باشد :موضوع مزايده عبارتست ازحق استفاده از اعيانى احداثى و تأسيسات و مستحدثات در عرصه قطعه زمين بشماره 
پالك ثبتى .....واقع در بخش ..............واقع در شــهرك صنعتى ……………...................كه موضوع قرارداد / دفترچه واگذارى شــماره 

.............مورخ ................كه بانك در محل مزبور جانشين شده است .
2-  در مــورد محل هاى داراى متصرف  بانك هيچگونه مســئوليتى در خصوص رفع تصرف و خلع يــد و تخليه و تحويل محل ندارد و موارد مذكور 

مباشرتا"بعهده برنده مزايده است (دراين مورد بانك به برنده مزايده وكالت خواهدداد).
3- بانك بمدت 30 سال ازتاريخ واگذارى حق فسخ واگذارى( در هر قالبى كه واگذارگردد باشد) داراست.

4-  برنده مزايده تحت هيچ عنوان حق واگذارى آنرا مورد مزايده را به شــخص ديگر ندارد و اســتفاده از محل صرفاً بايد مباشرتا"توســط برنده 
مزايده صورت گيرد.

5-  واگذارى در قالب عقد اجاره بشرط تمليك خواهد بود كه شرائط شكلى و ماهوى آنرا بانك تعيين              مى نمايدو برنده مزايده حق درخواست 

تغيير مفاد و مندرجات آنرا ندارد .
6-  واگذارى محل به برنده مزايده منوط به توافق كتبى شركت شهركهاى صنعتى استان آذربايجانشرقى بوده و در صورتيكه شركت شهركهاى 
صنعتى با واگذارى محل به برنده مزايده موافق نباشــد ، واگذارى منتفى بوده و برنده مزايده حق هرگونه ادعايى عليه بانك اعم از كيفرى ، حقوقى 

، مطالبه خسارت ، مطالبه وجوه پرداختى بابت خريد اسناد مزايده و .....را از خود سلب و اسقاط نمود .
7-  بانك هيچگونه تعهد و تكليفى در واگذارى عرصه و اعيانى و تأسيسات مورد مزايده و نيز جانشينى برنده مزايده قبل از تسويه حساب با بانك 
ندارد، بلكه فقط در صورت عمل به تعهدات از سوى برنده مزايده براساس قرارداد اجاره به شرط تمليك ، بانك نامبرده را جهت جانشينى(بصورت 

عادى) به شركت شهركهاى صنعتى معرفى خواهد نمود كه قبول آن هم منوط به موافقت شركت شهركهاى صنعتى است.
8-  چنانچه شــركت شهركهاى صنعتى با جانشــينى برنده مزايده موافقت ننمايد يا بانك از حق فسخ خود استفاده نمايد يا به هر دليلى واگذارى 
محل به برنده مزايده متعذر و غير ممكن گردد ، بانك هيچگونه مســئوليت و تعهدى در اين موارد نداشــته و برنده مزايده حق طرح هرگونه ادعايى 

عليه بانك اعم از كيفرى ، حقوقى ، مطالبه خسارت و ...را از خود سلب واسقاط نمود

پمپ بنزين نيمه كاره- كابرى زمين مزروعى - 200 متر متصرفدار262 فرعى از 166 اصلى167842008,401,000,000مزروعىسراب- اراضى قريه خاكىشعبه سراب23
مربع ساختمان ادارى و 270متر مربع فونداسيون و 

سازه فوالدى نيمه كاره سى و پنج مميز چهل و دو  سهم 
مشاع از 96 سهم عرصه و اعيان

5/5دانگ مشاع از ششدانگمتصرفدار2659 فرعى از 127  اصلى0851,530,000,000مسكونىاهر-  شهرك شيخ شهاب الدين فاز 2طبقه چهارم شرقىشعبه اهر24

يك سهم مشاع از چهار سهم عرصه و اعيان  متصرفدار4 فرعى از 5254 اصلى2252091,176,000,000مسكونىاهر- جاده ورزقان كوچه پرديس 8شعبه اهر25
شامل 60متر مربع زيرزمين و 137 متر مربع همكف و 

