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مديرعامل تاكسيرانى:

افزايش نرخ كرايه تاكسى ها در تبريز 
غيرقانونى است

اعطاى تسهيالت بانكى ويژه و بسته هاى 
معيشتى به بهره برداران و شركت هاى حمل و 

نقل درونشهرى تحت نظارت

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى آذربايجان شرقى:

رسانه ها مردم را از استمرار خطرات كرونا 
براى جامعه آگاه كنند

مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى آذربايجان شرقى گفت: از رسانه ها مى خواهيم مردم را از استمرار خطرات 
بيمارى كرونا براى جامعه آگاه كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور در جلســه شوراى اطالع رســانى و كارگروه مديريت جو روانى ستاد مقابله 
با كروناى اســتان اظهار داشت: شوراى اطالع رســانى به دنبال ايجاد بستر پاسخگويى به موضوعاتى است كه افكار 

عمومى با آنها درگير بوده و به دغدغه اى براى افراد جامعه تبديل شده است.
وى با تاكيد بر استفاده از ظرفيت رسانه هاى گروهى استان براى ايجاد آرامش روانى در جامعه گفت....
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معاون برنامه ريزى شهردار تبريز خبر داد؛

تداوم اجراى طرح دوركارى در 
شهردارى تبريز بعد از بحران كرونا

2

در فروردين صورت گرفت ؛ در فروردين صورت گرفت ؛ 

ساماندهى معابر شهردارى منطقه ساماندهى معابر شهردارى منطقه 55  با   با 18001800 تن آسفالت تن آسفالت

مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير 
آذربايجان شرقى خبر داد؛

اعطاى تسهيالت به 
بازماندگان متوفيان كرونايى 

صندوق بيمه

  بانك ملت  در نظر دارد : بانك ملت  در نظر دارد : نسبت به فروش دستگاه جوراب بافى  با وضع موجود نسبت به فروش دستگاه جوراب بافى  با وضع موجود 
در انبار بانك ملت از طريق برگزارى مزايده عمومى اقدام نمايد. لذا داوطلبان در انبار بانك ملت از طريق برگزارى مزايده عمومى اقدام نمايد. لذا داوطلبان 
شركت در مزايده مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد شركت شركت در مزايده مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد شركت 

در مزايده از تاريخ در مزايده از تاريخ 0707//0202//9999  لغايت   لغايت 2020//0202//9999  
به آدرس : تبريز، جاده ائل گلى، اول كوى ســهند، ساختمان بانك ملت، طبقه به آدرس : تبريز، جاده ائل گلى، اول كوى ســهند، ساختمان بانك ملت، طبقه 
پنجم، اداره تداركات و ســاختمان مراجعه و يا با شماره تلفن پنجم، اداره تداركات و ســاختمان مراجعه و يا با شماره تلفن 3138113831381138 تماس  تماس 

حاصل نمايند. حاصل نمايند. 
-ضمنًا آخرين مهلت تحويل اســناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه -ضمنًا آخرين مهلت تحويل اســناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه 

مورخ مورخ 2020//0202//9999 مى باشد. مى باشد.
-جلســه بازگشايى پاكات و اعالم برندگان مزايده ساعت -جلســه بازگشايى پاكات و اعالم برندگان مزايده ساعت 1010 صبح روز سه شنبه  صبح روز سه شنبه 
مورخ مورخ 2323//0202//9999 در محل ســاختمان بانك ملت- اداره تداركات و ســاختمان  در محل ســاختمان بانك ملت- اداره تداركات و ســاختمان 

خواهد بود.خواهد بود.
قيمت پايه  به ريالشرح كاالرديف

1 Sport TA سرى Matec چهار دستگاه جوراب بافى به مارك
مدل Mono۴ ، ســاخت كشور ايتاليا ســال 1996 ميالدى، به 
شماره سريالهاى 149110 ، 149181، 149179 و 149112 

به همراه قفسه دوك و ساير متعلقات مربوطه

براى كل 4 دستگاه با وضع موجود
560/000/000

آگهى مزايده عمومى آگهى مزايده عمومى 
شماره  شماره  11//9999

شــهردارى سراب در نظر دارد به استناد بند سوم مصوبه شماره 352 مورخه 1398/11/22 شوراى محترم اسالمى شهر سراب 
تعداد يك قطعه زمين با كاربرى مســكونى واقع در خيابان علوى روبروى مدرسه استثنايى را از طريق مزايده كتبى با شرايط ذيل 

واگذار نمايد.
الف) مشخصات قطعه 

قطعه به شماره پالك 633/3451 به مساحت 245/63  هر متر مربع10/316/460/000 ريال  به صورت نقد
ب) شرايط مزايده:

1- متقاضيان بايستى 5 درصد قيمت پايه را به عنوان سپرده به حساب 20111123678183 شهردارى نزد بانك قرض الحسنه مهر 
ايران  شعبه سراب واريز و فيش مربوطه را به همراه درخواست كتبى و مبلغ پيشنهادى در پاكت سربسته از تاريخ نشرآخرين آگهى 

حداكثر تا ده روز تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخه 99/2/24  به دبير خانه شهردارى تحويل و رسيد دريافت دارند.
2- شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

3- به تقاضاهاى مخدوش، مبهم و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- هزينه متعلقه ( نشر آگهى ، دارائى و دفترخانه و...) به عهده برنده مزايده خواهد بود.

5- سپرده نفرات اول تا سوم  تا عقد قرارداد با برنده مزايده مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر يك از برندگان سپرده آن به 
نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

6- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر به دايره فنى و شهرسازى با درآمد مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 68-43228167 تماس 
حاصل نماييد.

