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شهردار تاكيد كرد؛
ضرورت حمايت از هنرمندان موسيقى عاشيقى

                             صفحه3

اتمام بزرگراه تبريز - اهر 
در حال پيگيرى است

 صفحه2

 صفحه2

صفحه4
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در پى درخواســت هاى اهالى منطقه از وضعيت نامناســب قبرستان ســتارخان و بازديد مهندس راستگو فرماندار تبريز از اين 
قبرســتان، طرح ساماندهى قبرســتان فوق در كميته بازآفرينى شهرســتان تبريز تصويب و مبلغ 7 ميليارد ريال براى مرحله اول 

طرح اختصاص يافت....

شــهردار كالنشــهر تبريز با تاكيد بــر صيانت از هنر فولكلور گفت: بايــد از هنرمندان و به ويژه 
هنرمندان موسيقى عاشيقى حمايت كرده و بسترهاى الزم را براى شناساندن اين هنر و هنرمندان 

در جامعه فراهم كنيم.
 ايرج شــهين باهر در آيين افتتاحيه كنگره بين المللى عاشــيقالر؛ همنواى پيامبر مهربانى تاكيد 

كرد: هنرمندان، هويت يك سرزمين هستند ..

 با تخصيص اعتبار از محل بازآفرينى شهرى؛

 قبرستان ستارخان ساماندهى مى شود

رتبه نخســت بانك ســپه استان در 
اعطاى تسهيالت به واحدهاى توليدى

توقيف 2 محصول با عالمت استاندارد 
جعلى در استان

صفحه2 صفحه3

گام بلند پتروشيمى تبريزدرراستاى حفظ محيط زيست؛گام بلند پتروشيمى تبريزدرراستاى حفظ محيط زيست؛

 افتتاح طرح اكسيداسيون حرارتى در پتروشيمى تبريز افتتاح طرح اكسيداسيون حرارتى در پتروشيمى تبريز

رقى
جان ش

ذرباي
آ

1)  نام و نشانى مزايده گذار : 
موسســه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى خيابان 

گلكار - مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2)  موضوع مزايده : 

عبارتســت از واگذارى جهت بهره بردارى از باشگاه بدنسازى شاهد مراغه با مساحت تقريبى 400 مترمربع 
شامل دو سالن ورزشى ، بوفه ، سرويس بهداشتى و دفتر سالن  واقع در شهرستان مراغه – خيابان پاسداران  

روبروى سالن آزادى .
3)  نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :

مبلغ تضمين شركت در مزايده عبارتست از مبلغ 35/000/000 (سى و پنج ميليون ) ريال كه بايستى بصورت 
ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شــرط و يا رسيد واريز نقدى به حساب شماره 0203432332005 بانك دى 

شعبه تبريز (كد4001) بنام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
4)  مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ساعت 08:00 روز چهارشنبه  مورخ 1397/09/07 لغايت ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/09/14 
، آدرس : تبريز ، بلوار استاد شهريار ، خيابان گلكار ، خيابان ترافيك ، بيمارستان توانبخشى ايثار ، دفتر امور مالى .   

5)  مهلت و محل تسليم پيشنهادها :
تا ساعت14:00 روز سه شــنبه  مورخ 1397/09/20 تبريز - بلوار استاد شهريار - خيابان گلكار - خيابان 

ترافيك-  بيمارستان   توانبخشى ايثار -  دفتر مدير حراست .
6)  تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :

ساعت 11 صبح روز پنج شــنبه مورخ 1397/09/22 ، تبريز - بلوار استاد شهريار - ابتداى خيابان گلكار - 
مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) - دفتر مديريت مجتمع .   

تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى بر عهده برنده مزايده خواهد بود .

1) نام و نشانى مزايده گذار : 
موسســه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى خيابان 

گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2)  موضوع مزايده : 

    عبارتســت از واگذارى مركز فيزيوتراپى موسسه ايثار (صدرا) به همراه تجهيزات مربوطه واقع در تبريز - 
بلوار استاد شهريار - ابتداى خيابان گلكار - مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)

3)  نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :
مبلغ تضمين شركت در مزايده عبارتســت از 150/000/000 ريال كه بايستى بصورت ضمانت نامه بانكى 
بدون قيد و شرط و يا رسيد واريز نقدى به حساب شماره 0203432332005 بانك دى شعبه تبريز (كد4001) 

بنام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
4)  مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ساعت 08:00 روز چهارشنبه  مورخ 1397/09/07 لغايت ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/09/14 
، آدرس : تبريز ، بلوار استاد شهريار ، خيابان گلكار ، خيابان ترافيك ، بيمارستان توانبخشى ايثار ، دفتر امور مالى .   

5)  مهلت و محل تسليم پيشنهادها :
تا ســاعت 14:00روز سه شنبه  مورخ 1397/09/20 تبريز – بلوار استاد شهريار – خيابان گلكار – خيابان 

ترافيك – بيمارستان   توانبخشى ايثار -  دفتر مدير حراست .
6)  تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :

ســاعت 11 صبح روز پنج شنبه   مورخ 1397/09/22 ، تبريز - بلوار استاد شهريار - ابتداى خيابان گلكار - 
مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) - دفتر مديريت مجتمع .   

تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى بر عهده برنده مزايده خواهد بود .

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثارموسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثارموسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار

آگهى مزايده عمومى آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)(نوبت دوم)آگهى مزايده عمومى آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)(نوبت دوم)
    واگذارى جهت بهره بردارى از باشگاه شاهد مراغه    واگذارى جهت بهره بردارى از مركز فيزيوتراپى ايثار صدرا



در پى درخواســت هاى اهالى 
منطقــه از وضعيــت نامناســب 
قبرســتان ســتارخان و بازديــد 
راســتگو فرماندار تبريــز از اين 
قبرســتان، طــرح ســاماندهى 
قبرستان فوق در كميته بازآفرينى 
شهرســتان تبريز تصويب و مبلغ 
7 ميليارد ريــال براى مرحله اول 

طرح اختصاص يافت.
به گــزارش روابــط عمومى 

فرماندارى،  گفتنى اســت جلسه هماهنگى 
طرح ســاماندهى قبرستان ســتارخان روز 

پنجشــنبه 1 آذر با حضور حجت االســالم 
مصائبــى مديــركل اوقاف و امــور خيريه 
آذربايجان شــرقى، قائم مقام شهردار تبريز، 

شــهردار منطقه 10 و رئيس بنياد 
شــهيد و امور ايثارگران به رياست 
راستگودر محل فرماندارى برگزار 

شد.
در اين جلســه با اعالم آمادگى 
از ســوى اداره كل اوقاف مبنى بر 
ســاماندهى قبرســتان ستارخان 
واقــع در محلــه منبــع آب، مقرر 
شــد ســاماندهى اين قبرستان به 
مســاحت 32500 مترمربع توسط 
شــهردارى منطقه 10 تبريز بــا هماهنگى 