خرپشته

3227فرعى از 24 اصلى مفروزى از 868 فرعى 2462103,752,000,000مسكونىكليبر-  ورودى جاده اهر كليبر - محله يعثوبىكليبر26
بخش 31 تبريز

ششدانگ - ساختمان دو طبقه مسكونى دو نبش با متصرفدار
ورودى هاى مجزا براى هر طبقه 

ششدانگمتصرفدار100 فرعى از 940 اصلى مفروز و مجزى از 80701,232,000,00013مسكونىاهر-  چلب ورودى آخر كوچه  رضوان- رضوان  3 فرعى يك پالك 31شعبه اهر27

ششدانگ عرصه و امالكمتصرفدار2726  فرعى از 24  اصلى5642577,230,000,000مسكونى كليبر- خيابان معلم كوچه هتل آرازشعبه كليبر28

ششدانگمتصرفدار16886  فرعى از يك اصلى2593275,940,000,000مسكونىبناب - خيابان فرهنگ روبروى ساختمان سابق كميته امداد شعبه بناب29

ششدانگ- اعيانى كلنگى و غير قابل استفادهمتصرفدار7871574,540,000,0001/813مسكونى بناب - (نور كريستال -اكبر آجودانى)شعبه بناب30
 مى باشد.

سه و نيم دانگ مشاع از ششدانگمتصرفدار2001421,634,000,00010/757مسكونى بناب - كوى ايثارگران - ايثار 2شعبه بناب31

پالك ثبتى 2458 فرعى از 41 اصلى مفروز و 2782503,458,000,000مسكونىملكان-  چاى كنار جنب مسجد قازانلو شماره 4شعبه ملكان32
مجزى از 1112 بخش 5 ثبتى

134 سهم مشاع از 278 سهم عرصه و اعيانمتصرفدار

شعبه دكتر 33
چمران

خسروشاه -دهستان تازه كند روستاى بارانلومحله بازار يولى كوچه توت   
ديبى كوچه اول

پالك ثبتى 671فرعى از2052اصلى واقع در 5812311,400,000,000مسكونى
بارانلو بخش 10 تبريز

2/5  دانگ مشاع از ششدانگمتصرفدار

بدون محوطه سازى و كف محوطه خاكى- كارخانه متصرفدارقطعه 4 از بلوك 20304325,208,000,00035صنعتى اهر - شهرك صنعتى اهر قطعه 4 از بلوك 35 شهركشعبه اهر34
سنگ سابى 

بانك ملى اداره امور شــعب استان آذربايجان شرقى در نظر دارد نسبت به برگزارى مزايده هاى عمومى به شرح جدول 
ذيل از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت اقدام نمايد .

متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر و شركت در مزايده به 
سايت اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمايند .

زمان انتشار آگهى در سامانه :  1398/12/13
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : 98/12/24 ساعت 14:30

زمان بازگشائى و اعالم برنده : 1398/12/25
نكات قابل توجه 

1- برگزارى مزايده از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس 
فوق الذكر مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل پرداخت وديعه ، 

شركت در مزايده ، ارسال پيشنهاد قيمت ، بازگشايى پاكت ها ، اعالم برنده 
، واريز وجه مزايده و تحويل كاال در بستر سامانه مذكور همزمان به صورت 

فيزيكى انجام مى پذيرد.
2- متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت 

  www.setadiran.ir  گواهى امضاى الكترونيكى (توكن) به آدرس اينترنتى
مراجعه نمايند. 

3- قبل از ارائه ى پيشنهاد قيمت از كاالهاى مورد مزايده بازديد نموده و 
شرايط شركت در مزايده را مطالعه فرمايند. 

4- براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تفن هاى 35231362 - 
35265999 - 041 ( كارپردازى – رضا  طاهرى ) تماس حاصل نمائيد.

