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آذربایجانشرقی

فرش ۶ ضلعی جام جهانی 
۲۰۲۲ فوتبال در تبریز ۳.5 

میلیون گره دارد
به همت  قطر  فوتبال ۲۰۲۲  فرش جام جهانی 
طراح،  هنرمند   ۱۲
رنگرز  و  بافنده 
مرحله  به  تبریزی 

اجرا رسیده است. 
پور  صادق  علی 
فرش  این  بافنده 
جام  فرش  گفت: 
جهانی پیام آور صلح 
برای  و  بوده  جهانی 
نقوش  از  آن  بافت 
بهره گرفته شده که شامل اطالعات  سنتی فرش 
اصلی جام جهانی در ادوار گذشته بوده و رنگرزی 
آن نیز حرفه ای و نیمه گیاهی بوده است. برای 
بافت این فرش با رجشمار ۶۵ و در ابعاد ۲.۵  در 

۲.۵ حدود ۳.۵ میلیون گره زده شده است.
محمدنژاد طراح این فرش نیز گفت: در طراحی 
قهرمانان  کاپیتان های  تصاویر  از  هنری،  اثر  این 
اسطوره های  و  مختلف  ادوار  در  جهانی  جام 
تصاویر                    است.  شده  استفاده  جهان  فوتبال 
از  نیز  قطر ۲۰۲۲  فعلی جام جهانی  بندی  گروه 
دیگر طراحی های انجام شده بر روی این فرش 
است.  با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی فوتبال، 

فرش جام جهانی به قطر ارسال می شود. 
برادرش، ۲ هنرمند  این رضا المعی و  از  پیش 
و  رنگ   ۳۰۰ از  بیش  با  زیبا  تابلوفرشی  تبریزی 
فوتبال ۲۰۲۲  با محتوای جام جهانی  ده ها طرح 
بافتند تا هنر ایران زمین را به رخ جهانیان بکشند، 

این فرش نیز در قطر به نمایش در خواهد آمد. 
در این تابلوفرش عالوه بر نمادهای ۳۲ کشور 
میزبان جام جهانی در ۱۰۰ سال گذشته، نشان ها، 
سال  از  که  کشورهایی  لوگوی  همچنین  و  توپ 
۱۹۳۰ تا ۲۰۲۲ میزبان مسابقات جام جهانی بودند 
و نیز ورزشگاه البیت قطر که افتتاحیه جام جهانی 

در آنجا برگزار خواهد شد، طراحی شده است.

نوسازی و بازسازی صنایع 
در حد شعار

و  صنعت  کمیسیون  جلسه  در  بنابیان  مسعود 
معدن اتاق تبریز با موضوع احصاء صنایع نیازمند 
به نوسازی و بازسازی در استان در راستای اجرای 
بازسازی صنایع کشور موضوع  طرح نوسازی و 
بند ح ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
بازسازی  و  نوسازی  موضوع  کرد:  اظهار  کشور 
صنایع در کشور همواره در حد شعار باقی مانده 
می  صنایع  نوسازی  سازمان  اقدام  این  اما  است 

تواند تحولی بزرگ در این عرصه بیافریند.
تبریز  اتاق  معدن  و  صنعت  کمیسیون  رئیس 
ادامه داد: برای ابتدای امر، بودجه ۵۰ همتی برای 
شده  گرفته  نظر  در  صنایع  بازسازی  و  نوسازی 
می تواند  شود،  جذب  درستی  به  اگر  که  است 

گره گشای مشکالت صنعت استان باشد.
این  هدف  تنها  را  آالت  ماشین  نوسازی  وی، 
توان  فنی،  دانش  ارتقای  گفت:  و  ندانست  طرح 
خرید  تعمیر،  انسانی،  نیروی  مهارت  و  مدیریت 
و نصب ماشین آالت و تجهیزات متناسب روز، 
برندینگ،  توسعه،  و  تحقیق  های  حوزه  تقویت 
از  صنعتی  سازی  خوشه  و  فروش  و  بازاریابی 

جمله اهداف این طرح است.

