
صابر پرنیان در حاشیه بازدید از شرکت ماشین 
سازی تبریز که به همراه فرشاد مقیمی مدیر پروژه 
و  معدن  صنعت،  وزارت  بازسازی  و  نوسازی 
تجارت انجام شد، با اشاره به گالیه مردم و جامعه 
مجموعه  دو  به  مرکز  نکردن  توجه  از  صنعت 
ریخته گری  و  ماشین سازی  صنعتی  پرافتخار 
های  شرکت  این  کرد:  اظهار  تبریز  ماشین سازی 
صنعتی با ظرفیت عظیمی که دارند محصوالت کم 
کنند  می  تولید  منطقه خاورمیانه  در  نظیری حتی 
این مجموعه  در سال های گذشته  متاسفانه  ولی 

های صنعتی به فراموشی سپرده شده است.
وی با اشاره به بخشی از مشکالت تامین مالی و 
مشکالت مشتریان این مجموعه افزود: این مجموعه 
های صنعتی به برزخی تبدیل شده است که اصال 
نمی توان در اینجا فعالیت کرد به طوری که حتی 
نظر مجمع نمایندگان استان مبنی بر این است که این 
مجموعه ها باید از این حالت برزخ نجات پیدا کنند.
هویت  را  تبریز  سازی  ماشین  شرکت  وی 

دولت  در  گفت:  و  دانست  شرقی  آذربایجان 
پرافتخار  مجموعه  این  از  داریم  انتظار  سیزدهم 
زمینه  این  در  انجام شود و  صنعتی حمایت الزم 
آذربایجان  صنعت  برای  شما  حضور  امیدواریم 
شرقی مایه خیر و برکت باشد.  آذربایجان شرقی 
از لحاظ تعداد واحدهای صنعتی رتبه چهارم، از 
لحاظ تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده در 

۱۰ ماه گذشته رتبه سوم، از نظر توسعه واحدهای 
سرمایه گذاری  مجوز  صدور  و  دوم  رتبه  صنعتی 

رتبه نخست کشور را در اختیار دارد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
هزار  چهار  فعالیت  افزود:  شرقی  آذربایجان 
دهد  می  نشان  تولیدی  و  خدماتی  صنفی،  واحد 

آذربایجان شرقی یک استان صنعتی است.
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آذربایجانشرقی

سانحه رانندگی در محور 
مرند-جلفا ۶ مصدوم 

برجاگذاشت 
از  شرقی  آذربایجان  اورژانس  سخنگوی 
مصدوم شدن شش سرنشین در سانحه رانندگی 

محور مرند-جلفا خبر داد.
این خبر، گفت:  تشریح  در  نیا   وحید شادی 
برخورد یک دستگاه خودروی سمند با اسپورتیج 
به مرکز اورژانس استان اطالع داده شد.  در این 
حادثه چهار نفر آقا با سنین ۴۱، ۶۶، ۶۵، ۸۰ و 
در مجموع  و ۳۱  با سنین هشت  نفر خانم  دو 

شش نفر مصدوم شده بودند.
ضرورت ساماندهی 

آرامستان ملک 
در محله عباسی تبریز

حاشیه  در  تبریز  شهردار  هوشیار  یعقوب 
دیدار با خانواده معظم شهدا و بازدید از گلزار 
اعضای  حضور  با  که  ملک  قبرستان  شهدای 
المسلمین  و  حجت االسالم  اسالمی  شورای 
سید کاظم زعفرانچی لر، حکیمه غفوری، یاسین 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  صادقی  احد  و  بجانی 
اجتماعی و فرهنگی  گلزار مطهر شهدا ظرفیت 
داریم  راستا وظیفه  این  در  برای شهر است که 
حافظ و نگهبان فرهنگ ایثار و شهادت در شهر 

والیتمدار تبریز باشیم.
در  واالمقام  شهید   ۳۵۰ اینکه  بیان  با  وی 
آرامستان ملک زینت بخش محله عباسی تبریز 
در   ۱۴۰۲ سال  برای  کرد:  خاطرنشان  هستند، 
حوزه های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و قرآنی 
مناطق دهگانه شهرداری پیشنهاد اجرایی خود را 