بانك ملى ايران اداره امور شعب استان آذربايجان شرقى  

شماره مزايده رديف
مرجع

شماره ثبت در سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت

جمع قيمت پايه به ريالشرح كاال

8/000/000/000ريالفروش ماشين آالت و تاسيسات خط كامل توليد چيپس198/31097001325000004

نوبت اولنوبت اولآگهى مزايدهآگهى مزايده
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اى سرو ناز حسن كه خوش مى روى به ناز
عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نياز
فرخنده باد طلعت خوبت كه در ازل

حافظببريده  اند قد سروت قباى ناز

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  

پنجشنبه  15  اسفند  1398     شماره5617

IEEE استانداردهاى انجمن مهندسين الكترونيك در زمينه ى برق
IEC استانداردهاى كميته ى بين المللى الكترونيك

NFPA استاندارد در زمينه تجهيزات و وسائل مهار آتش
ISO استانداردهاى سازمان بين المللى استاندارد

API استانداردهاى انجمن پتروليوم آمريكا در زمينه نفت
ARI استانداردهاى برودت و تهويه هوا

ASME استانداردهاى انجمن مهندسين مكانيك آمريكا
ASTM استانداردهاى انجمن تست مواد آمريكا

ACI استانداردهاى انجمن بتون آمريكا
BSI استانداردهاى مؤسسه ى استانداردهاى بريتانيا

DIN استانداردهاى مؤسسه استانداردهاى آلمان
IESNA استانداردهاي انجمن مهندسي روشنايي

ANSI استانداردهاي مؤسسه ملي استانداردهاي آمريكا
CEN(EN) استانداردهاى كميته استاندارد سازى اروپا

UL استانداردهاي آزمايشگاههاي ايمني
NEMA استانداردهاي انجمن وسائل برقي
ICEA استانداردهاي انجمن مهندسين كابل

AA استانداردهاي انجمن آلومينيوم
AATCC استاندارد رنگ و شيمي نساجي آمريكا

ABMA استانداردهاي انجمن ياتاقان وبلبرينگ امريكا
AES استاندارد مهندسي صوت

AGA استاندارد هاي انجمن گاز امريكا
AGMA استاندارد هاي انجمن توليد كنندگان چرخ دنده امريكا

AISC استانداردهاي سازهاي فوالدي امريكا
AIAA استاندارد فضانوردي و ستاره شناسي آمريكا

ANS استاندارد انرژي اتمي آمريكا
ASHRAE اســتانداردهاي ســرمايش و گرمايش دما در ســاختمان تاسيسات 

ساختمان
ASSE استاندارد انجمن بهداشت آمريكا

AWS استانداردهاي انجمن جوشكاري آمريكا
AWWA استانداردهاي انجمن آمريكايي دستگاههاي آبرسان
BHMA استانداردهاى انجمن ساخت ابزار سازه ها نظير دربها

CGA استانداردهاي انجمن گازفشرده
(MERRITT) استانداردها وهند بوك مهندسي عمران CIVIL
CMAA استانداردهاي انجمن توليد كنندگان جرثقيل وباال برها

CSA استانداردهاي ملي كانادا
CTI استانداردهاي فناوري هاي سيستم هاي خنك كننده

DANIELI استانداردهاي فوالد ايتاليا
DNV-BV استانداردهاي قايق ها و كشتي هاي با سرعت باال وكم

EJMA استاندارد انجمن اتصاالت انبساطى
EC استاندارد اتحاديه اروپا

EURO استاندارد انجمن اروپا
GPA استانداردهاي انجمن پردازش دهنده گاز

HI. استانداردهاي انجمن هيدروليك
IECQ استانداردهاي كنترل كيفيت كميته بين المللي الكترونيك

INCITS استاندارد بين المللي تكنولوژي اطالعات
ISA استانداردهاي انجمن آمريكايي ابزارآالت اندازه گيري

ITU-R استانداردهاي اتحاديه بين المللي مخابرات/ بخش ارتباطات راديويي
ITU-T استانداردهاي اتحاديه بين المللي مخابرات/ بخش ارتباطات مخابراتى

JIS استانداردهاي صنعتي ژاپن
JTC1 استانداردهاي كميته استاندارد فني اتصاالت

MSS استانداردهاي انجمن توليد كنندگان شير االت و اتصاالت
NACE استانداردهاي انجمن خوردگي آمريكا