تولید ِکِرم عسل
 برای نخستین بار در کشور 

از  بازدید  حاشیه  در  قویدل  زمانزاد  صمد 
شندآباد  در شهرک صنعتی  کندو  دریان  کارخانه 
دریان  فرآوری  واحد  گفت:  شبستر  شهرستان 
با  است  شده  موفق  شبستر  شهرستان  در  کندو 
تکنولوژی پیشرفته و جدید این محصول فرآوری 
اروپایی  کشورهای  از  قبال  که  را  عسل  از  شده 
و  تولید  واحد  این  در  را  شد  می  وارد  ایران  به 
به نام »هانی کِِرم« به بازار عرضه کند.  این کِِرم 
عسل بدون اینکه حرارت ببیند تولید شده و تمام    
آنزیم ها و ویتامین ها در این محصول با کیفیت 

باال موجود است.
صنعت  در  که  عواملی  از  یکی  کرد:  بیان  وی 
به  دنیا  و  ایران  در  فروش عسل  و  تولید، خرید 
عنوان فاکتوری برای تعیین کیفیت قرار گرفته و 
عسل  زدن  شکرک  شده  گذاشته  بحث  به  بارها 
بر  مبنایی  نادرستی  به  عامل  این  متاسفانه  است. 
گرفته حال  قرار  بی کیفیتی عسل  یا  اصالت  عدم 
آنکه حقیقت چیز دیگری است. شکرک زدن یک 
ویژگی فیزیکی محلول های قندی اشباع می باشد 
و ارتباطی به کیفیت و تقلبی بودن عسل ندارد و 
از قبیل میزان قندهای موجود در عسل،  عواملی 
تغییرات  و  زیاد  گرده  ذرات  وجود  آن،  رطوبت 
پدیده  این  در  نگهداری  محیط  و  دما  ناگهانی 
می تواند موثر باشند. در این واحد تولیدی عسل 
عالوه بر اینکه شکرک نمی زند ، با روشی بدون 
حرارت فرآوری شده و محصولی مشتری پسند 

تولید می شود.
عسل  کارخانه  مدیر  داریانی  کردیان  علیرضا 
دریان کندو نیز گفت: ظرفیت تولید ساالنه واحد 
این  در  و  است  تن   ۵۰۰ کندو،  دریان  فرآوری 
شود  می  تولید  عسل  های  فرآورده  انواع  واحد 
که کِِرم عسل یکی از محصوالت جدید آنهاست 
قابلیت  بازار  نیاز  براساس  نیز  محصول  این  که 
تولید دارد و به طور معمول ساالنه ۵۰ تن از این 

محصول تولید و روانه بازار می شود.

وضعیت قرمز »آبی« برای تبریزی ها تبریز 1۰75 خانه تاریخی دارد
اشاره  با  زعفرانچیلر  سیدکاظم  االسالم  حجت 
وضعیت  آخرین  خصوص  در  که  گزارشی  به 
شهرداری  تملک  تحت  تاریخی  خانه های 
گردآوری شده است، اظهار کرد: ما تمام اطالعات 
به  را  آنها  موجود  وضعیت  و  تاریخی  خانه های 
گزارش  کرده ایم،  جمع آوری  و  یافته  سختی 
مصوری با تمام ویژگی ها را در جلسه علنی ارائه 
اعضای  همه  دست  در  اطالعات  تا  داد  خواهم 

شورا قرار گیرد.
کمیسیون سرمایه  کارشناسان  اینکه  بیان  با  وی 
بهبود فضای کسب و کار  گذاری، گردشگری و 
تجمیع  عدم  دلیل  به  تبریز  شهر  اسالمی  شورای 
گردآوری  راستای  در  کافی،  اطالعات  نبود  و 
زحمات  تاریخی  خانه های  به  مربوط  اطالعات 
بسیاری را متحمل شدند، اذعان کرد: در یکی از 

اسناد دریافتیم که شهرداری در سال ۱۳۷۱ خانه 
شربت اوغلی را به بنیاد ایران شناسی تحویل داده، 
جالب است که متاسفانه این بنیاد در نگهداری این 

اثر تاریخی کوتاهی می کند.
و  گذاری، گردشگری  کمیسیون سرمایه  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  کار  و  کسب  فضای  بهبود 
تبریز ادامه داد: دقیقا خانه اردوبادی هم همچون 
خانه شربت اوغلی به اسناد ملی داده شده است 
که الزم است برخی امور در خصوص گذشته و 
آینده این خانه ها شفاف سازی شود و موضوعاتی 
که مبهم است روشن شده و همچنین برای آینده 