تا قبل از نهایی شدن بودجه ارائه خواهند کرد.
آرامستان  این  دیوارهای  کرد:  تصریح  وی 
برداشته شد و احداث پارک جزو برنامه ها قرار 

خواهد گرفت.
عباسی،  منطقه  اینکه  بیان  با  تبریز  شهردار 
است،  انقالبی  و  مذهبی  فرهنگی،  منطقه ای 
برای  محل   ۱۶ آینده،  سال  بودجه  در  گفت: 
آرامستان  و  شده  پیش بینی  فرهنگسرا  احداث 

ملک یکی از آنها است.
هوشیار همچنین در خصوص ساماندهی گلزار 
شهدای ملک افزود: امیدوارم بتوانیم سال آینده 
طرح ساماندهی این مکان فرهنگی و مذهبی را 
اسالمی  شورای  دوره  ششمین  پایان  تا  و  آغاز 
شهر شاهد به اتمام رسیدن ساماندهی آن باشیم.

کشف مهمات جنگی ساخت 
آمریکا در نوار مرزی جلفا

محمد احمدی اظهار داشت: یک نفر قاچاقچی 
قابل توجهی  مقادیر  آن  که در داخل خودروی 
و  جنگی  های  فشنگ  اولیه  مواد  که  مرمی 
و  ها  استان  به  آن  انتقال  قصد  و  بوده  شکاری 
محدوده  در  داشت  را  کشور   عمقی  شهرهای 
نوار مرزی هنگ مرزی شهرستان جلفا دستگیر 

گردید.
وی افزود: در این عملیات موفق یک دستگاه 
در  که  توقیف  پارس  پژو  سواری  خودروی 
توجهی  قابل  مقادیر  توقیفی،  خودرو  بازرسی 
و  مارک  در  شکاری  و  جنگی  فشنگ  مرمی 
به  آمریکا که  کالیبرهای مختلف ساخت کشور 
طرز ماهرانه ای در داخل خودرو جاسازی شده 

بود کشف و ضبط شد.

مردم در دریافت تسهیالت 
سرگردان هستند

درباره  الدینی  میرتاج  رضا  محمد  سید 
وام های  پرداخت  عدم  از  مردم  گالیه مندی های 
امور  وزیر  خاندوزی  آقای  کرد:  اظهار  ُخرد، 
اقتصادی و دارایی با توجه به سابقه نمایندگی خود 
بنابراین باید به موضوع  با این مسائل آشنا است، 
رسیدگی کرده و برای رفع این مشکل اقدام جدی 
وام های  پرداخت  برابر  در  بانک ها  باشد.  داشته 
در  سرمایه  تامین  و  تولیدی  واحدهای  موردنیاز 
پرداخت  دلیل  به  که  می کنند  بیان  آن ها،  گردش 
وام های تکلیفی از جمله وام ازدواج و فرزندآوری، 
منابعی ندارند، این در حالی است که به مردم نیز 

وام های ُخرد پرداخت نمی شود.
وی با بیان اینکه ما پیگیر چرایی عدم پرداخت 
باید توضیح داده شود  وام های ُخرد خواهیم بود، 
که چرا مردم در دریافت تسهیالت  ُخرد سرگردان 
هستند، اضافه کرد: منابع موردنیاز پرداخت وام های 
با  شده  بینی  پیش  بودجه  تبصره های  در  تکلیفی 
مشخص  میادین  به  بازگشت  آستانه  در  آزمون 
شود، چرا بانک ها در پرداخت این وام ها ُکند عمل 

می کنند.
نماینده مردم  تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
یازدهم با بیان اینکه پرداخت تسهیالت خرد باید 
بانک ها  کرد: هرچند  باشد، تصریح  روان  و  آسان 
ارائه  ُخرد  وام های  پرداخت  بر  مبنی  آمارهایی 
این  دریافت  برای  مردم  از  عده ای  اما  می کنند 
باید  بنابراین موضوع  تسهیالت سرگردان هستند، 

به دقت بررسی شود.