NSF استاندارد بين المللي صنايع غذايي
OSHHA استاندارد ايمني وبهداشت شغل

PSA استانداردهاى كارخانه خودرو سازى پژو فرانسه
PFI استاندارد هاي انجمن لوله

PPI استانداردهاي لوله هاي پالستيكي امريكا
RWMA استانداردهاي انجمن جوشكاري مقاومتي

SAE استاندارد انجمن قطعات اتومبيل
SSPC ا.ستانداردهاي انجمن پوشش وروكش هاي محافظتي مانند رنگ و…

TEMA استانداردهاي انجمن توليدكنندگان مبدل هاي حرارتي آمريكا
IPS استانداردهاى نفت ايران

UBC كدهاي ساختمان سازي وزلزله

درجلسه اي كه با حضور مديران سازمان جهادكشاورزي استان آذربايجان شرقي، 
شركت آب منطقه اي ، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت ، شركت  برق منطقه 
اي و شــركت گاز با حضور رحمتي معاون هماهنگى امور عمراني اســتاندارى 
درمحل اتاق جلســه معاونت عمراني اســتانداري برگزارشــد، نحوه استفاده از 
ظرفيت هاي قانوني وتفاهم نامه ميان جهادنصر ، توانير و ســازمان بهينه سازي 
مصرف ســوخت براي برقداركردن 10 هزار و 262 حلقه چاه كشــاورزي ديزلى 

استان مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي ســازمان جهادكشــاورزي اســتان، رئيس سازمان 
جهادكشــاورزي اســتان آذربايجان شرقي در اين جلســه با بيان اينكه شوراي 
اقتصاد در ســال 1393 طرحي را به تصويب رساند كه هدف آن كاهش مصرف 
گازوييل در چاه هاي كشــاورزي بود گفت: اين طرح تــالش دارد با جايگزيني 
برق ( برق شــبكه سراسري يا برق حاصل از انرژي هاي تجديدپذير نظير انرژي 
بادي يا خورشــيدي يا مولد هاي گازسوز) به جاي گازوييل مصرفي در پمپاژ آب 
چاه هاي كشــاورزي،  عالوه  بر صرفه جويي فوق، باعث بهبود شرايط اقتصادي 

و زيست محيطي در مزراع كشور شود.
اكبر فتحي با بيان اينكه براي تشــويق كشاورزان به اين امر،  يارانه هايي در نظر 
گرفته شده است گفت: يارانه اختصاص يافته براي هر كشاورز متغير بوده كه اين 
مقدار براســاس شرايط چاه (طبق پروانه بهره برداري) و ميزان مصرف گازوييل 
در چاه (طبق ســهميه رسمي كشــاورز) تعيين مي شود و در صورتي كه كشاورز 
تمام مراحل اجراي طرح (تجديد منبع انرژي چاه) را طبق شــرايط و الزاماتي كه 
ارايه شده است به درستي طي نمايد،  در طول مدت هشت سال از يارانه  مربوطه 

بهره مند خواهد شد.
وي با بيان اينكه  لزوم استفاده مناسب تر از منابع طبيعي و پايه،  امري اجتناب ناپذير 
است افزود: در حال حاضر چاه هاي كشاورزي ديزلي در كشور از سوخت نفت گاز 
براي تامين انرژي پمپ هاي آب اســتفاده مي نمايند و بــا توجه به اينكه دولت 
ساليانه هزينه زيادي بابت يارانه سوخت تحويلي به كشاورزان پرداخت مي نمايد 
و كشــاورزان براي بهره برداري از چاه هاي ديزلي مشــقت هاي زيادي تحمل 
مي نماينــد، طرح برق دار كردن چاه هاي كشــاورزي در دســتور كار دولت قرار 
گرفته اســت و در اين طرح، انرژي هاي تجديدپذير (خورشيد و باد)، شبكه برق 
سراسري و موتورهاي گازسوز جايگزين سوخت گازوييل در چاه هاي كشاورزي 

خواهد شد.
رئيس ســازمان جهادكشاورزى اســتان با بيان اينكه تاكنون با گذشت حدود 5 
سال از ابالغ مصوبه شوراى اقتصاد در خصوص برقدار كردن چاههاى كشاورزى 
اقدام چندان موثرى در اســتان اتفاق نيفتاده است گفت: اميد مى رود در فرصت  
باقيمانده تمديد شــده تا ســال 1402  با هماهنگى و دستور استاندارى اقدامى 