نیز برنامه ای مطلوب تدوین شود.
و  گردشگری  سرمایه گذاری،  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  کار  و  کسب  فضای  بهبود 
تبریز تاکید کرد: باید آیین نامه ای تدوین شود که 

موضوع کاربری و نگهداری از خانه های تاریخی 
مشخص شده و استفاده از اماکن تاریخی جهت 

کاربری های اداری ممنوع شود.
تبریز  در  تاریخی  شناسایی ۱۰۷۵ خانه  از  وی 
خبر داد و گفت: تبریز تاریخ بسیار غنی دارد که 
باید داشته های تاریخی خود مراقبت کرده و برای 
حرکت  برنامه تر  با  گردشگری  حوزه  در  استفاده 
کنیم تا خود مردم هم برای تبدیل این خانه ها به 

اماکن اقامتی و گردشگری رغبت داشته باشند.
وی خواستار تاسیس شرکت توسعه گردشگری 
تبریز  تاریخی شهرداری  اماکن  از  بهره برداری  و 
هدف  با  می تواند  شرکت  این  گفت:  و  شد 
نگهداری و توسعه مالی و گردشگری راه اندازی 
آیین  تدوین  و  تهیه  معتقدم  اینکه  ضمن  شود، 
رابطه  در  تاریخی  خانه های  از  بهره برداری  نامه 
چارچوب  واگذاری،  نحوه  نظارتی،  مسائل  با 
قرارداد و بحث مرمت و نگهداری از ضروریات 

گردشگری شهر تبریز است.
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  زعفرانچیلر 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  با  حتما  شد:  یادآور 
داشته  جلسه  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
باشیم چراکه آنها اماکن متعددی دارند و در این 
زمینه اقداماتی را عملیاتی کرده اند که از تجربیات 

آنها هم استفاده کنیم.
خصوص  در  کارشناسی  کمیته  گردید  مقرر 
های  خانه  از  برداری  بهره  نامه  آیین  تدوین 
تاریخی و موضوع تاسیس شرکت توسعه و بهره 
انجام  را  الزم  اقدامات  تبریز  گردشگری  برداری 
داده و سپس موارد را به منظور بررسی بیشتر به 
بهبود  و  گردشگری  گذاری،  سرمایه  کمیسیون 
تبریز  شهر  اسالمی  شورای  کار  و  کسب  فضای 

ارجاع دهند.

صادرات 8۰ هزار تن محصوالت صنایع تبدیلی 
به کشورهای خارجی از شبستر

اتابک عطایی شیخ با بیان اینکه شهرستان شبستر 
یکی از قطب های مهم تولید در بخش کشاورزی 
واحد   ۱۹۸ شهرستان،  این  در  کرد:  اظهار  است، 
دارد که  تکمیلی وجود  تبدیلی و  تولیدی صنایع 
فرآوری  تن محصوالت  هزار  ساالنه حدود ۳۸۰ 
سال  در  شود.  می  تولید  آنها  در  کشاورزی  شده 
۱۴۰۰ نیز  حدود ۸۰ هزار تن محصوالت صنایع 
است.  شده  صادر  خارجی  کشورهای  به  تبدیلی 
شهرستان شبستر در تولید محصوالت سردرختی 
دارای رتبه برتر است بطوریکه در تولید هلو، بادام 

و آلبالو رتبه نخست استانی را داراست.
عطایی با اشاره به اینکه محصوالت سردرختی 
تولید شده در شهرستان شبستر محصوالتی سالم 
و دارای بهترین کیفیت هستند اضافه کرد: امسال 
به  شهرستان  این  در  شده  تولید  هلوی  تن   ۴۵۰
توفیق  این  است.  شده  صادر  همسایه  کشورهای 
نیز ناشی از معلومات باالی باغداران و توصیه های 
محصول  که  است  کشاورزی  جهاد  کارشناسان 

صادراتی  قابلیت  دارای  و  استاندارد  شده  تولید 
و  مرغ  تخم  تولید  در  شبستر  شهرستان  است. 
و   داراست  را  استانی  اول  رتبه  نیز  مرغ  گوشت 
بیشتر مرغ مصرفی تبریز از طریق شهرستان شبستر 