راه اندازی اتاق بازرگانی تهران- ارس و ارمنستان »ِسنجان« معدنی به سِن جان در مراغه

این  اطراف  در  سنگین  ماشین آالت  تحرک 
استخراج سنگ حکایت  تداوم  از  مشهور،  معدن 
می کند؛ سنگ هایی که گفته می شود قدمتی برابر با 
دوران سنگی دارد و به تاریخ پرفراز و نشیب این 

کهن شهر گره خورده است.
زمین شناسان سنگ این معدن را در زمره ذخایر 
باستانی  آثار  تراورتن قرار می دهند و کارشناسان 
این  تراش خورده  از سنگ های  استفاده  نیز  مراغه 
معدن قدیمی را در بناهای به یادگارمانده از دوران 

سلجوقی به بعد، تایید می کنند.
معدنکاران  و  پیمانکاران  از  قدرت نژاد«  »احد 
از  پس  که  است  کهن شهر  این  سبک  صاحب 
احوال پرسی به برخی از سئوال هایی که در ذهن 
داریم، پاسخ می دهد و بقیه حاضران هم در ادامه 
این  امروز  و  گذشته  از  تا  می آیند  وی  کمک  به 

معدن پرده کنار بزنند.
از  نشانه هایی  منطقه  این  در  می کند:  بیان  وی 
وجود  نیز  غارنشینی  و  اولیه  انسان های  زندگی 
از  سنگ  استخراج  قدمت  آن  بر  عالوه  و  دارد 
این معدن نیز قابل توجه می باشد تا جایی که در 
ایستگاه  حتی  و  تاریخی  آثار  از  بسیاری  ساخت 
راه آهن مراغه هم از سنگ های این معدن استفاده 

شده است.
بازاریابی  حوزه  فعاالن  از  دائمی«  »امیرحسین 
دارد،  حضور  معدن  در  ما  همراه  که  شبکه ای 
با  معدن  نامگذاری  چرایی  مورد  در  بی اختیار 
این معدن  عنوان »سنجان« می پرسد و مدیرعامل 
اینگونه توضیح می دهد که استفاده از این عنوان به 
دوره سلجوقیان بر می گردد؛ یکی از پادشاهان این 
آذربایجان  اهل  نام ملک شاه همسری  به  سلسله 
امروزی داشت که فرزندش را سنجر سلجوقی نام 
نهاده بود و از آنجایی که حکمران این منطقه بود، 

نامش بر این کوه نقش بست.
سئوال  عالمت  تاریخی  حکایت  این  شنیدن  با 
سنگ های  اینکه  می آورد؛  فشار  ذهنم  به  سوم 
تراشیده بزرگی که در آثار تاریخی این کهن شهر 
به کار رفته با امکانات آن دوران چگونه استخراج 

و تراشیده می شد؟

جمع  در  حاضر  معدن چیان  از  دائمی«  »جلیل 
توضیح می دهد که در گذشته استخراج سنگ ها به 
صورت دستی و در نهایت با پتک، چکش و قلم 
بود اما امروزه از ماشین آالت سنگین برای این کار 

استفاده می شود.
تراش  زیرا  می رسد  نظر  به  تعجب آور  کمی 
سنگ های بزرگ با ظرافتی مثال زدنی و با ابزاری 
ساده کمی دور از ذهن است اما »جلیل« از جبروت 
سنگ تراشان مراغه ای در دوره های گذشته سخن 

به میان آورد و تا حدودی متقاعد می شوم.
مکانیکی  بیل های  از  یکی  به  »جلیل«  با  همراه 
از پشت شیشه الیه های سنگ ها  سوار می شویم؛ 
را نشان می دهد و نوک »پیکور« را نشانه می رود؛ 
دکمه باالی دستک سمت چپ را فشار می دهد و 
صدای تق تق تق بلند می شود؛ بعد از کمی یک تکه 
سنگ بزرگ از کوه جدا می شود تا سئوالی دیگر 
سنگین  ماشین آالت  با  استخراج  شیوه  مورد  در 

امروزی هم از ذهنم جدا شود.
خنده  با  مکانیکی  بیل  از  شدن  پیاده  از  پس 
و  خشن  دستگاه های  این  از  چندتا  که  پرسیدم 
جالب دارید؟ که »مجتبی دایمی« یکی از اعضای 
کار  سینه   ۲۵ اینجا  می دهد:  پاسخ  مدیره  هیئت 
 ۲ متوسط  طور  به  آنها  از  کدام  هر  در  که  داریم 