صورت گيرد.
وى با بيان اينكه موضوع برقدار كردن چاه تقاضا محور مى باشــد و وقتى براى 
410 حلقه طرح نهايى شده و بهره بردار تقاضا داده قطعًا آماده پرداخت هزينه ها 
مربوط به خود مى باشــدافزود: براى 410 حلقه چاه كه با تقاضاى بهره برداران 
درشهرستانهاى شبستر، مرند وهشترود پرونده تشكيل شده برنامه ريزى ونسبت 

به  برق دارنمودن آنها اقدام مى گردد.

انواع استاندارد ها در جهان
بررسي نحوه برقدار كردن 10 هزار و 262 

حلقه چاه كشاورزي 

خبر خبر

كمبودى در تامين كاالهاى اساسى در آذربايجان شرقى وجود ندارد
 جانشــين رييس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربايجان شــرقى با اشاره به هجمه هاى 
فضاى مجازى در القاى كمبود كاالهاى اساسى، 
گفــت: مردم به ايــن هجمه ها توجــه نكرده و 

هيچگونه نگرانى در اين زمينه وجود ندارد.
غالمعلى راستى، در حاشــيه بازديد از مراكز 
پخش، عمده و خرده فروشــى و فروشگاه هاى 
زنجيره اى در گفت و گو با خبرنگاران افزود: رصد 
و پايش مســتمر اطالعات ثبت شــده موجودى 
انبارها در سامانه جامع انبارها ادامه دارد و كاالهاى 
اساسى مردم استان بدون هيچگونه محدوديت و 

كمبود تامين مى شود.

وى با اشــاره به تمهيدات پيش بينى شــده از 
سوى ســازمان صمت استان در خصوص تامين 
كاالهاى اساسى اظهار داشت: مايحتاج عمومى 
و كاالهاى اساســى مورد نياز شهروندان استان و 
شهرســتان تبريز اعم از برنج، روغن، قند، شكر و 
چاى در انبارهــاى مراكز پخش عمده و خرده به 
وفور وجود دارد. معاون نظارت و بازرسى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شــرقى نيز با 
اشاره به حضور مســتمر 170 بازرس سازمان در 
سطح استان و شهرستان تبريز، گفت: گروه هاى 
بازرســى به صورت مجزا و در قالب گشت هاى 
مشــترك با اتحاديه ها اقدامات نظارتى را براى 

حمايــت از حقوق مصرف كننــدگان انجام مى 
دهند و با متخلفان بر اســاس قانون نظام صنفى 

برخوردهاى الزم انجام مى شود.
فريبرز رضازاده، از آغاز طرح نظارتى ويژه ايام 
نوروز 99 از 5 اسفند تا 15 فروردين سال آينده خبر 
داد و افزود: سازمان صمت استان، نظارت و بازرسى 
از شركت هاى پخش، مراكز عمده و خرده فروشى 
و فروشــگاه هاى زنجيره اى را در دستور كار قرار 
داده اســت. به گزارش ايرنا، در آذربايجان شرقى 
120 هــزار واحد صنفى وجود دارد كه از اين تعداد 
بيش از 60 هزار واحد صنفى داراى جواز كســب 

در قالب 74 اتحاديه در شهر تبريز فعاليت دارند.

در بازرســى هاى بعمل آمده توســط 
اكيــپ هاى نظارتي و بازرســي اداره 
دامپزشكي شهرستان تبريز الشه يك 
راس االغ در پاركينگ خانه مسكونى 
كشــف، ضبط و پــس از طى مراحل 