تامین می شود.
از  یکی  شبستر  شهرستان  اینکه  بیان  با  عطایی 
شرقی  آذربایجان  در  عسل  تولید  مهم  قطب های 
دارای  تولید عسل  لحاظ  از  این شهرستان  گفت: 
بسته  فعال  واحد   ۳ و  است  استانی  برتر  رتبه 
بندی عسل که دارای برند جهانی هستند در این 

شهرستان وجود دارد.
افزود:  شبستر  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
حرف  و  بوده  طالیه دار  شبستر  روستایی  زنان 
اول را در تولید و فرآوری محصوالت کشاورزی 
می زنند بطوریکه ۱۳ صندوق خرد زنان روستایی 
و عشایر با اشتغال حدود ۳۷۰ نفر در روستاهای 
نمونه  استان جز  فعال است که در سطح  شبستر 
جهاد  مدیریت  هستند.  زدنی  مثال  و  بوده  ها 

از  برای حمایت  نیز  شبستر  کشاورزی شهرستان 
این  در  را  دائمی  نمایشگاه  کارآفرین،  بانوان  این 
مدیریت دایر خواهد کرد تا این زنان روستایی با 
تعاونی  همچنین  نباشند.  مواجه  بازاریابی  مشکل 
باغداری  و  باغ  زمینه  در  شبستر  دریان  در  که 
برای  الگویی  عنوان  به  می تواند  می کند  فعالیت 

دیگر تعاونی ها و شهرستان ها باشد.

افزایش 1۳ هزار دستگاه تولید تراکتور
تراکتورسازی  کرد:  اظهار  وحیدزاده  مصطفی 
در  را  توسعه ای  گام های  اخیر  سال  یک  طی 
توانمند،  پرسنل  پشتوانه  به  مختلف  بخش های 
متخصص و مهمتر از همه غیرتمند خود برداشته 
است. تصمیم برای افزایش تولید تراکتور از ۲۲ 
و  زمینه  در همین  نیز  دستگاه  هزار   ۳۵ به  هزار 
در  باید  اما  شده  برنامه ریزی  نگرش  همین  با 
تراکتور  دستگاه  هزار   ۳۵ تولید  که  گرفت  نظر 
صرفًا تولید یک محصول را شامل نمی شود بلکه 
اقدامی بزرگ است که برای محقق شدن آن باید 
فرآیندها  و  قطعات  تک تک  در  تولید  افزایش 
این  برای  زیرساخت هایی  باید  و  گیرد  صورت 

منظور تعریف شود.
در  مهم  این  کرد: خوشبختانه  تاکید  وحیدزاده 
افزایش  با  همزمان  و  شد  ممکن  تراکتورسازی 
و  تعریف  هم  زمینه ها  و  زیرساخت ها  تولید، 
می توان  مجموعه ای  کمتر  در  که  شد  عملیاتی 
زیرساختی  تعریف  فرآیند  با  را  تولید  همزمانی 

برای کوچک ترین تغییر را مشاهد کرد اما افزایش 
این روند در  با  تولید تا سقف ۳۵ هزار دستگاه 

تراکتورسازی کلید خورد و منتج به نتیجه شد.
در  کابین  تولید  افزایش  به  اشاره  با  وحیدزاده 
گفت:  تراکتورسازی  صنعتی  خدمات  شرکت 
برای  استراتژیکی  آپشن  این  تولید  افزایش 
محصول نهایی تراکتور در راستای مشتری مداری 
صورت گرفت بطوری که رقم تولید یک دستگاه 

در هفته به ۲۰ دستگاه در روز رسیده است.
تراکتورسازی  صنایع  گروه  مدیره  هیات  عضو 
مهم ترین  عنوان  به  صنعتی  خدمات  شرکت  از 
تامین کننده قطعات این مجموعه نام برد و اظهار 
قطعات  تامین  بر  داشت: خدمات صنعتی عالوه 
همچون  مهمی  محصول  تولید،  عرصه  در  گروه 
بکهو لودر را تولید و عرضه می کند که اخیراً به 
ارتقاء کیفیت این محصول و بروزرسانی  منظور 
گام های  صنعتی،  مهم  وسیله  این  تکنولوژی 

موثری برداشته شده است.