دستگاه سه میلیارد تومانی کار می کند.
بدانید کل  باشد که  برای شما هم جالب  شاید 
 ۱۵۰ به  نزدیک  سنجان  معدن  در  سرمایه گذاری 
میلیارد تومان است و ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم 

در این معدن اشتغال دارند.
سئوال  معدن  این  توسعه  افق  به  راجع  وقتی 
می پرسم، یکی از حاضران اینگونه پاسخ می دهد 
تراورتن  شامل  بکر  معدنی  ماده  نوع  چهار  که 
گردویی، مرمر کاهویی، مرمر لمویی تند و مرمر 
دارد که  این معدن وجود  نیز در  عسلی طرح دار 

هنوز روی آنها سرمایه گذاری نشده است.
اینکه  می کند؛  بیان  هم  تاملی  قابل  نکته  وی 
ساختمان  یک  مرمر،  ارزشمند  رگه های  روی 
است؛  احداث  در حال  مراغه  زندان  برای  بزرگ 
و  جمعه بازار  به  هم  دیگری  بخش های  متاسفانه 

غیره اختصاص یافته است.
مدیرعامل معدن سنگ الشه سنجان در ادامه از 
بی توجهی مسئوالن سابق به این بخش گالیه دارد 
و می گوید: مسئوالن در گذشته بر خالف قوانین 
۴۵ هکتار از این معدن را به جمعه بازار اختصاص 
دادند و متاسفانه در ۲۰ هکتار آن هم فضای زندان 

در حال احداث است.
به گفته وی ساالنه ۱۱۰ هزار تن سنگ الشه از 
این معدن استخراج می شود اما متاسفانه شهرداری 
محدوده  در  را  می خواهد حاشیه نشینان شهر  هم 
این معدن ساماندهی کند در حالی که صدور سند 

در محدوده معادن غیرقانونی است.
و  دارند  پری  دل  هم  معدن  این  شاغالن  سایر 
متاسفانه  می گوید:  بی اختیار  حاضران  از  یکی 
حریم معدن با کم لطفی مسئوالن سابق به تکه های 
غیرمرتبط و دست و پاگیر تقسیم شده است در 
آینده  سال   ۱۰۰ طی  استخراج  برای  که  حالی 

ذخیره قطعی دارد.
زیست  محیط  اداره  رئیس  زارع«،  »غالمرضا 
از  را  معدن  این  سنگ های  اغلب  نیز  مراغه 
فعالیت  اثر  در  که  می داند  آهکی  تراورتن  نوع 

چشمه های آب گرم تشکیل شده است.
به گفته وی طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، 
آب های گرم از بین طبقات سنگ های کربناتی به 
ویژه سنگ آهک عبور می کند و به دلیل اسیدی 
بودن، کربنات کلسیم موجود در این سنگ ها را حل 
کرده و به صورت محلول کربناتی و بی کربناتی با 
خود به سطح زمین انتقال می دهد. در سطح زمین 
آزاد  ناشی  حرارت  کاهش  و  فشار  افت  دلیل  به 
شدن دی اکسید کربن و همچنین تبخیر، بلورهای 
الیه های  صورت  به  و  می شود  تشکیل  کلسیت 

نازک روی یکدیگر رسوب می کند.
ذکر  شرایط  پایداری  که  است  معتقد  وی 
باعث  کلسیتی  الیه های  تشکیل  تداوم  و  شده 
کربنات  از  یکنواختی  الیه های  آمدن  وجود  به 
از  آنها  ضخامت  که  می گردد  تراورتن  کلسیم 
متغیر است و معموال  متر  تا چند  چند سانتی متر 
با شیبی مالیم بر روی الیه های سنگی قدیمی تر 

قرار می گیرد.
زارع ادامه می دهد: وجود حباب هوا و همچنین 
منگنز،  ظرفیتی،  سه  و  دو  آهن  ناخالصی های 
سیلیس، مواد آلی و غیره باعث ایجاد تنوع رنگی 
رنگ های  به  تراورتن  ذخایر  در  مالحظه ای  قابل 
سفید، شیری، کرم تا بژ، صورتی، قهوه ای، طالئی، 