اوقاف اجرايى شود.
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2 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

رتبه نخست بانك سپه استان در اعطاى تسهيالت به واحدهاى توليدى
مجيــد خدابخش اســتاندار آذربايجان شــرقى با اعطاى 
لوح تقدير از زحمات مدير شــعب و پرســنل بانك سپه منطقه 
آذربايجان شــرقى به پاس كســب رتبه اول اعطاى تسهيالت 
به واحدهاى توليدى در قالب طرح رونق توليد طى ســال 1396 

تقدير و تشكر كرد.
مدير شعب بانك ســپه منطقه آذربايجان شرقى ضمن ابراز 

خرسندى از كسب اين موفقيت با بيان اينكه حمايت از واحدهاى 
توليدى همواره در دستور كار ما قرار داشته، ابراز داشت: مديريت 
منطقه آذربايجان شــرقى در سال 1396 به 64 واحد توليدى در 
اســتان مبلغ 925,250 ميليون ريال تسهيالت در قالب رونق 

توليد پرداخت نموده است.
نادر ســليمانى خاطرنشــان كرد: بانك ســپه، در كنار رفع 

نيازهاى اقشــار مختلف جامعه، واحدهــاى توليدى كوچك و 
متوســط را هم مد نظر قرار مى دهد كه از مهم ترين فعاليت هاى 
انجام گرفته با حمايت بانك ســپه بانك در اين زمينه مى توان 
به بهره بردارى از واحدهاى توليدى آذين سبك ســازان ميانه، 

دكستروز پارس و پاك سون نوين ارس در استان اشاره كرد.
وى ادامه داد: در طى چند ســال اخيــر با تمام توان به رونق 

توليد در اســتان كمك كرده و با توجه به اهميت اشــتغالزايى و 
جلوگيــرى از كاهش فعاليت واحدهاى توليدى درصدد حمايت 

و حل مشكالت آنها برآمديم.
ســليمانى در خاتمه افزود: اين منطقه بدنبال سياست هاى 
سال گذشته، امسال هم حمايت از واحد هاى توليدى را سرلوحه 

كار خود قرار داده است.

معاون پژوهشــى و برنامه ريزى مدير كل 
آموزش و پرورش اســتان آذربايجان شرقى از 
كمبود شــديد نيروى انسانى در بدنه آموزش و 

پرورش استان خبر داد.    
كاميار قهرمانى فرد در مراسم معارفه مدير 
جديد اداره آموزش و پرورش بخش نظركهريز 
هشترود خاطر نشان كرد: با توجه به بازنشسته 
شــدن 3400 نفر از همكاران فرهنگى و داير 
كردن كالس دوازدهم و كمبود نيرو، نيازمبرم 
به 5300 معلم جديد داريم اما تا به حال توانسته 
ايم 700 نفر از دانشــگاه فرهنگيان و 400 نفر 

سرباز معلم جذب كنيم.    
وى افزود: در پنج ســال گذشته 12 دستگاه 
ســاختمان با عنــوان باشــگاه فرهنگيان در 
شهرهاى مختلف استان ساخته شده و چندين 
ســاختمان ديگر با همين عنوان در دهه فجر 

سالجارى به بهره بردارى مى رسد.    
وى اظهار كرد: آموزش و پرورش اســتان 
آذربايجــان شــرقى با مشــكالت اقتصادى 
بسيارى دســت به گريبان است اما مى توان با 
تدبير و مديريت جهادى بر اين مشكالت غلبه 

كــرد.        مديرســابق اداره آمــوزش و پرورش 
بخش نظركهريز نيز در اين جلسه گفت: در طول  
چهار سال و نيم كه به عنوان خادم مردم در اداره 
آموزش و پرورش نظركهريز مشغول به خدمت 
بودم اكثر مدارس بهســازى شــده، ميانگين 
معدل دانــش آموزان اين منطقه از آخر به رتبه 
يازدهم ارتقا پيدا كرده، درصد قبول شــدگان 
كنكور افزايش يافته و تمامى مدارس شــهرى 
و روســتايى به سيستم حرارت مركزى تجهيز 

شده است.     
ابراهيم قاســمى يادآور شد: معلمان منطقه 
نظركهريز با مشــكالت متعددى دســت به 
گريبان هستند و دولت بايد براى رفع مشكالت 

اين قشرعزم جدى داشته باشد.    
مديــر جديد آمــوزش و پــرورش بخش 
نظركهريز نيز در اين جلســه خاطرنشان كرد: 
رسالت آموزش و پرورش رسيدگى به وضعيت 
دانش آموزان و معلمان اســت و بايد رفاه اين دو 
قشــر را فراهم آورد تا معلمــى دغدغه كمبود 
منابع مالى نداشته و هيچ دانش آموزى به خاطر 

وضعيت اقتصادى از تحصيل باز نماند.      

 معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته 
امداد آذربايجان شرقى گفت: همزمان با ميالد 
پيامبر اكــرم خيران مراكز نيكوكارى المهدى، 
اصناف و بازاريان تبريز يك هزار بســته غذايى 
و 300 پرس غذاى گــرم بين نيازمندان توزيع 

كردند.
بهروز شــريف اظهار داشــت: كمك هاى 
خيران بــه نيازمنــدان محله توســط مراكز 

نيكوكارى هر محله توزيع شد.
وى گفــت: خيــران مراكــز نيكــوكارى 
آذربايجان شرقى در هفت ماه امسال 13 ميليارد 
و 935 ميليون تومان به مددجويان تحت حمايت 

و نيازمندان غير تحت حمايت كمك كردند. 

شــريف ادامه داد: از مجمــوع كمك هاى 
خيران به خانوارهاى نيازمند، 10 ميليارد و 320 
ميليون تومان به صــورت غيرنقدى و بقيه به 

صورت نقدى است. 
وى با اعــالم اينكه هم اكنــون 89 مركز 
نيكوكارى در استان آذربايجان شرقى فعاليت 
دارند، گفت: مراكز نيكوكارى حلقه اتصال خيران 
و نيازمندان هستند و كميته امداد نقش نظارتى 

بر اين مراكز دارد.
72 هــزار خانوار شــامل 115 هــزار نفر در 
آذربايجان شــرقى تحت پوشش كميته امداد 
هستند؛ 62 درصد جمعيت تحت پوشش را افراد 

سالمند تشكيل مى دهند.