جمله  از  ما  کشور  اینکه  بیان  با  خانی  محمد 
است،   منطقه  خشک  نیمه  و  خشک  کشورهای 
اظهار کرد: میانگین بارش ساالنه در جهان ۷۵۰ 
میلی متر بوده در حالی که این میانگین در کشور 
ما ۲۵۰ میلی متر یعنی یک سوم میانگین جهانی 
است. آذربایجان شرقی نیز از این قضیه مستثنی 
از  استان  این  در  آب  مصرف  همچنین  نبوده 
مصرف  متوسط  است.  برخوردار  باالیی  الگوی 
بوده  روز  شبانه  در  لیتر   ۱۵۰ آب  جهانی  سرانه 
در حالی که متوسط مصرف آب به ازای هر فرد 
در  آذربایجان شرقی ۲۲۰ لیتر در شبانه روز  و 
در شهرستان تبریز ۲۳۵ لیتر است و این میزان در 
پیک مصرف و فصل تابستان به ۲۵۰ لیتر در شبانه 

روز نیز می رسد.
آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بخش  نیاز  جوابگوی  بارش  میزان  این  شرقی 
را  کشور  صنعتی  و  کشاورزی  شرب،  های 
رعایت  سمت  به  باید  مردم  بنابراین  دهد  نمی 
بیاورند چراکه در غیر  الگوی مصرف آب روی 
اینصورت در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. 
برای جبران کسری آب شرب کالنشهر تبریز باید 
مدام به فکر منابع جدید تامین آب بود، ولی به 
انجام  سختی  به  کار  این  منابع  محدودیت  دلیل 
می شود و در نتیجه باید مردم به سمت رعایت 
الگوی مصرف سوق یابند. منابع تامین کننده آب 
شهرستان تبریز از ۴ منبع خط آبرسانی زرینه رود 
۵۵ درصد، خط آبرسانی نهند ۱۳ درصد، چاه ها 
) هروی، سعید آباد، قزلجه میدان( ۳۱ درصد و 
قنوات یک درصد تامین می شود که ۶۹ شهر با 
را  ۲۷۶۰روستا  و  شهری  جمعیت  نفر  میلیون   ۴
پوشش می دهد که به دلیل بارش کم میزان ذخایر 
سد ها به پایین ترین حد خود رسیده است و در 
با  فصل  این  در  موثر  باران  بارش  عدم  صورت 

مشکل شدید تامین آب روبرو خواهیم شد.
آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
را  آب  مصرف  الگوی  خواست  مردم  از  شرقی 
رعایت کرده و از آب شرب فقط برای مصارف 
ضروری مانند شرب و بهداشتی استفاده کنند و 
از مصرف آن برای مصارف غیرضروری از جمله 
خودداری  موارد  سایر  و  فرش  خودرو،  شستن 
 ۷ اکنون  هم  اما  شهر   ۱۵ قبل  های  سال  کنند. 
تولید و مصرف آب  در  استان  از ۶۵ شهر  شهر 
صورت  در  و  دارند  قرار  سربه سر  وضعیت  در 
عدم رعایت الگوی مصرف در آن ها، آسیب پذیر 

برای قطعی آب هستند. این شهرها شامل هریس، 
هادیشهر، بخشایش، بستان آباد، آذرشهر، مرند و 

شهر جدید سهند هستند.
آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
سهند  شهر  در  آب  مشکل  کرد:  تاکید  شرقی 
جدی است و تبدیل به مطالبه اصلی شرکت آب 
پیش  جمعیتی  افق  که  چرا  شده  نیز  فاضالب  و 
بینی شده برا این شهر ۲۲۵ هزار نفر پیش بینی 
با پروژه های در حال ساخت جمعیت  اما  شده 
این شهر ۲۷۵ هزار نفر پیش بینی می شود یعنی 
۵۰ هزار نفر بیشتر از میزان تعیین شده است و 
این باعث مشکل در تامین آب شهر سهند در بلند 
مدت خواهد شد. در این شهر به دلیل آبادی ها و 
اراضی اطراف شهر با محدویت حفر چاه روبرو 
از  تمهیداتی  به  نیاز  مشکل  حل  برای  و  هستیم 
جمله تفکیک انشعابات غیرضروری و استفاده از 