زرد، لیموئی، قرمز و سبز می شود.
نوع  این  رنگ،  تنوع  بر  عالوه  وی  گفته  به 
سنگ را می توان از دو جهت مختلف برش داد؛ 
در صورتی که این نوع سنگ در جهت عمود بر 
در  آن  مختلف  الیه های  شود،  برده  آن  الیه بندی 
سطح پالک بریده شده نمایان خواهد شد اما اگر 
تراورتن به موازات الیه ها بریده شود، منظره ای با 

اشکال و دوایر متحدالمرکز به وجود می آید.
این معدن تاریخی و ارزشمند به عنوان بخشی 
از هویت معماری این شهرستان به توجه مسئوالن 
گذشته  سال  صدها  همچون  تا  دارد  نیاز  امر 
زیربنایی برای بناهای فاخر این کهن شهر باشد و 
جلوه هایی از تاریخ و تمدن را به نمایش بگذارد.

آذربایجان شرقی با کم آبی مواجه است
شهنام اشتری  در مراسم بهره برداری از تصفیه 
از همت  بناب  ظفر  فوالد  مجتمع  فاضالب  خانه 
مدیران مجتمع فوالد ظفر بناب در راستای کاهش 
آلودگی های زیست محیطی تقدیر و تشکر کرد و 
اظهار داشت: تمام واحدهای تولیدی باید کاهش 
خطرات زیست محیطی را تکلیف خود دانسته و 

گام های مؤثری در این رابطه بردارند.
در  سبز  فضای  هکتاری   ۱۰۰ گسترش  وی، 
مجتمع فوالد ظفر بناب را از جمله اقدامات مؤثر 
محیط  از  حفاظت  راستای  در  مجتمع  این  دیگر 
زیست برشمرد و افزود: می توان از پساب تصفیه 
شده این تصفیه خانه برای آبیاری این فضای سبز 

استفاده کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی 
استان  و  بناب   شهرستان  اینکه  بیان  با  ادامه  در 
استان هایی  و  شهرها  جزو  آذربایجان شرقی 
هستند که با تنش شدید آبی مواجهند، بر توسعه 
کنار  تأکید کرد و گفت: در  واحدهای کم آب بر 
تولید و اشتغال باید به فکر توسعه پایدار شهرستان 

نیز باشیم.
مجتمع فوالد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ در زمینی 
ظرفیت  با  و  مربع  متر  هزار   ۳۰۰ مساحت  به 

اسمی ۲۰۰ هزار تن در سال راه اندازی شد و هم 
اکنون با ظرفیت اسمی ۷۰۰ هزار تن در سال از 
مقاطع فوالدی در  تولیدکنندگان  بزرگترین  جمله 
شمال غرب کشور است که محصوالت تولیدی آن 
نیز  دنیا  کشور   ۱۷ به  منطقه  نیاز  تأمین  بر  عالوه 

صادر می شود.
برای اجرای تصفیه خانه فاضالب مجتمع فوالد 
هزینه صرف  ریال  میلیارد   ۳۰ بر  بالغ  بناب  ظفر 
شده و این تصفیه خانه در زمینی به مساحت ۵۷۵ 
در  مکعب  متر  با ظرفیت حجمی ۲۰۰  مربع  متر 
و  طراحی  دنیا  روز  متدهای  آخرین  طبق  روز 

احداث شده است.
این پروژه در راستای کاهش آالیندگی خطوط 
ذوب فوالد سپند صنعت کاوه که نقش بسزایی در 
حفظ سالمت ساکنین دارد، در زمینی به مساحت 
یک هزار و ۲۰۰ متر مربع کلنگ زنی شد که جهت 
تکمیل این پروژه که نقش اساسی در کاهش غبار 
ذوب  از  ناشی  دود  خروجی  غلظت  و  محیطی 
ضایعات فوالدی و آهن اسفنجی خواهد داشت، 

بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

صادرات 250 هزار تن محصوالت غیرنفتی 
از شهرستان بناب

یک  به  بناب  امروز  اینکه  بیان  با  لعلی  رضا 
قطب صنعتی در منطقه تبدیل شده است؛ افزود: 
محصوالت  انواع  تن  هزار   ۲۵۰ از  بیش  ساالنه 
به کشورهای  تولید و  این شهرستان  از  غیرنفتی 
همواره  ما  کشور  حالیکه  در  می شود  دنیا صادر 
تحریم های  شدیدترین  تحت  دشمنان  توسط 