محمد رضا عليپور آزاد- شهردار  سراب

""آگهى فروش جاى خانه آگهى فروش جاى خانه ""    ( مرحله اول)( مرحله اول) نوبت اول
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مدیرعامل شرکت شهركهاى صنعتى آذربايجان شرقى گفت: عمليات 2
پروژه لوله گذارى خط انتقال آب به توســعه شهرك صنعتى بناب به پايان 

رسيد. 
به گزارش روابط عمومى شــركت شهركهاى صنعتى آذربايجان شرقى 
ســيد مرتضى نيرومند اسكويى با اشــاره به پايان عمليات لوله گذارى خط 

انتقال آب به توســعه شهرك صنعتى بناب اظهار داشت: اين طرح با هدف 
تأمين آب مورد نيازتوســعه و در قالب طرح هاى كوتاه مدت اجرا شد.

وى ادامــه داد: براى انجام اين پروژه بالغ بــر 1/5 ميليارد ريال هزينه 
شده است.

نيرومند اســكويى افزود: اين پروژه عمرانى با حجم عمليات لوله گذارى 

به طول هزارو 500 متر انجام شــده اســت كه در عرض يك ماه به پايان 
رسيد. 

وى تصريح كرد: توسعه شــهرك صنعتى بناب به مساحت حدودا 100 
هكتار ايجاد شــده كه با توجه به شرايط مناسب شهرك صنعتى بناب، بستر 

الزم براى ســرمايه گذاران در توسعه نيز فراهم است.

اتمام پروژه لوله گذارى خط انتقال آب به توسعه شهرك صنعتى بناب ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

2500 بسته معيشتى به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان و با 
هدف كاهش آالم متضررين از بيمارى كرونا و در نخستين مرحله 
رزمايش كمك مومنانه، از سوى سپاه ميانه در بين نيازمندان اين 

شهرستان توزيع شد.
فرمانده سپاه ميانه با بيان اينكه اين بسته ها در بين كسانى كه بر 
اثر بيمارى كرونا متضرر شــده، شغل خود را از دست داده يا خانه 
نشــين شده اند، توزيع مى شود، گفت: اين اولين مرحله رزمايش 
اســت و 2 مرحله ديگر در شب شهادت حضرت اميرالمومنين(ع) 
و عيد ســعيد فطر، برگزار مى شود و بقيه افراد متضرر نيز در اين 2 

مرحله، بسته هاى معيشتى خود را تحويل خواهند گرفت.
 ســرهنگ حســين محمدى با قدردانى از كمك هاى خيرين و 
اقشــار مردم، اظهار كرد: امروز 2500 بســته معيشتى تهيه شده 
توسط سپاه با كمك بســيجيان و فرماندهان پايگاه در بين افراد 

شناسايى شده، به صورت خانه به خانه توزيع شد.
 وى افزود: اين بســته ها شامل 10 كيلو برنج، 6 كيلو گوشت مرغ 
و گوشت قرمز، و تعدادى ماكارونى، رب، خرما و روغن مايع است 
و ارزش ريالى بســته هاى تهيه شده در مجموع بيش از 6 ميليارد 

ريال است.
ســرهنگ محمدى همچنيــن از خيران و مردم خواســت تا با 
مســاعدت هاى مالى و كمك هاى غيرنقدى خود، پشتيبان اين 

اقدام در اجراى بهتر مراحل بعدى رزمايش باشند.

 

مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى آذربايجان شرقى گفت: از رسانه ها مى 
خواهيم مردم را از استمرار خطرات بيمارى كرونا براى جامعه آگاه كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور در جلســه شوراى اطالع رسانى و 
كارگروه مديريت جو روانى ستاد مقابله با كروناى استان اظهار داشت: شوراى 
اطالع رســانى به دنبال ايجاد بستر پاسخگويى به موضوعاتى است كه افكار 
عمومى با آنها درگير بوده و به دغدغه اى براى افراد جامعه تبديل شده است.
وى با تاكيد بر استفاده از ظرفيت رسانه هاى گروهى استان براى ايجاد آرامش 
روانى در جامعه گفت: رســانه هاى استان جايگاه ويژه اى بين مردم داشته و 
در اطالع رســانى، آموزش و اقناع افكار عمومى، مهم ترين نقش را مى توانند 

بر عهده بگيرند.
محمدپور با اشــاره به اســتمرار بيمارى كرونا در كشور و ضرورت آگاه سازى 
مردم نســبت به اين موضوع گفت: رســانه ها بايد مردم را نسبت به خطرات 
بيمارى كرونا و استمرار اين خطرات آگاه ساخته و از سويى، آنان را به رعايت 

فاصله فيزيكى و اجتماعى و مراقبت هاى بهداشتى دعوت كنند.
مدير كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى آذربايجان شــرقى با تاكيــد بر ادامه 
يافتــن فعاليت گروه هاى تخصصى در حوزه مقابله با كرونا در اســتان گفت: 
آموزش هــاى عمومى در خصــوص اين بيمارى بايد بيش از پيش توســط 
رســانه ها مطرح شود و اطالع رســانى ها نيز گسترش يابد و از سوى ديگر از 

مردم نيز مى خواهيم اخبار و اطالعيه ها را تنها از منابع موثق دريافت كنند.
وى ادامــه داد: تجليــل از كادر درمانى بايد همچنان ادامه يافته و رســانه ها 
نسبت به پوشش خبرى فداكارى هاى اين قشر همانند گذشته تالش كنند.