پساب تصفیه خانه در فضای سبز هستیم.
وی گفت: کالنشهر تبریز تنها شهر، در کشور و 
استان است که قطعی آب در دوران پیک مصرف 
تابستان نداشتیم مگر به دالیل فنی و ترکیدگی که 

آن هم در کمترین زمان ممکن حل شد.
استان  روستا   ۷۶۰ هزار   ۲ از  کرد:  اظهار  وی 
اما ۷۶۰  ۲ هزار روستا مشکل تامین آب ندارند 
 ۲۵ که  اخیر  های  خشکسالی  دلیل  به  روستا 
درصد کاهش بارش داشتیم بر چاه ها و چشمه 
ها تاثیر گذاشته که باعث مشکل برای تامین آب 
محل  از  نیز  روستا  این  از  تعدادی  پایدارهستند. 
حسن  امام  قرارگاه  توسط  و  زدایی  محرومیت 
در  عاشورا  سپاه  سازندگی  بسیج  و  )ع(  مجتبی 
با  ها  شهرستان  برخی  در  و  است  انجام  حال 

پیشرفت خوبی مواجه هستند.

اخطار احتمال ریزش ساختمان تامین اجتماعی در تبریز

بهره برداری از واحد پلی پروپیلن پتروشیمی تبریز
 با سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دالر

با  تبریز  پتروشیمی  شرکت  پلی پروپیلن  واحد 
ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال با سرمایه گذاری ۲۰ 
میلیون دالر، با حضور استاندار آذربایجان شرقی 
به  مسلح  نیروهای  اجتماعی  تامین  مدیرعامل  و 

بهره برداری رسید.
اظهار  شرقی  آذربایجان  استاندار  خرم  عابدین 
ما  کشور  در  اقتصادی  پیشران های  از  یکی  کرد: 
صنایع پتروشیمی است که در کشور بسیار اثرگذار 
بوده و بخش صادرات را به خوبی انجام می دهد.

پلی پروپیلن  واحد  ویژگی های  به  اشاره  با  وی 
راه اندازی  و  احداث  گفت:  تبریز،  پتروشیمی 
به همت  که  بود  فوق العاده سختی  کار  واحد  این 
کار  یک  اتفاق  این  با  انجام شد.  تبریز  پتروشیمی 
چندجانبه در پتروشیمی تبریز انجام شده است که از 
همه تالشگران و فعاالن در این حوزه تشکر می کنم.
تبریز  پتروشیمی  مدیرعامل  درفشی  سیاوش 
تاریخ  بزودی  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  نیز 
پرباری را در دل خود  تبریز روزهای  پتروشیمی 
با  تبریز  پتروشیمی  اظهار کرد:  ثبت خواهد کرد، 
به کارگیری قوای جمعی برای راه اندازی واحد پلی 
واحد  این  احداث  بی شک  که  می کوشد  پروپیلن 
پتروشیمی  فراز و نشیب ها قدرت  تمام  با وجود 
تبریز را در دنیای رقابت پلیمری افزون تر خواهد 
کرد و راه اندازی واحد پلی پروپیلن تنوع محصول 
و مطمئنا افزایش مشتریان را در پی خواهد داشت.  
به  پروپیلن  تبدیل  از  باالی حاصل  افزوده  ارزش 
در  پروپیلن  مازاد  و وجود خوراک  پروپیلن  پلی 
مجتمع، شرکت پتروشیمی تبریز را بر آن داشت 
تا در سال ۱۳۹۷ پروژه ای به ظرفیت ۳۰ هزار تن 
که  کند  تعریف  را   سال  در  پروپیلن  پلی  تولید 
قرارداد اخذ لیسانس، انجام مهندسی پایه تفصیلی 
دو شرکت  با    EP+C به صورت  آن  تدارکات  و 

چینی منعقد شد. 
فرآیند  کرد:  اضافه  تبریز  پتروشیمی  مدیرعامل 
صورت   به  واحد  این  در  پروپیلن  پلی   تولید 
و  بوده    BATCH BULK POlymerization
محصول آن پوردر پلی پروپیلن از نوع هموپلیمر 
و گریدهای با کاربرد تزریقی، پوشش کابل، لوله 
و الیاف می باشد. از مزایای این تکنولوژی نسبت 