ظالمانه قرار داشته است.
نماینده عالی دولت در شهرستان بناب در ادامه 
ضمن قدردانی از تالش تولیدکنندگان و صاحبان 
فوالد  مجموعه  خوشبختانه  کرد:  تصریح  صنایع 
ظفر پیشرو در عرصه صنعت بوده و با استفاده از 
تکنولوژی های روز دنیا باعث افزایش بهره وری 

و راندمان تولید شده است.
ظفر  فوالد  فاضالب  تصفیه خانه  اجرای  برای 

بناب بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال هزینه صرف شده 
و این تصفیه خانه در زمینی به مساحت ۵۷۵ متر 
مربع با ظرفیت حجمی ۲۰۰ متر مکعب در روز 
طبق آخرین متدهای روز دنیا طراحی و احداث 

شده است.
این پروژه در راستای کاهش آالیندگی خطوط 
ذوب فوالد سپند صنعت کاوه که نقش بسزایی 
به  زمینی  در  دارد،  ساکنین  سالمت  حفظ  در 
کلنگ زنی  مربع  متر   ۲۰۰ و  یک هزار  مساحت 
شد که جهت تکمیل این پروژه که نقش اساسی 
غبار محیطی و غلظت خروجی دود  کاهش  در 
ناشی از ذوب ضایعات فوالدی و آهن اسفنجی 
هزینه  ریال  میلیارد   ۶۵۰ بر  بالغ  داشت،  خواهد 

خواهد شد.

بهمن عشقی در دیدار با مجید کیانی در دیدار 
با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با استقبال 
از پیشنهاد راه اندازی دفاتر تجاری اتاق بازرگانی 
اظهار  ارس،  در  مستقل  بازرگانی  اتاق  و  تهران 
آغاز همکاری  و  دفاتر  این  راه اندازی  با  داشت: 
و  تهران  بازرگانی  اتاق های  اعضای  تعامل  و 
محور  سرمایه گذاری های صادرات  امکان  ارس، 
فراهم خواهد شد.  دغدغه  منطقه  این  در  جدید 
بازارهای  در  ارس  تولیدات  فروش  کسب سهم 
منطقه  سازمان  همکاری  با  همسایه  کشورهای 
اتاق  و  تهران-ارس  بازرگانی  اتاق  ارس،  آزاد 
و  رفع  سطح  بهترین  در  ارمنستان  بازرگانی 
اجرایی  و  قانونی  مشوق  شد.   خواهد  محقق 
بالروس،  اقتصادی  هیات های  با  همکاری  برای 
ارس  تولیدات  اختصاصی  نمایشگاه  برگزاری 
در ارمنستان، اجرای قرارداد EMC و مدیریت 
تولیدی  سرمایه گذاری های  افزایش  صادرات، 
صادرات محور، پیگیری برای جذب حمل و نقل 
پنج میلیون تن کاال از مرزهای جلفا، با راه اندازی 

اتاق بازرگانی مستقل در ارس و همکاری با اتاق 
تهران محقق خواهد شد..

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  پیشنهاد  از  وی 
ارس برای سرمایه گذاری در زمینه سایت تفریحی 
و گردشگری و راه اندازی فرودگاه با هواپیماهای 
کوچک مسافربری استقبال کرد و بررسی موردی 
با  آتی  جلسات  به  سرمایه گذاری  پروژه های 
حضور نمایندگان طرفین و تشکیل کارگروه های 

تخصصی موکول شد . 

مجموعه های صنعتی ریخته گری و ماشین سازی تبریز در حالت برزخ

نوسازی ناوگان ترانزیت کاال
 با خودروهای سنگین ارس پالک

بازرگانی  اتاق  دبیر  با  دیدار  در  کیانی،  مجید 
برای  تولید  را  آزاد  مناطق  اصلی  مزیت  تهران 
یکی  کرد:  اظهار  و  خواند  تجارت  و  صادرات 
در  ارس  توجه  قابل  سهم  جذب  ما  اهداف  از 
است.  جنوب  شمال  کریدور  از  کاال  انتقال 
و  کسب  فزاینده  رونق  و  تجارت  احیاء  برای 
منطقه،  این  در  صادرات  و  ارزآوری  و  کارها 
ریلی  و  جاده ای  گذرگاه های  و  کریدورها  باید 
محور  راه  شوند.   راه اندازی  و  احیاء  المللی  بین 
اصلی توسعه کشورهاست و منافع چهار کشور به 