محمدپور افزود: نقش روانشناســان، روانپزشــكان و مددكاران اجتماعى در 
دوران بحران شــيوع كرونا و در شرايط پسا كرونا بسيار مهم است و ضرورى 
است با همكارى متقابل متخصصان اين حوزه و رسانه ها، براى بهبود شرايط 
كنونى و كاستن بار روانى و اجتماعى اين بيمارى و تبعات آن، آمادگى داشته 

و در اين راستا اقدام شود.
مدير كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان با تاكيد بر توجه به دوران پساكرونا 
نيز گفت: بايد از فرصت ها و تجربه هاى كسب شده در طول اين مدت نهايت 

استفاده را در دوران پسا كرونا ببريم.
وى همچنين با اشــاره به كمبود خون و فرآورده هاى خونى در سطح كشور و 
اســتان گفت: نبايد اجازه داد اين موضوع به مشــكل و چالشى در اين شرايط 
تبديل شود لذا انتظار از رسانه ها اين است كه با همكارى سازمان انتقال خون و 
حوزه بهداشت و درمان نسبت به اطالع رسانى در اين حوزه و اطمينان بخشى 
به مردم از شرايط بهداشتى و مراقبت هاى فرايند انتقال خون، مبادرت كنند.

بين  معيشــتى   بسته   2500
نيازمندان ميانه توزيع شد

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى آذربايجان شرقى:

خطرات  استمرار  از  را  مردم  ها  رسانه 
كرونا براى جامعه آگاه كنند

خبر خبر

 

نماينده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى گفت: رهبر انقالب اسالمى در نيمه شعبان 
امسال مردم را به رزمايش كمك مومنانه دعوت كردند كه مردم آذربايجان شرقى در 

اين رزمايش واقعاً خود را نشان دادند.
حجت االســالم سيد محمدعلى آل هاشــم، در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: 
يكــى از توصيه هاى فردى پيامبر اكرم (ص) اين بود كــه در ايام ماه رمضان، هيچ 
وقت افراد نيازمند و گرســنگان را فراموش نكنيم و در وقت تشــنگى و گرسنگى به 

ياد قيامت بيفتيم.
وى افزود: انســان در ماه مبارك رمضان مى تواند توبه كند، اگر در اين ماه نتواند خود 
را مورد بخشش و مغفرت خداوند قرار دهد، در چه ماه ديگرى مى تواند مورد بخشش 
قرار بگيرد. امام جمعه تبريز با اشاره به اينكه ماه رمضان بهترين فرصت براى انسان 
اســت تا ارتباط خود را با خداوند بيشــتر كند، تاكيد كرد: انسان در ماه رمضان نبايد از 
دعا غافل باشــد، دعاى نماز يكى از بهترين زمان ها براى درخواست از خداوند براى 
اســتجابت دعاهاست. نماينده ولى فقيه در استان آذربايجان شرقى ادامه داد: برخى 
مواقع دعاهاى ما مســتجاب مى شــود اما ما بى خبر هستيم، دعايى كه ما از خداوند 
مى خواهيم شايد مصلحت ما نداند و مشابه آن را به ما عنايت كند؛ البته انسان بايد از 

ته دل و اميدوارانه خداى خود را صدا بزند.
حجت االسالم آل هاشم همچنين با اشاره به ثواب دو چندان عبادت در ماه رمضان 
عنوان كرد: در ماه رمضان، مى توان با طوالنى كردن ســجده در نماز، از بار گناهان 

كم كرد.
وى گفت: پيامبر اســالم فرموده اند: هر كســى بيشتر بر من صلوات بفرستد خداوند 
متعال روزى كه وزنه اعمالش كم باشــد، در ســايه صلوات بر محمد و آل محمد زياد 
مى كند. امــام جمعه تبريز در ادامه، تالوت قرآن را از ديگر توصيه هاى پيامبر در ماه 
رمضان عنوان كرد و گفت: هر كســى يك آيه از آيات قرآن مجيد را در ماه رمضان 

تالوت كند، مانند كسى است كه در غير از ماه رمضان كل قرآن را ختم كرده است.
نماينده ولى فقيه در استان آذربايجان شرقى ابراز داشت: هر كسى در اين ماه اخالق 
خود را حسنه كند، براى او وسيله اى از پل صراط در قيامت خواهد بود، جايى كه قدم ها 
در آنجا لرزان خواهد بود. حجت االســالم آل هاشــم در بخش ديگرى به دستورات 
اجتماعى پيامبر در ماه رمضان اشاره كرد و اظهار داشت: پيامبر اكرم در خطبه شعبانيه، 
ســفارش كردند كه باالدستان نسبت به زيردستان خود سخت نگيرند تا خداوند نيز 
در روز قيامت براى آنها آسان بگيرد. وى گفت: در سال هاى گذشته هم تاكيد كرديم 
كه ادارات اســتان از بودجه هاى دولتى افطارى ندهند، اگر فردى به يك نفر روزه دار 

افطارى دهد، مانند آزاد كردن يك بنده است كه موجب آمرزش گناهان مى شود. 
امام جمعه تبريز تصريح كرد: صدقه دادن در هر زمانى به ويژه ماه مبارك رمضان، از 

بهترين اعمال حسنه است كه انسان را از بالها دور نگه مى دارد.

نماينده ولى فقيه در استان:
مردم آذربايجان شــرقى در رزمايش كمك 

مومنانه خود را نشان دادند

مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير آذربايجان شرقى خبر داد؛

اعطاى تسهيالت به بازماندگان متوفيان كرونايى صندوق بيمه
مدير صنــدوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان، روســتاييان و عشاير 
آذربايجان شــرقى از افزايــش 8 
درصدى بيمه شــدگان صندوق در 

سال گذشته خبر داد. 
محمد نظرى در گزارشى كه از 
راديو پخش شــد، با آرزوى سالى 
پربار و بركت براى كشــاورزان و 
دامداران گفت: براســاس مصوبه 
هيــات وزيــران و مجلس، هدف 
اصلى و كالن صندوق، پوشــش 
بيمه  كشــاورزان، روســتاييان و 
عشاير ساكن در روستاها، مناطق 
عشايرى و شهرهاى زير 20 هزار 