به فرآیند پیوسته می توان به سرمایه گذاری کمتر، 
الزامات  و  پذیر  انعاطاف  برداری  بهره  عملیات 

کمتر کیفیت خوراک اشاره کرد.
بخش های  دارای  واحد  این  گفت:  درفشی 
"آماده سازی   ، خوراک"  تصفیه  "پیش  عملیاتی 
گاز  "بازیافت   ، "پلیمریزاسیون"   ، کاتالیست" 
پروپیلن" ، "ذخیره، هموژناسیون و نقل و انتقال 

پودر"         و  "بسته بندی و انبار محصول" است.
کرد:  خاطرنشان  تبریز  پتروشیمی  مدیرعامل 
جمله  از  پروژه  نیاز  مورد  جانبی  سرویس های 

برق، آب و بخار، نیتروژن و هوای ابزار دقیق از 
است.   شده  تامین  مجتمع  داخل  موجود  ظرفیت 
دانش  ارتقای  ضمن  پروژه  این  اجرای  طول  در 
توانمندی  بر  اتکاء  با  آن  بهبود  و  توسعه  و  فنی 
مهندسین پتروشیمی تبریز از تکنیک های مهندسی 
بهبود  و  احداث  هزینه های  کاهش  در  نیز  ارزش 
کیفی بهره برده شده است. در این پروژه با رعایت 
نکات ایمنی نزدیک به یک میلیون نفر ساعت، کار 

بدون حادثه انجام شده است.
شده،  انتخاب  فناوری  اصل  مزیت  گفت:  وی 
و  پایین  تولید  ظرفیت  برای  آن  بودن  مناسب 

توجیه پذیری میزان سرمایه گذاری است.
برای  کرد:  تصریح  تبریز  پتروشیمی  مدیرعامل 
پتروشیمی  شرکت  پلی پروپیلن  واحد  راه اندازی 
تحت  سال  در  تن  هزار   ۳۰ ظهرفیت  با  تبریز 
 ۲۰ ماه   ۳۲ در  چین   ENCO شرکت  لیسانس 

میلیون دالر سرمایه گذاری و هزینه شده است.
شناخته   PP اختصاری  نام  با  که  پروپیلن  لی 
پرمصرف ترین  و  اصلی ترین  از  یکی  می شود، 
پلیمرهای دنیا است که برای نخستن بار در دهه 
این  شد.  تولید  آزمایشگاهی  مقیاس  در   ۱۹۵۰
که  است  پروپیلن  مصرف کننده  بزرگترین  پلیمر، 
زیگلر-ناتا  به روش  پلیمریزاسیون  از طریق  ابتدا 
در  و  تولید   )--)n)CH۲CH)CH۳ سختار  با  و 
سال ۱۹۵۴ تولید آن به صورت صنعتی آغاز شد. 
هزینه  که  برآورد شد  پلیمر،  این  تولید  ابتدای  از 
یا  اتیلن  پلی  از   PP یا همان  پروپیلن  پلی  تولید 

PE کمتر است.
تولید  در  پروپیلن  پلی  گزارش،  این  براساس 
پالستیک،  اولیه  مواد  تولیدکنندگان  محصوالت 
محصوالت  و  مستربچ  تولیدکنندگان  محصوالت 

تولیدکنندگان گرانول پالستیک کارآیی دارد.
صنعت پتروشیمی ایران در اوج تحریم ها بیش 
از ۵۴ میلیارد دالر برای کشور ارزآوری داشته  و 
به طور میانگین ساالنه ۸۰ درصد درآمد صادراتی 
این صنعت از طریق سامانه نیما به چرخه اقتصاد 

کشور بازگشته است.
تحریم های یکجانبه ضد ایران با خروج آمریکا 
از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در سال ۹۷ 
کشور  برای  سختی  روزهای  اگرچه  شد.  تشدید 
حجم  که  صنعتی  به عنوان  پتروشیمی  جمله  از 
عظیمی از منابع درآمدی کشور از طریق فروش و 
صادرات محصوالت آن تأمین می شود، رقم خورد 
اما این صنعت با وجود افزایش هزینه حمل ونقل، 
لجستیک و جابه جایی ارزی یا هزینه مواد مصرفی 
تأثیر  رساندن  حداقل  به  در  امروز  به  تا  واحدها 
تحریم ها بر این صنعت به گواه آمار رسمی سامانه 
و چرخ های صنعت  است  کرده  عمل  موفق  نیما 
پتروشیمی از حرکت نایستاده و تولید و صادرات 

محصوالت تداوم دارد.