کریدور شمال جنوب گره خورده است.
آغاز  از  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به منظور  ایده آل  طرح های  اجرائیات  و  مطالعات 
عضو  کشورهای  به  نزدیکی  مزیت  از  استفاده 
در  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  اوراسیا  اتحادیه 
بار  برای حل سریع مسئله حمل ونقل  این راستا 
و جذب سهمیه حداقل پنج میلیون تنی از حجم 
بزرگ انتقال کاال در کریدور شمال جنوب، پیگیر 

سنگین  خودروی  هزار   ۲ واردات  مجوز  اخذ 
معتبر  شرکت های  به  آن ها  واگذاری  و  ترانزیتی 

حمل و نقل هستیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه با 
اختصاص  واردات  سهمیه  تحقق  عدم  به  اشاره 
با  توام  داریم  نظر  در  کرد:  ابراز  ارس،  به  یافته 
نیاز داخل و  برای رفع  تولید و صادرات،  رونق 
مرزهای  از  کاال  غیرقانونی  ورود  از  جلوگیری 
مورد  کاالهای  قانونی  واردات  زمینه  کشور، 
و  خودرو  کامپیوتری،  سیستم های  همچون  نیاز 
قاچاق  به صورت  که  کاالیی  نوع  هر  و  قطعات 
گزاف  هزینه های  با  و  وارد شده  مرزها  سایر  از 
به دست خریدار می رسد را در قالب سهمیه باقی 
مانده به این منطقه وارد کنیم. یکی از اهداف ما 
بهره مندی از موضوع نیاز کاالیی اتباع کشورهای 
همسایه و هم مرز است و در این راستا بزودی 
این  در  شاپ ها  فری  راه اندازی  برای  مذاکرات 

منطقه مرزی را آغاز می کنیم.

هشدار در مورد بهره برداری غیر ایمن
 از برخی مراکز تجاری تبریز

سازمان  عملکرد  تشریح  ضمن  دیزجی  رضا   
نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی، افزود: 
ما توانستیم نظارت صوری را با انجام اصالحاتی 
در مقررات، اتوماسیون و تعرفه گذاری خدمات 
مهندسی از بین ببریم. در تعرفه خدمات مهندسی 
آذربایجان شرقی در ته جدول استان های کشور 
نرخ  تعرفه ها  این  اصالح  با  گذشته  سال  و  بود 
طراز  هم  استان های  با  را  مهندسی  خدمات 

هماهنگ کردیم.
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
سوالی  به  پاسخ  طی  ادامه  در  شرقی  آذربایجان 
افزود:  غیرایمن،  ساختمان های  خصوص  در 
تمام ساختمان هایی که به سازمان نظام مهندسی 
دریافت  را  ما  فنی  تاییدیه های  و  نکرده  مراجعه 

نکرده اند، از نظر ما غیرایمن هستند.
با  قانونی  برخورد  در  اینکه  بیان  با  دیزجی 
قانونی  نقص  غیرایمن  ساختمان های  سازندگان 
ما  کار  و  ساز  تنها  امروز  کرد:  اظهار  داریم، 
ارائه  به  تنها  ایمن  غیر  ساختمان های  مورد  در 
تا  و  است  غیرایمن  ساختمان های  از  گزارش 
انگاری  جرم  ساختمانی  تخلفات  که  زمانی 
آن  بعدی  حوادث  بروز  و  تخلفات  این  نشود، 
تخلفات ساختمانی  امروز  ادامه خواهند داشت. 
جریمه اش  شهرداری  نهایتًا  و  می شود  انجام 
سازه های  و  ساختمانی  تخلفات  و  می گیرد  را 
نقص  این یک  متاسفانه  می مانند.  باقی  غیرایمن 
مجلس  نمایندگان  است  الزم  که  است  قانونی 
برای جلوگیری از ادامه ساخت و ساز غیرایمن 
برای رفع آن تالش کنند. متاسفانه اکثر تخلفات 
با  ساختمانی توسط سرمایه گذاران طمع کار و 
هدف کاهش هزینه تمام شده انجام می شوند و 
طالیه  عنوان  به  ما  مهندسی  جامعه  خوشبختانه 
تخلفات  کمترین  آرامش  و  امنیت  ایمنی،  داران 