سرپرست اســتاندارى آذربايجان 
شــرقى گفــت: اتمــام 31 كيلومتر 
از بزرگــراه تبريز - هريــس - اهر با 
اســتفاده از تجهيزات راه ســازى و با 

جديت تمام در حال پيگيرى است.
 جــواد رحمتى در بازديــد از روند 
عمليــات اجرايــى بزرگــراه تبريز - 
هريــس - اهــر بر لــزوم اصالح پل 
بيلوردى، مركيد و ساخسلو تاكيد كرد.
وى اظهار داشــت: اين بزرگراه به 
طــول 90 كيلومتــر از طرح هاى مهم 
اســتان بوده و حدود 45 كيلومتر از آن 

زير بار ترافيك رفته است.
مديــركل راه و شهرســازى آذربايجــان 
 شــرقى نيــز در اين آيين گفــت: قرار بود 31 
كيلومتــر ديگر از ايــن طرح تا پايان ســال 
جارى زيــر بار ترافيك برود كــه21 كيلومتر 

آن آســفالت ريزى شــده و اگر شرايط آب و 
هوايى اجــازه دهد 10 كيلومتــر باقى مانده 
هم تا پايان امســال آســفالت ريزى و زير بار 

ترافيك مى رود.
ابوالقاسم ســلطانى با اشاره به رفع مشكل 
تامين قير اين طرح افزود: براى آســفالت اين 

مسير 50 هزار تن قير الزم بود كه با تالش 
و هماهنگى هاى مســئوالن و نمايندگان 
اســتان، اين ميزان قير تامين شــده و اميد 
اســت تا پايان امســال 31 كيلومتر از اين 

بزرگراه تكميل شود.
وى يادآورى كرد: سرعت اجراى طرح 
مطلــوب به نظر مى رســد و گلوگاه اصلى 
تبريز - اهر به طول پنج كيلومتر كه سخت 
ترين ترانشــه اين محور با حجم برداشت 
زياد خاك و ســنگى بود، آماده آســفالت 

ريزى است.
ســلطانى ادامه داد: اگر شــرايط آب و 
هوايى اجازه دهد، اين ترانشه اين ماه آسفالت 

ريزى و زيربار ترافيك مى رود.
شهرســتان هريس بــا حــدود 70 هزار 
نفــر جمعيت در 70 كيلومتــرى تبريز، مركز 

آذربايجان شرقى قرار دارد. 

كمبود نيروى انسانى در بدنه آموزش و پرورش 
آذربايجان شرقى

1300 بسته غذايى بين نيازمندان استان توزيع شد

اتمام بزرگراه تبريز - اهر در حال پيگيرى است
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى 
تبريــز از تشــديد نظارت بــر تخلفات 

بيمارستانى، خبر داد.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان 
شــرقى، حجت پورفتحــى در اولين 
دوره آموزشــى و كارگاه توانمندسازى 
كارشناسان نظارت بر درمان اظهار كرد: 
با برگزارى ايــن دوره، تالش داريم تا با 
بهينه كــردن نظارت ها، حداقل حقوق 

بيماران را رعايت كنيم.
وى، رعايــت حداقل هاى ايمنى بيماران را از ديگر اهداف برگزارى اين كارگاه 
دانست و گفت: بخش نظارت تالش دارد تا با بى طرفى، فرصت را براى سوء استفاده 

كنندگان تنگ كند و از سوء استفاده و اجحاف در حق ديگران، جلوگيرى كند.
وى تاكيد كرد: مسير، چندان هموار نبوده و اين بر هيچ كس پوشيده نيست، اما 
تصميم بر اين شد كه با بيمارستان هاى متخلف، به طور جدى ترى برخورد شود و 

قطعا با تبعات آن نيز مواجه خواهيم شد.
گفتنى اســت؛ اولين دوره آموزشى و كارگاه توانمندسازى كارشناسان نظارت 
بر درمان با حضور كارشناســان نظارت دانشكده هاى قطب شمال غرب كشور، 
به ميزبانى دانشــگاه علوم پزشكى تبريز و در سالن كنفرانس مركز ملى مديريت 

سالمت به مدت دو روز در حال برگزارى است.
رئيس اداره  نظارت و اعتباربخشى امور درمانى دانشگاه علوم پزشكى تبريز نيز در 
اين جلسه تاكيد كرد: ارتقاء سطح كيفى و نحوه آشنايى همكاران با مقررات نظارتى، 

مهم ترين هدف ما است.
 كاظم محدث نيا با بيان اين مطلب گفت: در راســتاى اجراى برنامه عملياتى 
دانشگاه هاى علوم پزشكى شمال غرب كشور، تكاليفى از سوى وزارت بهداشت 
محول شــده است كه برگزارى اولين كارگاه توانمندسازى كارشناسان نظارت بر 

درمان با حضور دانشكده هاى قطب شمال غرب كشور، از آن جمله است.
وى اضافه كرد: موضوع اصلى اين كارگاه، آشنايى كارشناسان نظارتى با نحوه 

نظارت بر مطب ها، موسسات و دفاتر كار است.
وى افزود: آشــنايى با قوانين و مقررات نظارتى بر امور موسسات و درمانگاه ها 
نيز از ديگر مباحث مطرح شــده در اين كارگاه است و اين موضوع در چهار الى پنج 
محور بررسى مى شود كه نحوه نصب تابلو، وضعيت ورودى مطب و سردر و حتى 
راه پله ها و رعايت محورهاى بهداشــتى و قوانين و مقررات دستورالعمل ها در اين 

خصوص، از آن جمله هستند.
 محدث نيا خاطرنشان كرد: آيين نامه هاى نظارتى كه براى هر قسمتى جداگانه 

تببين شده نيز در اين كارگاه، مورد بررسى قرار مى گيرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى تبريز تاكيد كرد؛

تشديد نظارت بر تخلفات بيمارستانى

 با تخصيص اعتبار از محل بازآفرينى شهرى؛ 
قبرستان ستارخان ساماندهى مى شود

1)  نام و نشانى مزايده گذار : 
موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى خيابان 

گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2)  موضوع مزايده : 

    عبارتســت از واگذارى مركز فيزيوتراپى موسسه ايثار به همراه تجهيزات مربوطه واقع در مرند – خيابان 
شاهد – طبقه زيرزمين  ساختمان بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان مرند .

3)  نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :
مبلغ تضمين شركت در مزايده عبارتست از 60/000/000 ريال كه بايستى بصورت ضمانت نامه بانكى بدون 
قيد و شرط و يا رسيد واريز نقدى به حساب شماره 0203432332005 بانك دى شعبه تبريز (كد4001) بنام 

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
4)  مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ســاعت 08:00 روز چهارشــنبه  مورخ 1397/09/07 لغايت ســاعت 14:00 روز چهارشــنبه مورخ 
1397/09/14 ، آدرس : تبريز ، بلوار اســتاد شهريار ، خيابان گلكار ، خيابان ترافيك ، بيمارستان توانبخشى 

ايثار ، دفتر امور مالى .   
5)  مهلت و محل تسليم پيشنهادها :

تا ساعت 14:00 روز سه شنبه  مورخ 1397/09/20 تبريز – بلوار استاد شهريار – خيابان گلكار – خيابان 
ترافيك – بيمارستان   توانبخشى ايثار -  دفتر مدير حراست .