قضايى معدوم سازى شد.
به گــزارش روابط عمومى ســازمان 
جهادكشــاورزى اســتان،  دكتر امير 
حســين بهداد مدير كل دامپزشكى 
اســتان، در مصاحبه با خبرنگار واحد 
مركــزى خبر صدا و ســيماى مركز 
آذربايجان شرقى گفت: پيرو بازرسى 
هاى بعمل آمده توســط اكيپ هاى 
نظارتــي و بازرســي دامپزشــكي 
شهرســتان تبريز با همكاري نيروي 
انتظامي كالنتــري13 در پاركينگ 
خانه مســكوني واقع در منطقه يكه 
دكان يك الشــه مجهــول الهويه 
كشف و ضبط شد، اين حيوان در محل 
ديگري ذبح و الشــه آن به پاركينگ 
مورد نظر آورده شده بود، همچنين در 

محل مورد نظر نايلون هاي اســتفاده 
نشــده، چاقو و ميــز كار نيز به منظور 

قطعه بندي گوشت مشاهده گرديد.
مدير كل دامپزشــكى استان تصريح 
كرد: طي بازرســي بعمل آمده از الشه 
مذكور مشاهده شد كه الشه فاقد مهر 
بهداشتي دامپزشــكي و فاقد هويت 
هاي كشــتارگاهي و بــدون عالئم 
بازرسي دامپزشكي بوده كه حاكي از 
كشــتار غير مجاز خارج از كشتارگاه و 
قاچاق بوده و به دليل فســاد الشــه و 

پرخوني ضبط كامل گرديد.
دكتر بهداد همچنيــن گفت: پس از 
بازرســي هاى الزم مشــخص شد با 
توجه به ســاختار اســكلتي و عالئم 
مميزه اين الشــه متعلق به گونه تك 

سمي ها (االغ) مي باشد.
مدير كل دامپزشــكى استان در پايان 
تصريح كرد: فرد خاطي متواري گشته 
كه توسط عوامل نيروي انتظامي تحت 
تعقيب مي باشد. شكوائيه عليه نامبرده 
توسط واحد حقوقي اين اداره تنظيم و 
به مراجع  قضائي ارسال گرديده است.

دكتر بهداد همچنين از كشف و ضبط 
ميــزان 3 تن مواد خــام دامى تاريخ 
منقضى، فاسدو غير مجاز در طول يك 
ماه گذشته خبر داد و تصريح كرد: مردم 
از خريد هر گونه گوشت چرخ كرده فله 
و آماده كه خارج از بســته بندى مجاز 

و فله اى باشد جداً خوددارى نمايند.

 پس از خاكبــردارى پخش خاك نباتى 
براى گلكارى در مســير جــاده تهران 

شروع شد.
 به گزارش امورارتباطات منطقه اين خبر 
را شــهردار منطقه پنج تبريز اعالم كرد 
و گفت: ورودى شــرق تبريز با گلكارى 
ازچشــم اندازى زيبايــى برخوردار مى 
شــود. مير على اصغر نســاج همچنين 
افــزود : به علت مناســب نبودن خاك 
رفوژ وسط جاده تهران براى كاشت گل 

اقدام به خاكبردارى و پخش خاك نباتى 
شــده است كه بزودى شاهد كاشت گل 
درمهمترين  ورودى تبريز خواهيم بود. 
وى از توليد انــواع گل در 4 گلخانه اين 
منطقــه خبر داد و در اين خصوص گفت 
: با تالش مديريــت و كارگران زحمت 
كش فضاى ســبز اين منطقه در توليد 
گل خودكفا مى شــويم. شهردار منطقه 
پنج تبريز افــزود : گل هايى كه در طرح 
استقبال از بهار در سطح حوزه كاشته مى 
شود در گلخانه هاى منطقه توليد شده اند. 
وى در ادامه افزود : براى استقبال از بهار 
در قســمتى از مسير جاده تهران گلهاى 
بنفشه كاشته مى شود وبعد از عيد نوروز 
و مســاعد شدن شــرايط جوى كل اين 
مسير 3 كيلومترى باكاشت گل آنادورا و 

از گل  هاى ماندگار تزيين مى شود.