نفر جمعيت است.
*  متولدين49، تا پايان ســال 
فرصــت عضويــت در صندوق را 

دارند
وى بــا بيان اينكه طبق مصوبه 
مجلــس، امكان ثبت نــام از افراد 
باالى 50 سال وجود ندارد، اظهار 
داشت: همه روســتاييان، عشاير، 
ساكنين شهرهاى زير 20هزار نفر 
جمعيــت، قاليبافان، فعاالن حوزه 
صنايع دســتى، زنان سرپرســت 
خانوار و فعــاالن مرتبط با بخش 
كشاورزى به شرط داشتن 18 الى 
50 ســال مى توانند با عضويت در 
صنــدوق و پرداخت حــق بيمه، 
از مزايــاى ســه گانــه صندوق 
(بازنشستگى، از كارافتادگى كلى 

و فوت) بهره مند شوند.
مدير صنــدوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان، روســتاييان و عشاير 
اســتان با تاكيد بر اينكه متولدين 

ســال 1349 تا پايان ســالجارى 
مى توانند براســاس روز و ماه تولد، 
در صندوق ثبت نــام كنند، افزود: 
صندوق هم اكنون سه نوع حقوق 
بازنشســتگى پرداخت مى كند كه 
شــامل بازنشستگى پيش از موعد 
با 10 ســال سابقه و 70 سال سن، 
بازنشســتگى پيش از موعد با 13 
ســال سابقه و 67 ســال سن و نيز 
بازنشســتگى كامــل بــا حداقل 
15 ســال ســابقه و 65 سال سن 

مى باشد.
*تــداوم كمــك 10 درصدى 

دولت به بيمه پردازان صندوق
نظــرى در ادامه ســخنانش با 
تشريح ســطوح درآمدى صندوق 
خاطرنشــان كرد: در صندوق بيمه 
اجتماعى كشــاورزان، روستاييان 
و عشــاير، 5 درصد حــق بيمه را 
بيمه پرداز و دو برابــر همين مبلغ 

را دولت مى پردازد.
وى ادامــه داد: بــا توجــه به 
افزايش ســطوح درآمدى صندوق 
در سال جارى، امسال بيمه پردازان 
داراى باالترين ســطح  درآمدى، 

تنهــا 840 هزار تومــان پرداخت 
كرده و يك ميليــون و 680 هزار 
تومــان ديگر را دولــت پرداخت 

مى كند.
 8 رشــد  از  همچنيــن  وى 
درصــدى بيمه شــدگان صندوق 
كشــاورزان،  اجتماعــى  بيمــه 
روستائيان و عشاير استان در سال 
98 خبر داد و گفت: ســال گذشته، 
456 فقره تســهيالت كم بهره 30 
ميليون ريالى به مستمرى بگيران 

استان اعطا شده است.
* اعطــاى تســهيالت بــه 
بازمانــدگان متوفيــان كرونايى 

صندوق 
مدير صنــدوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان، روســتاييان و عشاير 
آذربايجان شــرقى در ادامــه بــه 
اقدامــات صنــدوق در مقابلــه 
بــا ويــروس كرونــا و كاهــش 
آســيب هاى ايــن بيمــارى بــر 
بيمه پردازان صندوق اشاره كرد و 
افزود: با نظارت ســتاد ملى مقابله 
با كرونــا، تالش هايى از ســوى 
تمــام ارگان هــاى مختلف انجام 

گرفته كه كمپين «روستاى بدون 
كرونا» از ســوى صنــدوق بيمه 
اجتماعى روستاييان نيز در همين 

راستا راه اندازى شده است.
وى، ارســال پك بهداشــتى 
براى 810 كارگــزارى از مجموع 
11 استان توســط مديريت استان 
بخشــى  را  آذربايجان شــرقى 
در  انجام گرفتــه  اقدامــات  از 
قالــب  كمپين «روســتاى بدون 
كرونا» برشــمرد و اظهار داشت: 
ابــالغ پروتكل هاى بهداشــتى، 
فاصله گذارى اجتماعى و هوشمند 
بــه كارگــزاران اســتان از ديگر 
اقدامــات انجام گرفتــه در دو ماه 
گذشته مى باشد.نظرى، همچنين 
با اشــاره به فوت ســه بيمه پرداز 
صندوق بر اثر ويــروس كرونا در 
اســتان، گفت: با ارســال كدملى 
اعضــاى كرونايــى صنــدوق به 
سامانه 300027 صندوق، عالوه 
بر رصــد وضعيت بيمه شــدگان، 
تســهيالت كم بهره و بالعوض به 
بازماندگان بيمه شدگان متوفى بر 
اثر كرونا تعلق مى گيرد كه شرايط 
اين تســهيالت طى روزهاى آتى 
اعالم خواهد شــد. وى در خاتمه 
ســخنانش از امــكان پرداخــت 
اينترنتــى حــق بيمــه از طريق 
ســايت صندوق خبر داد و افزود: 
بيمه پردازان مى توانند با مراجعه به 
آدرس roostaa.ir  و پرداخت 
حق بيمه ســاالنه، بدون حضور در 
محل كارگزارى هــا بيمه پردازى 

خود را تمديد كنند.

اعطاى تسهيالت بانكى ويژه و بسته هاى معيشتى به بهره برداران و 
شركت هاى حمل و نقل درونشهرى تحت نظارت

غنى زاده گفت: بهره برداران و شــركتهاى 
حمل و نقل درونشــهرى تحــت نظارت 
شركت  واحد مى توانند براى هر اتوبوس مبلغ 
100 ميليون ريال تســهيالت از بانك شهر 
دريافت نمايند. ضمن اينكه بسته معيشتى 
غذايى 5ميليون ريالى نيز براى اين عزيزان 