6)  تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :
ســاعت 11 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/09/22 ، تبريز - بلوار استاد شهريار - ابتداى خيابان گلكار - 

مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) - دفتر مديريت مجتمع .   
تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى بر عهده برنده مزايده خواهد بود .

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثارموسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار

آگهى مزايده عمومى آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)(نوبت دوم)
    واگذارى جهت بهره بردارى از مركز فيزيوتراپى شهرستان مرند

بدينوسيله انتصاب شايسته جنابعالى را به اين سمت تبريك و تهنيت عرض 
نموده و از خداوند بارى تعالى توفيقات روز افزونتان را آرزومندم. رجاء واثق 

دارم كه دراين عرصه جديد نيز همچون عرصه هاى ديگر خدمتگزارى به نظام 
مقدس جمهورى اسالمى ايران كماكان موفق، مؤيد و پيروز باشيد.

سرپرستى روزنامه جام جم در آذربايجان شرقى

برادرگرامی جناب آقای ناصر نجفیبرادرگرامی جناب آقای ناصر نجفی
رئیس محترم ایستگاه قشم ایر در تبریز رئیس محترم ایستگاه قشم ایر در تبریز 

آگهى مزايده
 اجاره سالن وچمن ورزشى 

دانشگاه جامع علمى كاربردى استان آذربايجان شرقى 
دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان آذربايجان شرقی در نظر دارد نسبت به واگذاری 
سالن و چمن ورزشی داخل مجموعه دانشگاه به صورت اجاره با برگزاری مزايده به اشخاص 
حقيقی اقدام نمايد . لذا متقاضيان با ســابقه مرتبط می توانند از تاريخ انتشــار آگهی به 
مدت ٨ روز جهت بازديد از مجموعه بــه آدرس تبريز- انتهای خيابان طالقانی – باالتر از 

کالنتری ٢٢ – دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربايجان شرقی مراجعه نمايند. 
١ –  مهلت دريافت اسناد، شرايط مزايده: ٩٧/٠٩/٠٧ لغايت ٩٧/٠٩/١٤

٢ – مهلت عودت اسناد مزايده: ٩٧/٠٩/١٤ 
٣ – پيشنهاد دهندگان مکلف به ارايه تضمين معتبر معادل مبلغ سپرده در وجه دانشگاه 

به ضميمه پيشنهاد خود می باشند.
٤ – ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.

٥ – بازگشــايی درخواستهای مزايده : روز شــنبه ٩٧/٠٩/١٧  و برنده پس از بازگشايی 
اعالم خواهد شد. 

٦ – هزينه آگهی بر عهده برنده مزايده خواهد بود .  

                  دانشگاه جامع علمى كاربردى استان آذربايجان شرقى                  دانشگاه جامع علمى كاربردى استان آذربايجان شرقى
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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

مديــركل ســازمان تعزيــرات حكومتى 
آذربايجان شــرقى تاكيد كرد: قوانين مناسبى 
در زير ســاخت هاى حقوقى براى رسيدگى به 
تخلفات در حوزه بهداشت، درمان و دارو نداريم . 
سيد احد يوزباشــى در اولين دوره آموزشى 
توانمندسازى ويژه كارشناسان نظارت بر درمان، 
با بيان اين مطلب اظهــار كرد: علت حمايت از 
حقوق مصرف كننده اين است كه ارائه كننده كاال 
و خدمــت از نظر دانش و اقتصادى در جايگاهى 
قرار دارد كه از قدرت برخوردار اســت و مى تواند 
كاالها را به نحوى كــه قدرتش ايجاب كند به 
گيرنده خدمت كه از دانش فنى برخوردار نيست، 

ارائه كند . 
   وى افزود: در برخى كشورها مثل كشور ما، 

سازماندهى مناسبى در اين زمينه وجود ندارد و 
مصرف كننده نمى تواند به صورت ســازمانى از 

حقوقش دفاع كند . 
  وى ادامه داد: عدالت الزام مى كند تا كشورها 
و حاكميت ها، بازرسان و مراجع رسيدگى كننده 
براى حمايت از حقــوق مصرف كننده، قوانين 
مناسبى را در اين خصوص در نظر بگيرند،  ولى 
همه ما معتقد هســتيم كه حتى قانون بد را هم 
بايد اجرا كنيم، چرا كــه اين حالت، بهتر از نبود 
قانون اســت و بايد حداقــل قوانين موجود را به 
درستى اجرا كنيم كه يكى از اهداف برگزارى اين 
كارگاه هم اين اســت تا حداقل رضايت مردم را 
كسب كنيم    يوزباشى متذكر شد: عمده وظيفه 
ما بازرســى محور است، نه شكايت محور، نبايد 

منتظر باشيم تا كسى كه دانش فنى زيادى ندارد، 
شكايت كند و بازرسى ها بايد، قبل از آن صورت 
بگيرد، بازرســان ضمن آموزش ديدن مناسب، 
بايد به مردم هم آموزش دهند، پيشگيرى فقط 
به حوزه بيمارى ها مربوط نمى شود،پيشگيرى در 
حوزه جرايم و تخلفــات هم يكى از الزمه هاى 

جلوگيرى از بروز آن است . 
وى در پايان، خاطرنشــان كرد: اعتقاد داريم 
كه اطالع رســانى و آموزش، يكى از مولفه هاى 
اساسى حمايت از حقوق مصرف كننده و ابزارى 
براى دفاع از حقوق مردم است، مردم بايد بتوانند 
تشكيالت مشخصى براى پيگيرى حقوقشان 
داشته باشند و براى سوال از دستگاه هاى مختلف 

به آن ها مراجعه كنند .

 مديركل استاندارد آذربايجان شرقى گفت: 
2 محصول بهداشــتى و آشاميدنى با عالمت 

استاندارد جعلى در اين استان توقيف شد.
ساســان فرشى حق رو  در گفت و گو با ايرنا 
افزود: اين محصوالت شامل مايع دستشويى با 
برند« ايش بير » و آب آشاميدنى با نام تجارى 
« آكنده » اســت كه با چاپ عالمت استاندارد 

جعلى توليد و در سطح بازار توزيع مى شد.
وى اظهار داشــت: در يــك واحد توليدى 

غيرمجاز انواع پودر شــوينده، جرم گير، سفيد 
كننده، شيشه پاك كن و مايع دستشويى توليد 
مى شــد كه اين محصوالت در بازرسى هاى 
كارشناســان كشف و در محل كارخانه توقيف 

شد.
مديركل اســتاندارد آذربايجان شــرقى 
يــادآورى كرد: كارشناســان ايــن اداره كل 
همچنيــن در بازرســى از واحــد توليــد آب 
آشــاميدنى آكنده تعداد 20 شرينگ 12 تايى 

توقيف كردند.
فرشــى حق رو ادامــه داد: پرونــده اين 
واحدهــاى متخلف توليدى بعد از طى مراحل 
ادارى در اختيار مراجع قانونى قرار گرفته است.