موضوع  تشریح  با  حسن.نژاد  مسعود 
تامین  بیمه  یک  شعبه  ساختمان  در  بنر  نصب 
از  پس  و  اخیرا  کرد:  اظهار  تبریز،  اجتماعی 
حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، وزیر 
استانداران  به  خطاب  بخشنامه ای  در  کشور 
ملی  مقررات  رعایت  لزوم  بر  کشور،  سراسر 
اصول  و  ایمنی  شهرسازی،  ضوابط  ساختمان، 
کرده  تاکید  سازها  و  ساخت  کنترل  و  فنی 
ظرفیت های  از  استفاده  با  خواسته  آنها  از  و 
ساختمانی،  تخلفات  با  برخورد  ضمن  قانونی 
جلوگیری  ناایمن  ساختمان های  بهره برداری  از 
آذربایجان شرقی  استان  در  کارگروهی  کنند. 
تشکیل شده که بر اساس دستورالعمل اجرایی، 
عضو  تبریز  شهرداری  جمله  از  سازمان  چند 
مرکز  چک لیست  طبق  که  هستند  کارگروه  این 
پایش  به  نسبت  و شهرسازی،  مسکن  تحقیقات 
و ارزیابی ساختمان های بلندمرتبه اقدام می کند. 

کارگروه  این  کارشناسی  کمیته  بازدید  دنبال  به 
اجتماعی  تامین  بیمه  یک  شعبه  ساختمان  از 
ارزیابی های صورت گرفته،  نتیجه  تبریز و طبق 
و  بوده  ناایمن  ساختمان  این  که  شده  مشخص 
از سوی سازمان  این،  از  باید تخلیه شود. پیش 
نظر  از  که  بود  شده  اعالم  نیز  اجتماعی  تامین 
یک  شعبه  ساختمان  سازمان،  این  کارشناسان 

بیمه تامین اجتماعی تبریز ناایمن است.
حسن نژاد گفت: شهرداری تبریز بر اساس این 
ابالغیه و طبق وظایف خود، پیش از این نسبت 
به تخلیه ساختمان مذکور اخطاریه صادر کرده و 
سپس نسبت به نصب بنر اقدام کرده است. اکنون 
اجتماعی  تامین  نظر مشاور سازمان  اعالم  منتظر 
بیمه  یک  شعبه  ساختمان  بودن  مقاوم  مورد  در 
تامین اجتماعی تبریز هستیم و این سازمان برای 
مقاوم بودن ساختمان مذکور باید تعهدنامه کتبی 

و محضری به شهرداری بدهد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۲۶۵۷    – ۱۰ /۱۴۰۱/۰۸   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای قاسم 
پناهی گله بان     فرزند   اله یار    بشماره شناسنامه   ۴۹۷   صادره از  مرند   در ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی   به 
مساحت  ۱۰۰۵/۶۳   متر مربع به پالک ۶۰۴  فرعی از   ۴۴   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   ۴۴   اصلی واقع در  
بهرام    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی     محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید 
،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰۷ /۱۴۰۱/۰۹

محرم کنعانی  – رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

آگهی مفقودی
   ،۱۲۵CDI  :اصل برگ سبز )سند مالکیت وسیله نقلیه  (  و سند کارخانه  ، متعلق به موتور سیکلت  ، سیستم :  باختر    ، تیپ
مدل:    ۱۳۹۰   ،   به رنگ : مشکی    ،   به شماره موتور : NEA*۱۰۸۴۴۴۵   ، شماره تنه  :  ۱۲۵B***NEA     ، شماره 
انتظامی :   ایران ۳۹۵ – ۵۳۲۲۹   ،     مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.                                                                         
 مرند