بزودى تامين و توزيع خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومى شــركت واحد 
اتوبوســرانى تبريز و حومه مهندس ايمان 
غنى زاده سرپرســت اين شــركت با اعالم 
اين خبر گفت : در پى شــيوع بيمارى كرونا 
و پيرو مصوبات ستاد مقابله با كرونا مبنى بر 
تعطيلى خدمات ناوگان اتوبوسرانى تبريز و 
حومه از اواخر اسفندماه سال گذشته و تعطيلى 
بســيارى از كســب و كارها از جمله ناوگان 
بخــش خصوصى تحت نظارت، شــركت 
واحد اتوبوســرانى تبريز و حومه  در راستاى 
حمايت از بهره برداران و شركتهاى حمل و 
نقل بخش خصوصى تحت نظارت اقدام به 
اعطاى تســهيالت ويژه ى بانكى براى اين 

عزيزان با معرفى به بانك شهر مى نمايد.
وى افــزود: اقدامات اوليه بــراى پرداخت 
تســهيالت بانكى بــراى بهره بــرداران و 
شــركتهاى حمل و نقل بخش خصوصى 
تحت نظارت انجام گرديــده و اين عزيزان 
ميتواننــد از روز پنجشــنبه 99/02/04در 

ســاعات ادارى جهت ارائه مــدارك الزم و 
تكميل پرونده به حوزه ى خصوصى سازى 

اين شركت مراجعه نمايند.
غنــى زاده در ادامه گفت: بهــره برداران و 
شــركتهاى حمل و نقل درونشهرى تحت 
نظارت شــركت  واحد مــى توانند براى هر 
اتوبوس مبلغ 100 ميليون ريال تسهيالت از 

بانك شهر دريافت نمايند.
مديرعامل شــركت واحد اتوبوسرانى تبريز 
و حومــه  در خصوص تحويل بســته هاى 
معيشــتى نيز گفت: با همكارى و مساعدت 
شهردارى كالنشــهر تبريز، بزودى بسته 
هاى معيشــتى غذايى بــه ارزش تقريبى 5 
ميليون ريال براى رانندگان و كمك رانندگان 
ناوگان بخش خصوصى تحت نظارت تامين 
و تحويل خواهد شد تا بدين ترتيب بخشى از 

مشكالت دست اندركاران اين حوزه مرتفع 
گردد.

* راه اندازى ســامانه احــكام كارگزينى 
كاركنان شــركت واحد اتوبوسراني تبريز 

وحومه
به منظور ايجاد انگيزه و افزايش بهره ورى 
پرسنل ،كليه احكام كارگزينى كارگران و 
كارمندان در كميته ويژه اى مورد بازنگرى 
و ارتقاء قرار گرفته و در سال جديد اعمال  و 

اقدام خواهد گرديد.
بــه گزارش روابط عمومى شــركت واحد 
اتوبوســرانى تبريز و حومه مهندس ايمان 
غنى زاده سرپرســت اين شركت با عنوان 
ايــن مطلب افزود: به منظور ايجاد انگيزه و 
افزايش بهره ورى  پرســنل خدوم شركت 
به استناد قانون كار ، كليه احكام كارگزينى 

كارگــران و كارمنــدان در كميته ويژه اى 
مــورد بازنگــرى و ارتقاء قــرار گرفته و با 
اولويت نســبت به همكارانى كه در آستانه 
بازنشستگى قرار دارند در سال جديد اعمال  

و اقدام خواهد گرديد.
 غنــى زاده در ادامه تصريــح كرد: هدف از 
اجــراى اين طرح، افزايش رفــاه و انگيزه 
در بين كاركنان و يكســان سازى مشاغل 
و برخــوردارى تمامى پرســنل از مزاياى 
طــرح طبقه بندى مى باشــد تا همكاران 
در ازاى وظايــف محوله و ســهمى كه در 
توســعه شــركت دارند به آنهــا پرداختى 
صورت پذيرفته و با افزايش سطح مهارت 
و تحصيــالت از طريق نظام ترفيع و ارتقاء 
شــغلى گام موثرى در ارتقاء كمى و كيفى 

شركت برداشته شود.
وى افزود: به زودى به منظور شفاف سازى 
احكام صادره و سهولت و سرعت بخشيدن 
به امور، بهبود فرايندهــاى كارى، صرفه 
جويى در وقت و هزينه «ســامانه مشاهده 
احكام كارگزينى راه انــدازى و مورد بهره 
بردارى قرار گرفته و حقوق و مزايا و احكام 
بــدون مراجعه حضورى بــه كارگزينى از 
طريق پيام كوتاه به اطــالع همكاران در 
مجموعه شــركت واحد اتوبوسراني تبريز 

وحومه خواهد رسيد.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت منطقه اى معادن آذربايجان (سهامى خاص)
نوبت اول

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ســاليانه شــركت 
منطقه اى معادن آذربايجان (ســهامى خاص) به شماره 

ثبت 3054 و شناسه ملى 10200091320 
بدينوسيله از سهامداران محترم دعوت به عمل مىآيد 
راس ساعت 16 روز پنجشــنبه  1399/2/18 در محل 
شــركت به  آدرس تبريز خيابان آزادى خيابان ملت جنب 
تاكسيرانى ســاختمان معادن طبقه همكف به كد پستى 

5225754223 حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1 – طــرح وتصويب ترازنامه ســود و زيان و عملكرد 

شركت براى سال منتهى به 1399/12/29 
2 -    انتخاب بازرس قانونى 

3  -  انتخاب هيئت مديره 
4 -  ساير موارد در صالحيت مجمع عمومى ساليانه

                                                            هيئت مديره شركت

مدير منطقه هشــت عمليــات انتقال گاز از تحقق و دســت يابى 89 درصدى 
برنامه هاى نگهدارى و تعميرات اين منطقه در طول ســال گذشته خبر داد.