وى از مردم خواست با ارسال كد 10 رقمى 
درج شــده در زير عالمت استاندارد به سامانه 
پيامكــى 1517 از اصالــت و اعتبار عالمت 
استاندارد و مشــخصات كاالهاى خريدارى 

شده اطمينان كسب كنند.

شهرســتان  جهادكشــاورزى  مديــر 
چاراويمــاق از اجراى طرح توليد علوفه هاى 

پاييزه ديم در اين شهرستان خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومي ســازمان 
جهادكشــاورزي اســتان، ناصر نوروزى در 
گفتگو با خبرنگاران ضمن اعالم اين مطلب 
افزود: به منظور ترويج كشت لگوم هاى ديم 

پاييزه، دو هكتار از اراضى اين شهرســتان به 
كشــت لگوم هاى علوفه اى پاييزه بصورت 

پايلوت اختصاص يافت.
وى با اشــاره به ايــن مطلب كه اين طرح 
با كشــت دو گياه خلر و ماشــك در دو هكتار 
اجرا گرديد، گفت: با توجه به اهميت و مزاياى 
رعايــت تنــاوب و لزوم بررســى و مصرف 
گياهان و ارقام جديد جهت اجرايى شــدن هر 
چه بهتر تناوب در مزارع شهرســتان و بهبود 
حاصلخيزى خاك و بهبود معيشت كشاورزان 
و دامداران اميدوارم كه در ســالهاى آتى نيز 
مزارع نمايشــى گياهان علوفه اى ديم جهت 
برگزارى روز مزرعــه، بازديد و نهايتًا ترويج 
حركــت از تــك محصولى به ســمت چند 

محصولى اجرا شود.

شهردار كالنشــهر تبريز با تاكيد 
بر صيانت از هنــر فولكلور گفت: بايد 
از هنرمنــدان و به ويــژه هنرمندان 
موســيقى عاشــيقى حمايت كرده و 
بســترهاى الزم را براى شناســاندن 
ايــن هنر و هنرمندان در جامعه فراهم 

كنيم.
 ايرج شــهين باهر در آيين افتتاحيه 
كنگره بين المللى عاشيقالر؛ همنواى 
پيامبر مهربانى تاكيد كرد: هنرمندان، 
هويت يك ســرزمين هستند كه بايد 

بســترهاى الزم براى بالندگى اين هويت را 
فراهم كنيم.

وى بــا تاكيد بر شناســاندن هنرمندان به 
ويژه هنرمندان موســيقى عاشيقى به مردم، 

بيــان كرد: اگر ما هنــر و هنرمندان خود را در 
جامعه نشناســانيم و حمايت نكنيم، در نتيجه 
ســرزمين هاى ديگر هنر خــود را به ما قالب 

خواهند كرد.
شــهين باهر با بيان اين كه امروز در برخى 

شــادى ها و مراســم ها به جاى اينكه 
از هنــر اصيل و هنرمنــدان خودمان 
اســتفاده شــود، از مواردى استفاده 
مى شــود كه حتى يــك صدم اصالت 
هنر ما را دارند، افزود: بايد برنامه ريزى 
كــرده و هنر اصيل خــود را در جامعه 

معرفى كنيم.
وى با بيــان اين كــه تاريخ ايران 
همــواره به داشــته هاى تبريز افتخار 
مى كنــد، افــزود: بايد از داشــته ها و 
فرهنگ اصيل خــود صيانت كرده و 
بسترهاى الزم براى رشد آن را فراهم كنيم.

گفتنى است، كنگره بين المللى عاشيقالر؛ 
همنواى پيامبر مهربانى با حضور 300 عاشيق 
از سوم الى ششم آذر در تبريز برگزار مى شود.

توقيف 2 محصول با عالمت استاندارد جعلى
 در استان

اجراى طرح توليد علوفه هاى پاييزه ديم
 در چاراويماق 

شهردار تاكيد كرد؛
نخستين نشســت هم انديشى ضرورت حمايت از هنرمندان موسيقى عاشيقى

اتاق فكر و تجربــه نگارى با هدف 
تكريم بازنشســتگان و اســتفاده از 
تجارب آنان بــا حضور مديرعامل ، 
هيأت مديره و بازنشستگان شركت 
گاز استان آذربايجان شرقى تشكيل 

شد.
 به گزارش روابط عمومى شركت 
گاز اســتان آذربايجان شــرقى، در 
اين نشســت مديرعامل شركت گاز 

استان اظهار نمود : نيروى انسانى از گرانبهاترين سرمايه هاى سازمان است كه 
بعنوان مزيت رقابتى سازمان ها و شركت ها در جهان بشمار   مى رود و سازمان 
هايى كه داراى نيروى انســانى كارآزموده ، مجرب و ماهر انســانى هستند در 
حوزه رقابت با ســازمان ها و پيشرفت و توسعه همواره موفق بوده اند. سيدرضا 
توحيدى افزود : برنامه ريزى آموزشــى نيروى انسانى از بدو استخدام شروع و 
با بازنشســتگى نيز خاتمه پيدا نمى كند و نيروى انسانى سرمايه اى است كه با 
صرف زمان مســتهلك نشده بلكه دانش آن افزونتر شده و گرانبهاتر مى گردد 
و نبايد اين تجربه و دانش با بازنشستگى و يا قطع ارتباط با سازمان از بين برود. 
وى هدف از اين نشســت و كارگاه آموزشى را حفظ ارتباط بين بازنشستگان و 
شــركت دانست و افزود : با اين نشست ها همكاران بازنشسته تكريم و تعظيم 
شــده و از تجارب آنها بهره مند مى شــويم. وى خطاب به بازنشستگان اظهار 
داشت : گاز دار شدن 100 درصد شهرها و 94 درصد روستاها و در مجموع بهره 
مندى بيش از  98 درصد اســتان از نعمت گاز طبيعى مرهون و مديون زحمات 
شما عزيزان از بدو تأسيس شركت در طول 29 سال گذشته مى باشد و چه شب 
هايى كه شما در راه اندازى پروژه هاى گازرسانى يا جلوگيرى از افت فشار گاز 
براى راحتى و آسايش مردم بى خواب مانده ايد و در سايه اين زحمات بى شائبه 
و صادقانه شما امروز شركت گاز استان جزو شركت هاى پيشرو در ارائه خدمات 
بهينه شناخته شده است. وى با بيان اينكه درصدد استفاده بازنشستگان در تيم 
هاى كارى هســتيم افزود : بازنشستگان آينه فرداى امروز ما شاغلين هستند 
و احترام به بازنشســتگان در واقع احترام به خودمان اســت و اين تكريم باعث 
انگيزش در ســاير كاركنان خواهد بود و اين لذت بخش است كه بازنشستگان 
عزيز تجارب خود را در اختيار كاركنان جديد قرار مى دهند وى در آخر افزود : پر 
واضح است كه استفاده از تجربيات و كمك بازنشستگان در بهره ورى سازمان 
مؤثر خواهد بود و باعث رشد ، توسعه و تعالى روز افزون در سازمان خواهد شد. 
شــايان ذكر است اين نشست در سه محور تجديد ديدار با همكاران بازنشسته 
و تكريم و تعظيم آنان ، شــركت در دوره كارآفرينى در دوران بازنشســتگى و 

شركت در اتاق فكر و تجربه نگارى برگزار گرديد.