كشــف و ضبط 3 تن مواد خام دامى  فاسد و 
غيرمجاز

شهردار منطقه 5 خبر داد؛
گلكارى در مســير 3 كيلومترى ورودى 

شرق تبريز

تشديد نظارت بر عملكرد مجتمع هاى بين راهى
 محور بستان آباد - تبريز

اقدامات شاخص در جهت پايش تلفات شركت توزيع برق تبريز تشريح شد؛

بهره بردارى از نزديك به 60 ميليارد ريال پروژه كاهش تلفات

امنيتــى  سياســى  معــاون   
فرمانــدارى شهرســتان بســتان 
آباد از تشــديد نظارت هاى ســتاد 
خدمــات ســفر شهرســتان بــر 
مجتمع هــاى بيــن راهــى محور 

تبريز- بستان آباد خبر داد.
محمد شــيرين زاده در نشست 
ســتاد خدمات ســفر شهرســتان 
بســتان آباد ، اظهار داشت: محور 
مواصالتى بســتان آبــاد -تبريز 
يكــى از پرتردد تريــن جاده هاى 
سطح اســتان به شــمار مى آيد و 
در اين راســتا، ســتاد خدمات سفر 
شهرســتان اقدامات پيشگيرانه را 

در اين خصوص با مشاركت كميته 
هاى مربوطه آغاز كرده است.

شهرســتان  فرماندار  معــاون 

بســتان آبــاد از تشــديد نظارت 
هــاى تلفيقــى اكيپ هاى ســتاد 
خدمات ســفر شهرســتان خبر داد 

و گفت: در راســتاى پيشگيرى از 
شــيوع ويروس كرونا، اكيپ هاى 
نظارتى ســتاد ســفر شهرستان به 
صورت مســتمر از مجموعه هاى 
بين راهى و تاسيسات گردشگرى 
شهرســتان نظارت بــه عمل مى 

آورند.
شــيرين زاده اعــالم كــرد: با 
توجه بــه لزوم رعايت ســالمتى 
گردشــگران و مســافران، تمامى 
ســفره خانــه هاى مســير قزلجه 
ميــدان و همين طــور مجتمع آب 
درمانى اين شهرســتان تا اطالع 

ثانوى تعطيل مى باشد.

مديرعامل شــركت توزيع نيروى 
برق تبريز از بهره بردارى نزديك به 60 
ميلياردريال پــروژه از محل اعتبارات 

داخلى كاهش تلفات خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شــركت 
توزيع نيروى برق تبريز، عادل كاظمى 
با اشــاره به اقدامات شاخص در جهت 
پايش تلفات در بــرق تبريز گفت: در 
راســتاى سياست هاى كالن ابالغى 
شركت توانير و تعيين هدف 8,5درصد 
براى تلفات شركت، از اول سال جارى 
شــروع به برنامه ريــزى در حوزه ى 
تلفات غير فنى و فنى كرديم و تا امروز، 
ميزان تلفات تجمعى به 8,04 رسيده 
و اميدواريم تا پايان ســال بهبود قابل 
مالحظــه اى در اين بخش را شــاهد 

باشيم.
* تشكيل منظم كميته راهبردى 

كاهش تلفات

كاظمــى بــه برخــى از اقدامات 
شاخص جهت پايش و كنترل مستمر 
تلفات اشــاره كــرد و افزود: كميته ى 
راهبــردى كاهــش تلفــات به طور 
منظم به رياســت مدير عامل و رئيس 
هيئت مديــره و با حضــور معاونان 
مهندســى و برنامه ريــزى، فروش و 
خدمــات مشــتركين، بهره بردارى و 
ديســپاچينگ، مديريت برق تبريز، 

مديران امورهاى برق تابعه و مجرى 
كاهش تلفات تشكيل مى شود.

وى ادامه داد:. در ابتداى هر ســال 
برنامه ها و اهــداف كاهش تلفات در 
حوزه هاى غير فنى و فنى كه توســط 
معاونان فروش و خدمات مشتركين و 
مهندسى و برنامه ريزى ارايه مى شود، 
در جلسات كميته مطرح و مورد بحث، 
بررســى و تصويب قرار مــى گيرد. 
مصوبات كميته براى تمامى معاونان و 
مديران ابالغ شده و در جلسات بعدى 
ميــزان تحقق يا انحــراف عملكرد 
امور براســاس برنامه هاى ابالغى و 
فرمت هاى تعريف شده مورد بررسى 