يداله بايبوردى اظهار كرد: بكارگيرى و پياده ســازى نظام مديريت استرات ژى 
در منطقه هشــت عمليات،  تحقق 89 درصدى  اهداف و برنامه هاى اين منطقه 

در بخش نگهدارى و تعميرات را در ســال 98 امكان پذير ساخت.
بابيــوردى افزود: اين منطقه با افزايــش راندمان در زمينه انتقال ايمن، پاك و 
پايــدار گاز طبيعى، 13 كيلومتر تعويــض كالس، 14 مورد عمليات هات تپ، 
افزايــش 103 كيلومتر خطوط لوله انتقال گاز، تحقق 82 درصدى پيشــرفت 
پروژه هاى عمرانى و ســرمايه اى، عملكرد مناســبى را در طول سال گذشته 

از خود به نمايش گذاشت.
وى افزود: تعهد و مســئوليت پذيرى پرســنل منطقه هشت عمليات انتقال گاز 
در به ثمر رساندن اهداف و برنامه ها،  نقش به سزايى داشته و عالوه بر فعاليت 
هاى انجام يافته، ترميم پوشــش خــط لوله چلوند- تبريــز، تعمير و تعويض 
پوشــش خط لوله جلفا به طول 20 كيلومتر به صورت پيوسته و پراكنده، عايق 
كارى لوله هاى تعويض كالس، ترميم پوشــش خــط لوله نيك پى- ميانه به 
طول 6.5 كيلومتــر را از ديگراقدامات صورت گرفته در بخش عمليات خطوط 

لوله اين منطقه نام برد.
بايبوردى، تعويض كالس خط اردبيل - ســراب، تعويض پوشــش خط هادى 
شــهر به طول 590 متر، خط زنجان- تبريز به طول پنج كيلومتر، خط چلوند- 
تبريــز بــه طول 1822 متر و نقاط باقيمانده خط جلفا به طول 1370 متر، نصب 
سيســتم آنتى آيســينگ واحد دو و ســه تاسيسات هشــترود و دو، سه و چهار 
تاسيســات مرگنلر، اجراى پروژه تيوب كيلينينگ تاسيسات بازرگان، تعميرات 
توربين هاى تاسيســات مرند و مرگنلر و همچنين پيمان ســپارى توربين هاى 
تاسيســات تبريز، چلوند و اردبيل را از اهم برنامه هاى ســال جارى اين منطقه 

برشمرد.

تحقــق 89 درصدى برنامه هــاى تعميراتى 
منطقه 8  عمليات انتقال گاز



شــهردار منطقه پنج تبريز گفت : آســفالت ريزى و لكه گيرى  اساســى جزو مهمترين طرح هاى 
خدمات محله اى اســت كه امســال با 230 ميليارد ريال اعتبار در سطح حوزه انجام مى شود.

 بــه گزارش امورارتباطات منطقه اين خبر را مهندس مير على اصغر نســاج اعالم كرد و افزود: با 
تدبير شــهردار  و اعضاى محترم شــوراى اسالمى كالنشهر تبريز اعتبار نهضت آسفالت ريزى در 

ســال جارى نسبت به سال گذشــته افزايش يافته است. وى در ادامه با بيان اينكه در سال جارى 
230ميليارد ريال اعتبار براى ســاماندهى معابر و محالت با آســفالت ريزى پيش بينى شده است 
اظهار داشــت: معاونت هاى خدمات شــهرى ، اجرايى و فنى و عمرانى در اولين ماه ســال جارى 
نســبت به لكه گيرى و آســفالت ريزى اساســى در معابر و محالت شناسايى شده اقدام كرده اند. 

شــهردار منطقه پنج كالنشــهر تبريز همچنين گفت : در فروردين ماه امســال 1800 تن آسفالت 
در ســطح حوزه پخش شــده اســت.  مهندس نساج در ادامه به شروع آســفالت ريزى اساسى در 
روزهاى آينده اشــاره نمود و ابراز اميدوارى كرد ســال 99 از نظر اجراى پروژهاى عمرانى شاهد 

جهش و رشــد نسبت به سال گذشته باشيم.

3در فروردين صورت گرفت ؛ ساماندهى معابر شهردارى منطقه 5  با 1800 تن آسفالت ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

يكشنبه  7    ارديبهشت      شماره 5644

خبر

دادســتان عمومى و انقالب آذربايجان شرقى از دســتگيرى فردى خبر داد كه با خودرو به 
آدم ربايى در اين كالن شهر اقدام مى كرد.

محبوب عليلو گفت: خوشبختانه فرد رباينده حدود يك ساعت قبل دستگير شد و  با جديت 
و قاطعيت و بر اساس مقررات به موضوع رسيدگى مى شود.

وى افزود: روز نخست ارديبهشت ماه جارى نيز يك فقره آدم ربايى در حوالى ميدان قونقاى 
تبريز روى داد كه در آن زنى كه ســوار خودروى فرد آدم ربا شــده بود، خود را به بيرون پرت 

كرد و به شدت مصدوم شد. 
دادســتان عمومى و انقالب آذربايجان شرقى اضافه كرد: اين پرونده نيز در دست رسيدگى 
اســت.  در همين حال فرمانده انتظامى شهرستان تبريز نيز گفت: فردى كه با شيوه مسافر 
كشى اقدام به اخاذى و زورگيرى از شهروندان مى كرد، با هوشيارى ماموران كالنترى 17 
دســتگير شد. سرهنگ نوروزى افزود: عصر روز جمعه راننده يك دستگاه خودرو ى پرايد با 
نصب تابلوى تاكسى بر روى خودرو براى سوار كردن يك شهروند خانم تبريزى در منطقه 
باغميشه تبريز اقدام مى كند كه با توجه به حركات غير عادى در هنگام سوار كردن مسافر ، 
راننده يك دستگاه خودرو ديگر به وى مشكوك شده و موضوع را به پليس گزارش مى دهد.
وى گفت: ماموران بالفاصله در محل حاضر شــدند و با همكارى مردم خودرو را متوقف و 