تجربيات بازنشستگان موجب بهره ورى ، 
رشد و توسعه مى شود

قوانين مناسبى براى رسيدگى به تخلفات در حوزه بهداشت 
درمان و دارو نداريم

 رئيس پليس راه آذربايجان  شرقى نسبت به لغزندگى برخى 
جاده هاى استان براثر بارش برف و باران هشدار داد.

جواد ناموران با تشريح وضعيت جاده هاى استان ابراز داشت: 
بارش برف و باران در ساعت هاى گذشته باعث لغزندگى جاده 
ها شده و لغزندگى برخى جاده  هاى آذربايجان شرقى هم اكنون 

در محور اهر - كليبر بارش باران ادامه دارد.
وى گفت: در محور ســراب - اردبيل گردنه سائين و محور 
مرند - صوفيان به علت مه آلود شــدن، محدوديت ديد وجود 
دارد و در ديگر محورها نيز بارش هاى ساعت هاى قبلى، جاده 

ها را لغزنده كرده است.

ناموران همچنين به رانندگان توصيه كرد در صورت امكان 
از سفر هاى غير ضرورى و برون شهرى پرهيز كنند.

رئيس پليس راه آذربايجان شرقى ضمن ارائه توصيه هايى 
به رانندگان افزود: همراه داشتن لباس گرم، پربودن باك بنزين 
خودرو و داشتن زنجير چرخ ضرورى است و رانندگان بايد براى 

خودروهاى خود الستيك و برف پاك كن سالم داشته باشند.
وى با تاكيد بر لزوم رعايت فاصله طولى مناســب و سرعت 
مطمئن در جاده  ها توسط رانندگان خاطرنشان كرد: رانندگان 
بايد پيش از ســفر برون شهرى، نسبت به سالمت فنى خودرو 

توجه جدى داشته باشند.

به علت بارش برف و باران؛  برخى از جاده هاى استان لغزنده است

1)  نام و نشانى مزايده گذار : 
موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى خيابان گلكار 

– مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2)  موضوع مزايده : 

    عبارتســت از واگذارى جهت بهره بردارى از كارواش صدرا واقع در قسمتى از محوطه مجتمع صدرا حدوداً 
به مســاحت 450 مترمربع شامل آشيانه شست و شوى خوردو ، ساختمان ادارى ، رفاهى ، سرويس بهداشتى و 

موتورخانه .
3)  نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :

مبلغ تضمين شركت در مزايده عبارتست از 20/000/000 (بيست ميليون )  ريال كه بايستى بصورت ضمانت 
نامه بانكى بدون قيد و شرط و يا رسيد واريز نقدى به حساب شماره 0203432332005 بانك دى شعبه تبريز 

(كد4001) بنام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
4)  مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ساعت 08:00 روز چهارشنبه  مورخ 1397/09/07 لغايت ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/09/14 
، آدرس : تبريز ، بلوار استاد شهريار ، خيابان گلكار ، خيابان ترافيك ، بيمارستان توانبخشى ايثار ، دفتر امور مالى .   

5)  مهلت و محل تسليم پيشنهادها :
تا ســاعت14:00روز سه شــنبه  مورخ 1397/09/20 تبريز – بلوار استاد شهريار – خيابان گلكار – خيابان 

ترافيك – بيمارستان   توانبخشى ايثار -  دفتر مدير حراست .
6)  تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :

ســاعت 11 صبح روز پنج شــنبه مورخ 1397/09/22 ، تبريز - بلوار استاد شهريار - ابتداى خيابان گلكار - 
مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) - دفتر مديريت مجتمع .   

تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى بر عهده برنده مزايده خواهد بود .

1)  نام و نشانى مزايده گذار : 
موسســه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) به نشانى : تبريز – بلوار استاد شهريار – ابتداى خيابان 

گلكار – مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا)
2)  موضوع مزايده : 

    عبارتســت از واگذارى جهت بهره بردارى مجتمع ايثار صدراى 2 (كشفيا) با امكاناتى نظير سالن ورزشى 
به همراه سرويس ها و دوش ها ، دو باب مغازه ، محوطه به مساحت تقريبى 1400 مترمربع با آشيانه شست و 

شوى خودرو و دفتر ادارى واقع در تبريز – دروازه تهران – جنب پمپ بنزين – مجتمع ايثار صدراى 2 . 
3)  نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده :

مبلغ تضمين شركت در مزايده عبارتست از 130/000/000(يكصد و سى ميليون )  ريال كه بايستى بصورت 
ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شــرط و يا رسيد واريز نقدى به حساب شماره 0203432332005 بانك دى 

شعبه تبريز (كد4001) بنام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار واريز گردد .
4)  مهلت و محل دريافت اسناد مزايده :

از ساعت 08:00 روز چهارشنبه  مورخ 1397/09/07 لغايت ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/09/14 
، آدرس : تبريز ، بلوار استاد شهريار ، خيابان گلكار ، خيابان ترافيك ، بيمارستان توانبخشى ايثار ، دفتر امور مالى .   

5)  مهلت و محل تسليم پيشنهادها :
تا ســاعت 14:00 روز سه شنبه  مورخ 1397/09/20 تبريز – بلوار استاد شهريار – خيابان گلكار – خيابان 

ترافيك – بيمارستان   توانبخشى ايثار -  دفتر مدير حراست .
6)  تاريخ و محل برگزارى جلسه گشايش پاكت هاى پيشنهاد :

ســاعت 11 صبح روز پنج شنبه   مورخ 1397/09/22 ، تبريز - بلوار استاد شهريار - ابتداى خيابان گلكار - 
مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار (صدرا) - دفتر مديريت مجتمع .   

تذكر : هزينه درج آگهى و حق الزحمه كارشناسى بر عهده برنده مزايده خواهد بود .