را در این حوزه دارند.
نظام  سازمان  نامه  تفاهم  مورد  در  دیزجی 

مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی با دانشگاه ها 
نیز،  ساختمان  ایمنی  حوزه  در  ژاپنی  محققان  و 
افزود: پس از زلزله قره داغ، به اتفاق دانشمندان 
ژاپنی مطالعاتی در حوزه ژئوتکنیک منطقه انجام 
دادیم و تفاهم های خوبی داشتیم که با سفر اخیر 
محققان  با  همکاری ها  این  تبریز  به  ژاپن  سفیر 
تعدادی  است  شده  مقرر  و  شد  پیگیری  ژاپنی 
در  استان  ساختمان  مهندسی  دانشجویان  از 
پرفسور  با  ما  شوند.  بورسیه  ژاپن  دانشگاه های 
ارتباطات خوبی  وادا، پدر علم لرزه ای ژاپن هم 
زمینه  در  ایشان  تجارت  از  تا  کرده ایم  فراهم 
ساختمان ها  بر  لرزه ای  آسیب های  از  پیشگیری 

استفاده کنیم.
در بحث شهرک سازی باید مطالعات ژئوتکنیک 
در اولویت قرار گیرند که متاسفانه در تعدادی از 
شهرک های مسکونی تبریز چنین مطالعاتی انجام 
در  تنها  مهندسی  نظام  سازمان  و  است  نگرفته 
نظر  اعمال  می تواند  ساختمان ها  ساختگاه  مورد 

کند و نه در مورد خواستگاه ساختمان ها.
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
آذربایجان شرقی در مورد بهره برداری غیر ایمن 
برخی  گفت:  هم  تبریز  تجاری  مراکز  برخی  از 
تجاری  کاربری  اینکه  با  تبریز  تجاری  مراکز 
و  شده اند  انبار  و  کارگاه  به  تبدیل  اما  دارند، 
در  تنی  چند  دستگاه های  گاهًا  که  هستیم  شاهد 
که  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  مغازه ها  برخی 
این  و  هستند  خطرناک  ایمنی  مقررات  نظر  از 
بیش  نقطه ای  اعمال فشار  با  برداری ها  بهره  نوع 
این  پذیری سازه های  باعث آسیب  از حد مجاز 
باید  خصوص  این  در  می شود.  تجاری  مراکز 
رفاه  کار و  تعاون،  اداره کل  کار  بهداشت  مراکز 
اجتماعی به طور جدی ورود کرده و با متخلفان 
برخورد کنند، چرا که این نوع بهره برداری های 
غیر مجاز از ساختمان ها، هم جان کارگران و هم 

جان مشتریان را به خطر می اندازد.

)آگهی تحدید حدود اختصاصی( 
  نظر بر اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب مرغداری به شماره پالک ۷۷۴  فرعی از ۱۲  اصلی   واقع در ابرغان   بخش ۱۵ 
تبریز  تاکنون به عمل نیامده است  اینک طبق درخواست کتبی  آقای ناصر چیت ساز ،  مالک تحدید حدود  ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه  مورخه ۱۴۰۱/۰9/۰۸ ساعت ۱۱ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله  مراتب جهت اطالع 
مالکین و مجاورین آگهی می شود که در موعد مقرر در محل حضور بهم رساند تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود پالک 
فوق اقدام گردد . اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و امالک از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و معترض بایستی از تاریخ تقدیم اعتراض به ثبت مرند و دریافت رسید 
ظرف مدت یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت اسناد و امالک مرند 

ارائه نماید و این اداره بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار:  روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مرند –  محرم کنعانی حسین خلیفه

مفقودی 
 ۱۴۰۰ مدل  مزدا  وانت  کمپانی  سند  سبزو  برگ   

شماره  به    ۲۵ 9۶ایران  ن   ۷۶۳ پالک  شماره  به 
موتور  شماره  و   NAGP۲PC۳۱MA۵۲۷۰۲۰ شاسی 
:E۲N۰A99۴۶  به نام محمد هدایت شندی  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.
شبستر