راننده را دستگيركردند و به مقر انتظامى انتقال دادند.
فرمانــده انتظامى تبريز با بيان اينكه متهم با شــيوه جديد و طراحى داخل خودرو ، اقدام به 
ســرقت از مسافران مى كرد، ادامه داد: اين فرد دستگير شده تاكنون به 2 فقره زورگيرى با 

شيوه مذكور اعتراف كرده و تحقيقات تكميلى در حال  اجرا است.
وى اضافه كرد: پليس اســتان از همكارى مردم تبريز در دســتگيرى متهم تشكر كرده و به 
شهروندان توصيه مى كند از سوار شدن به خودروهاى مسافر بر شخصى خوددارى كنند و 

اگر شكايتى در اين خصوص داشته باشند به كالنترى 17 تبريز مراجعه كنند. 
به گزارش ايرنا، ســاعاتى قبل خبرى در فضاى مجازى آذربايجان شرقى منتشر شد مبنى 
بر اينكه راننده خودرويى كه در منطقه باغميشه قصد داشت خانم جوانى را در تبريز بربايد، 
با برخورد به موقع مردم ناكام ماند. به گفته شاهدان عينى، داخل خودروى راننده آدم ربا به 
گونه اى طراحى شــده بود كه وقتى مسافر سوار صندلى عقب مى شد، صفحه فلزى سقف 

رها و فرد بيهوش مى شود.
گفته مى شــود شهروندى كه شاهد سوار شــدن خانم به داخل خودروى فرد آدم ربا بوده، 

در يك تصادف ساختگى وى را نجات مى دهد و با حضور پليس راننده دستگير مى شود.

آدم ربا در تبريز دستگير شد
رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز:

كرونا در آذربايجان شرقى در حال مديريت شدن است
رييس دانشــگاه علوم پزشــكى تبريز با بيان اينكه 
بيمارى كرونا در آذربايجان شرقى در حال مديريت شدن 
اســت، گفت: ســير بيمارى به آرامى در حال پيش رفتن 

است.
به گزارش ايســنا محمد حســين صومى، در نشست 
خبرى با اشــاره به اينكه اولين موارد بيمارى هفتم اسفند 
ماه در استان ما گزارش شد، اظهار كرد: به دنبال توصيه ها 
از هفتم الى هفدهم فروردين ماه شاهد منفى شدن شيوع 
بيمارى و كنترل شدن آن در استان بوديم كه بعد از آن به 

هر دليلى بيمارى مجددا شروع شد.
 وى با بيان اينكه بيمارى در استان با شيب كندى روبه 
افزايش اســت، گفت: با ادامه اين روند و سير آرام بيمارى، 
اميدواريم در دو ســه روز آينده اين ســير، نزولى شــده و 

بيمارى كامال كنترل شود.
وى افزود: با وجود پيش بينى هايمان در استان به پيك 
نرســيديم، اما نگران موج دوم هستيم. 25 درصد احتمال 
مى دهيم كه به دليل ديده شــدن اثر حذف محدوديت ها، 
به پيك برسيم و هم چنين پيش بينى مى كنيم تا دو هفته 

آينده به طرف شيب نزولى حركت كنيم.
به گزارش ايســنا، صومى در ادامه با اشــاره به اينكه 
بيشــترين ميزان فوتى ها در اســتان بين 60 تا 80 ساله 
هســتند، بيان كرد: فوتى ها بر اثر بــروز بيمارى التهابى 
شــديدى كه به دنبال عفونت ويروســى در بدن اتفاق 
مى افتد، جانشــان را از دســت مى دهند، اما شدتى را كه 
در افراد 50 ســاله مى بينيم در افراد 70 سال به بااليى كه 
بيمارى زمينه اى ندارند، نمى بينيم كه در مورد ســرطان 

هم اين گونه است.
وى اظهار كرد: ميانگين ســن فوتى ها در استان 69 و 
ميانگين ســن مبتاليان، 56 سال است و تنها چهار مورد 

مرگ بين 10 الى 20 سال داشتيم.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز، خاطرنشان كرد: 
تعدادى از افــراد بدون هيچ گونه بيمارى زمينه اى چنان 
درگير شده بودند كه سيســتم ايمنى با قدرت وارد عمل 

شده و ارگان ها را از كار انداخته بود.
وى با اشاره به آمارهاى ارائه شده در خصوص مرگ و 

مير ناشى از كوويد19، بيان كرد: تعداد بسترى ها و ترخيص 
شدگان در اين ماه برابر بود كه اين عالمت خوبى است.

وى، خاطرنشان كرد: در بين بسترى هاى اسفند ماه، 
سه درصد مرگ و در بين بسترى هاى فروردين ماه هشت 
درصد مرگ گزارش شــده است كه قضاوت هاى كلى در 
مورد ميزان مرگ و مير اين بيمارى بايد پس از بررسى روند 
سير شيوع بيمارى و بعد از ريشه كن شدن آن انجام شود.

رييس دانشگاه علوم پزشكى تبريز با اشاره به موجود 
بودن داروهاى مورد تاييد وزارت بهداشــت براى درمان 
كرونا در اســتان گفت : داروهايى كــه 30 الى 60 درصد 
اثرگذار هستند در استان موجود بوده و پالسما درمانى نيز 

بعد از ابالغ كشورى آغاز مى شود.
وى در ادامه با اشاره به اينكه تمامى كيت هاى وارد شده 
به كشور پس از آزمايش و كنترل در تهران بر اساس اعالم 
نياز اســتان ها توزيع مى شود، گفت: هم اكنون نزديك به 
12 هزار كيت تشخيصى كرونا در آزمايشگاه هاى استان 

موجود است.
وى از آمادگى بيمارســتان ها و مراكز درمانى استان 
بــراى مقابله با كرونا خبر داد و اظهار كرد: با وجود كنترل 
بيمارى، 100 تخت آى ســى يو در بيمارستان امام رضا 
تجهيز شده است و در صورت پنج برابر شدن مراجعات نيز 