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثارموسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثارموسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار

آگهى مزايده عمومى آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)(نوبت دوم)آگهى مزايده عمومى آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)(نوبت دوم)
    واگذارى جهت بهره بردارى از مجموعه كارواش مجتمع صدرا     واگذارى جهت بهره بردارى از مجتمع ايثار صدراى 2 (مجتمع كشفيا) 
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صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  بهمن راهـرى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

اگر آن طاير قدسى ز درم باز آيد
عمر به گذشته به پيرانه سرم بازآيد
دارم اميد برين اشك چو باران كه دگر

حافظبرق دولت كه برفت از نظرم بازآيد

طى مراســمى بــا حضــور نماينده ولــى فقيه در 
آذربايجان شرقى، نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى 
و نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس از بزرگ  ترين 
پروژه زيســت محيطى به روش اكسيداسيون حرارتى با 
قابليت بازيابى انرژى در واحد ABS شركت پتروشيمى 

تبريز بهره بردارى شد.
حجت االسالم سيد محمدعلى آل هاشم امام جمعه 
تبريز در اين مراســم ضمن تشكر از تالش هاى شبانه 
روزى مسئوالن و كارگران مجتمع پتروشيمى تبريز در 
راســتاى حفظ محيط زيست، افتتاح پروژه  RTO را به 
فــال نيك گرفت و ابراز اميــدوارى كرد : بهره بردارى از 
اين طرح ها و فعاليتهايى كه درزمينه حفظ محيط زيست 
درايــن مجتمع صــورت مى گيرد بيانگــر اهتمام ويژه 
مديرعامل پتروشيمى تبريز در اين راستاست كه گامهاى 

خوبى نيز در اين راستا برداشته شده است. 
امــام جمعه تبريز افتتاح بزرگ  ترين پروژه زيســت  
محيطى پتروشــيمى تبريز را اقدامى مثبت در راستاى 

حفظ محيط زيست و جلوگيرى از آلودگى هوا خواند.
سياوش درفشى مديرعامل شركت پتروشيمى تبريز 
نيز در اين مراسم در خصوص اين پروژه اظهار داشت: اين 
طرح براى نخســتين بار در كشور و با هدف حفظ محيط 
زيســت و جمع آورى و امحاى گازهــاى آالينده واحد 
ABSمجتمع پتروشــيمى تبريزو با هزينه اى بالغ بر 

640 ميليارد ريال اجرا گرديد.
درفشــى گفت: با اجراى اين پروژه بخش عمده اى 
از گازهــاى تركيبات آلى فــرار VOC موجود در واحد 
ABS از ســطح  اين واحد از طريق يك شــبكه كانال  
كشــى به كمك سيستم دمنده جمع آورى شده و به يك 
كوره مخصوص ارســال و در دماى 800 تا 1000 درجه 

سانتيگراد به صورت صحيح و اصولى امحاء مى شود.
وى ادامه داد: در روش اكسيداسيون حرارتى با قابليت 
بازيابى انرژى گازهاى فرآيندى اكســيد شــده و پس از 
سوختن كامل به CO2 و H2O تبديل مى  شوند. براى 
ايجاد دماى اوليه مورد نياز اكسيداســيون، انرژى الزم از 
طريق احتراق گاز طبيعى تامين مى گردد و انرژى حاصل 

از اكسيداســيون گازهاى فرآيندى به حدى اســت كه 
واكنش با انرژى آزاد شده ادامه مى يابد.

وى افزود: اين سيستم شامل چندين محفظه احتراق 
بوده كه در داخل آن ها سراميك هاى خاص متخلخل به 
شكل النه زنبورى به منظور جذب حداكثرى انرژى نصب 
شده اند. محفظه هاى مذكور مجهز به دو دستگاه مشعل 
پيش گرمكن سراميك ها مى باشند. پس از رسيدن  دماى 
سراميك ها به 850 درجه ســانتيگراد، با ورود تركيبات 
آلى فرار به محفظه هاى احتراق، مشــعل هاى مذكور از 
سرويس خارج شده و عمليات اكسيداسيون تركيبات آلى 
فرار در تماس با سراميك هاى داغ و در دماى 850 درجه 

سانتيگراد ادامه مى يابد.
مديرعامل پتروشيمى تبريز ادامه داد: بخارات تركيبات 
آلى فرار با عبور از محفظه هاى احتراق كه به صورت سرى 
در كنار هم قرار گرفته اند باعث انجام واكنش خود اشتعالى 

در اثر بر خورد با سراميك ها داغ مى گردد.
وى يادآور شــد: در اين روش سه فاكتور اساسى دما، 
زمان اقامت و توربوالنس تعيين كننده بوده و نقشى اساسى 
دارند. تركيبات مذكور در اثر برخورد با سراميك هاى داغ 

در آن دما اكسيده شده و تجزيه مى شوند.
انرژى گرمايى ذخيره شده در اين سراميك ها تا حدى 
اســت كه اوًال مى تواند مصرف گاز طبيعى جهت احتراق 
در اين كوره ها را بســيار كاهــش دهد و ثانياً باعث حفظ 
دماى ثابت  1000 – 700 درجه سانتى گراد جهت امحاء 
تركيبــات آلى فرار، مخصوصــاً تركيبات هيدروكربنى 

آروماتيكى گردد.
وى اضافه كرد: اين سيســتم دفع آالينده با همكارى 
شــركت ايتاليايى كه قرار بود در مدت 12 ماه اجرا شود در 

مدت 10 ماه انجام شده است.
درفشــى در بخش ديگرى از ســخنان خود با بيان 
اينكه پتروشيمى تبريز براساس استانداردهاى بين المللى 
زيست محيطى طراحى شده و در حفاظت از محيط زيست 
پيشرو است تصريح كرد: آاليندگى پتروشيمى تبريز به 
صفر رســيده و بين صنايع پتروشــيمى كشور به عنوان 

صنعت سبز شناخته مى شود.

وى به فرآيند مديريت زيست محيطى ، تصفيه خانه 
متمركز و سيســتم زباله سوز پيشرفته اشاره كرد و گفت: 
پتروشــيمى تبريز اولين شــركت در صنايع نفت و گاز و 
پتروشــيمى است كه در ســال 1379 مديريت زيست 

محيطى را شروع كرده است. 
مديرعامل پتروشــيمى تبريز در ادامه گزارش خود 
به گســترش فضاى سبز پتروشــيمى تبريز، نگهدارى 
و گســترش گلخانه هــاى موجود، مديريــت اصولى 
پسماندهاى توليدى مجتمع، پروژه هاى بازيابى گازهاى 
ارسالى به مشعل اصلى مجتمع، پروژه انتقال الفين جهت 
بازيافت هيدروكربن ها، پروژه هيدروژناسيون انتخابى، 
باز چرخانى كليه پســاب هاى موجود در سطح مجتمع 

اشاره كرد.
درفشى در خصوص توســعه فضاهاى سبز تصريح 
كرد: گســترش فضاى ســبز در داخل و خارج از سايت 
پتروشيمى ،حفظ و توســعه فضاى سبز گسترده داخل 
پتروشــيمى(حدود 100 هكتار)كه تقريباً يك چهارم از 
فضاى كل پتروشــيمى را شامل مى شــود، نگهدارى و 
گسترش گلخانه هاى موجود در مجتمع و احداث بوستان 
پتروشــيمى در منطقه جنگلكارى عون بن على از جمله 