و پايش قرار مى گيرد.
* راه انــدازى داشــبورد مديريتى 

پايش تلفات تحت وب
كاظمى اظهار داشــت: شــركت 
توزيع نيروى برق تبريز در ســال 98 

داشــبورد پايش تلفات تحت وب را با 
هدف دسترســى به  اطالعات فنى و 
غير فنى بصورت آنالين جهت كنترل 

تلفات راه اندازى كرده است.
وى اضافــه كــرد: در داشــبورد 
مديريتــى پايش تلفــات عوامل غير 
فنى نظير درصد عدم قرائت كنتورها، 
درصــد قرائت با پــراب نورى، درصد 
نصب كنتورهاى فهام، تعداد تســت 
لوازم اندازه گيرى و تعويض كنتورهاى 
معيــوب و ..... و عوامــل فنــى نظير 
كنترل پيشــرفت فيزيكى پروژه هاى 
فنى كاهش تلفات، طول شبكه فشار 
ضعيف، شــاخص ولتاژ شبكه و ... به 
تفكيك امور برق تابعه شــركت مورد 
پايش آنالين قرار مى گيرد. همچنين 
محاســبات تلفات نقطه بــه نقطه و 
تجميعى به تفكيك امور برق و ادارات 

تابعه قابل دسترس است.

مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى آذربايجان شرقى:

بازگشايى 3658  راه  روستايى در زمستان سال جارى
در زمســتان ســال جارى حدود سه هزار و 
658 روستاى آذربايجان شرقى توسط راهداران 
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 

بازگشايى شده است.
خبرنگار جام جم آذربايجان شرقى: مديركل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان آذربايجان 
شــرقى در گفتگو با خبرنگار جام جــم به ارائه 
گزارشــى از آمار راهدارى زمستانى سال جارى 
اســتان اشــاره كرد و گفت: هم اكنون تعداد 54 
راهدارخانه در امر راهدارى زمســتانى استان در 

حال فعاليت هستند.
دكتر اورجعلى عليزاده  بااشاره به اينكه تعداد 
پرســنل فعال در امر راهدارى زمستانى امسال  
اســتان حدود يك هزار و 311 نفر اســت افزود: 
در زمــان انتخابات 142 نفر نيز از طريق  بخش 
خصوصى  ، ادارات و سازمانها و نهادها ى مختلف 
در كنار راهداران به بازگشايى راههاى روستايى 

مشغول بودند. 
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود تعداد 

ماشين آالت فعال در راهدارى زمستانى استان 
را 644 دســتگاه برشــمرد و گفت: از اين تعداد 
502 دســتگاه در قالب ماشــين آالت سنگين، 
نيمه سنگين و ســبك مثل كاميون برف روب 
و نمك پــاش، بلدوزر، لودر، برفخــور، گريدر، 
تراكتور برفروبى، ماشــين هاى ســبك كمك 
دارهســتند و 142 دســتگاه نيزاز طريق بخش 

خصوصى  در روزهاى انتخابات به دستگاههاى 
استان افزوده شــد. مديركل راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى استان آذربايجان شرقى مجموع راه 
هاى روستايى بازگشايى شده را سه هزار و 658 
روســتا ذكر كرد و گفت: حدود 193 هزار و 568 
كيلومترباند  از راههاى روستايى استان برفروبى 
شد و 35 هزار تن نيزمخلوط شن و  نمك در جاده 

هاى استان مورد استفاده قرار گرفته است.
مديــركل اداره كل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان يادآور شد: در فصل زمستان به 
تعداد پنج هزار و 344 دســتگاه امدادرسانى شد و 
يك هزار و 253 مســافر نيز در راهدارخانه هاى 
استان توسط همكاران راهدارى اسكان يافتند. 
اداره كل راه راهدارى و حمل و نقل جاده اى هم 
اكنون در قالب طرح استقبال از نوروز 1399 اقدام 
به پاكســازى محور ها و انجام امورات راهدارى 
جارى از قبيل لكه گيرى،  شستشــوى عالئم ، 
تعميرات گاردريل و شــانه سازى و ايمن سازى 

جاده ها پرداخته است .