اين طرح ها  هستند.
مديرعامل پتروشيمى تبريز گفت: پتروشيمى تبريز در 
حفاظت از محيط زيست پيشرو است و با حركت در جهت 
رسيدن به آرمان خود و رعايت سه نكته مهم بدون خطا، 
بدون حادثه و بدون آاليندگى اميدواريم پتروشيمى تبريز 

را نگين صنايع پتروشيمى ايران تبديل كنيم.
درفشــى، به پروژه مديريت اصولى پســماندهاى 
توليدى مجتمع مطابق قوانين ملى و بين المللى مديريت 
پســماندها اشــاره كرد و افزود: با انجام اين پروژه كليه 
پســماندهاى توليدى سطح مجتمع مطابق قوانين ملى 
و بين المللى مديريت پســماندها طبقه بندى گرديده و 
فرآيند توليد، جمع آورى، بســته بندى، نگهدارى موقت، 
حمل و نقل و تعيين تكليف نهايى پســماندها مشخص 
شده و تحت نظارت واحد محيط زيست كنترل و مديريت 

مى گردد.

مديرعامل پتروشــيمى تبريــز در بخش ديگرى از 
ســخنان خود به اخذ اولين جايزه مديريت انرژى صنعت 
نفت در بين 58 شــركت اشاره كرد و گفت: اولين جايزه 
مديريت انرژى در صنعت نفت با حمايت وزارت نفت و با 
 (Unido) همكارى سازمان توسعه صنعتى ملل متحد
در ســال جارى پس از چند مرحله ارزيابى توسط سازمان 
 Unido بهينه سازى ســوخت از طرف وزارت نفت و
در ســطح شــركتهاى عملياتى برگزار شد كه شركت 
پتروشــيمى تبريز موفق به اخذ جايــزه مديريت انرژى 
وزارت نفت در بين 58 شركت مجموعه وزارت نفت شد.

درفشى در بخش ديگرى از سخنان خود اظهار داشت: 
در راســتاى ايفاى تعهدات زيست محيطى آنااليزرهاى 
غبار محيطى، منواكســيد كربن وگازهاى آلى فرار در دو 
ايستگاه داخل مجتمع پتروشيمى تبريز نصب و راه اندازى 

شده است.
وى اضافــه كــرد: در آنااليزر گازهاى آلــى فرار از 
تكنولوژى فوتو آيونيزيشن ديود، آنااليزر منواكسيد كربن 
از تكنولوژى اسپكترومترى و آنااليزر غبار از تكنولوژى 
ليزرى اســتفاده شده است و مطابق با شيوه نامه سازمان 

حفاظت محيط زيست است.
مديرعامل شركت پتروشيمى تبريز در بخش ديگرى 
از ســخنان خود بــه بحث توليد و صــدور محصوالت 
پتروشيمى اشاره كرد و گفت: سال 96 مجتمع پتروشيمى 
تبريز حدود 805 هزار تن ظرفيت توليد داشت كه با 106 
درصــد ظرفيت به توليــد محصول مــى پرداخت . اما 

امســال به داليل متعدد با 98 درصد ظرفيت به فعاليت 
ادامه مى دهد كه يكى از اين مشــكالت تامين خوراك 
پتروشيمى است كه با حمايتهاى برخى نمايندگان چون 
دكتر پزشكيان و خانم دكتر آقاپور تا حدودى اين مشكل 

مرتفع شده است.
وى در ادامــه به بحث صادرات اشــاره كرد و گفت: 
هرچند پتروشــيمى تبريز بزرگترين صادركننده استان 
تلقى شده و سال گذشــته با صدور بيش از 201 ميليون 

دالر ركورد زده بوديم .
درفشــى با پيش بينى صادرات 167 ميليون دالرى 
در ســال جارى اذعان داشت :حدود 97 ميليون دالر آن 
تاكنون تحقق يافته و بقيه تا پايان سال انجام خواهد شد.

درفشى در ادامه با اشاره به اشتغال حدود 2500 نفر به 
صورت مستقيم و 25 هزار نفر به صورت غيرمستقيم در 
مجتمع پتروشيمى تبريز افزود: با اجراى اين پروژه حدود 
پنج هزار نفر به كار مشغول مى شوند كه اين رقم تا 6 هزار 
نفر قابل افزايش اســت و اشتغال غيرمستقيم اين پروژه 

حتى به 30 هزار نفر نيز مى رسد.
درفشــى در پايان ســخنان خود خواستار حفظ برند 
پتروشــيمى تبريز به عنوان مجموعه اى اشتغال زا شد و 
اذعان كرد: اين مجموعه به 35 كشور دنيا صادرات دارد و 
برخى كشورها در تهيه ى محصوِل مورد نيازشان پيگير 

خريد توليدات تبريز هستند.
گفتنى اســت؛ قرارداد اين پكيج با شركت ايتاليايى 
Airprotech در قالــب قرارداد مهندســى و خريد 
(EP) منعقد و از خرداد 1395 شــروع شده است. اجراى 
اين پروژه شــامل نصب تجهيــزات، طراحى و اجراى 
لوله كشــى شــبكه جمع آورى و انتقال گازها و ساخت 
محفظه هاى احتراق، دودكش و فيدرهاى برقى در قالب 
قرادادهاى جداگانه به شــركت هاى ايرانى واجد شرايط 

واگذار گرديده است.
واحد ABS پتروشــيمى تبريــز جهت توليد پليمر 
ABS(آكريلو نيتريل بوتادين استايرن مونومر) تحت 
ليسانس شــركت Samsung كره جنوبى از سال 

1382 راه اندازى و به بهره بردارى رسيده است.

آيت اهللا آل هاشــم در خطبه هاى پيش از 
نماز جمعه به افتتاح پروژه زيســت محيطى 
RTO  اشــاره كرد وگفت : آلودگى هوا در 
اكثر شهرهاى توليدى از جمله پااليشگاهها 

انجام شود.
چنــد روز پيش در تبريز يــك پروژه با 
قابليت بازيابى انــرژى با هدف جمع آورى 
و امحــاى گازهاى خروجى بــراى ايجاد 
ســبزينگى بيشتر با تكنولوژى برتر روز دنيا 
و با اعتبار 64 ميليارد تومان در پتروشــيمى 

تبريز افتتاح شد.
وى خاطــر نشــان كرد : اين پــروژه با 
مشــاركت شركت ايرانى و ايتاليايى توسط 
متخصصان انجام گرفت و اميدواريم شاهد 
پيشرفت هاى بيشــتر و بهتر در اين زمينه 

باشيم.

ايجاد سبزينگى توسط 
پتروشيمى تبريز با 
تكنولوژى برتر دنيا
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