مى توانيم مديريت كنيم.
رييس دانشگاه علوم پزشــكى تبريز در ادامه با اشاره 
به عدم اســتقبال مردم از نقاهتگاه ها براى تكميل درمان 
بيماران كرونايى، گفت: به دليل عدم استقبال، تصميم به 
تجهيز مهمانسراها براى پذيرش بيماران مبتال به كرونا 
در دوران نقاهت گرفتيم، اما مردم از اين كار نيز اســتقبال 

نكردند.
وى در واكنــش به اينكه كادر درمان دانشــگاه علوم 
پزشــكى تبريز در روزهاى اول آمادگى مقابله با كرونا را 
نداشــتند، بيان كرد: از همان اواخــر بهمن ماه كه كرونا 
در كشــورمان و جهان مطرح شــد، جلسات الزم در اين 

خصوص برگزار و آموزش ها داده شدند.
صومى در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اينكه به 
عنوان يك متخصص گوارش، ارتباطى بين روزه  دارى و 
كرونا نمى بينم، افزود: فتواها در اين خصوص مشــخص 
بوده و حتى خوردن آب گرم براى مرطوب نگه داشــتن 
محيط گلو نيز در حد تئورى اســت و افرادى كه بيمارى 
زمينه اى دارنــد، قطعا نبايد روزه بگيرند و افراد باالى 65 

سال نيز بايد احتياط كنند.
 وى در ادامه اظهار كرد: هزينه تســت كرونا 600 هزار 
تومان بوده، اما طبق سياست ابالغى دولت افراد مثبت كه 

استطاعت مالى ندارند، رايگان درمان مى شوند.
وى از فعاليت چهار آزمايشگاه تشخيص كرونا در تبريز 
و يك آزمايشگاه در مراغه خبر داد و گفت: بيمارستان هاى 
اسد آبادى، سينا و امام خمينى(ره) در تبريز وظيفه معاينه 

و اخذ نمونه از افراد مشكوك به كرونا را برعهده دارند.
صومى، تاكيد كرد: كرونا نشان داد كه كدام پرستاران، 
پزشكان و كدام بيمارستان هاى دولتى و خصوصى همراه 
ما هســتند، از تمامى رزيدنت ها، پرســتاران، پزشكان و 
كســانى كه در اين خصوص زحمت مى كشند قدردانى 

مى كنم و همه اين ها براى ما مشخص است.
وى در ادامه با اشــاره به اقدامات معاونت بهداشــت 
دانشــگاه علوم پزشكى تبريز براى مبارزه با كرونا، اظهار 
كرد: به همت كارشناسان بهداشتى و بسيجيان 93 درصد 
جمعيت استان غربالگرى شده اند كه بيشترين مشاركت 

از تبريز بود.
وى خاطرنشان كرد: وضعيت استان در حال تغيير بوده 
و در حال حاضر شهرســتان هاى اهر و ميانه با بيشترين 

تعداد مبتاليان در صدر قرار دارند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز از آغاز مرحله دوم 
غربالگرى خبر داد و افزود: در اين مرحله با افراد باالى 15 
سال و به خصوص افرادى با بيمارى هاى زمينه اى تماس 

گرفته مى شود.
وى، افزود: به منظور شناسايى و تشخيص زود هنگام 
مبتاليــان به كرونا 24 مركز 24 ســاعته و 40 مركز 16 
ساعته در استان ايجاد شده است، افراد مى توانند در صورت 
داشتن عاليم و يا مشكوك بودن به مراكز سالمت محل 
زندگى شــان مراجعه كنند و پس از تشخيص پزشك به 

مركز درمانى ارجاع داده شوند.
وى با اشاره به بســترى بودن 700 نفر در بيمارستان 
هاى اســتان در 15 روز گذشته، گفت: االن نزديك به 80 

نفر زير تهويه مكانيكى ، هستند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز از فعاليت 600 نفر 
پزشك عمومى، 1130 مراقب سالمت، 1741 نفر بهورز 
و نزديك به 300 كارشناس بهداشت محيط در خط مبارزه 

با كرونا در استان خبر داد.

كاركنان بانك ملت ، پيشگام در كمك مومنانه

مديريت شعب  بانك صادرات استان آذربايجان شرقى

اين روزها با شــيوع  بيمارى كرونا ، كاركنان نظام بانكى همچون مدافعان 
سالمت براى گردش چرخ هاى اقتصادى كشور در حال نبرد با كرونا هستند. 
در اين بحران پيش آمده ، مديريت ، كاركنان و اعضاء پايگاه مقاومت بســيج 
شهيد انتصارى بانك ملت  استان آذربایجان رشقی  مسئوليت اجتماعى خود را 
در قبال هموطنان فراموش نكرده اند و در كنار تالش شبانه روزى خود ، پس 
از اپيدمى اين بيمارى واگيردار به منظور حمايت از اقشــار آســيب پذير و كم 
درآمد با اهداء بيش از دويست ميليون ريال ، نسبت به تهيه و آماده سازى بسته 
هاى حمايتى( برنج ، روغن مايع ، قند ، خرما ، چاى ،ماكارونى ، مايع دستشويى 

و ماسك ) اقدام و در قالب كمك مومنانه در نقاط مختلف شهر توزيع شد.
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گلبرگ را ز سنبل مشكين نقاب كن
يعنى كه رخ بپوش و جهانى خراب كن
بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را
حافظچون شيشه هاى ديده ما پر گالب كن
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خبر

مديرعامل سازمان تاكسيرانى شــهردارى تبريز، افزايش نرخ كرايه تاكسى ها را 
خودسرانه و غيرقانونى دانست و گفت: شهروندان موارد تخلف در نرخ كرايه تاكسى 

را به سازمان تاكسيرانى اعالم كنند.
محمدحسين اكبرنژاد با اشاره به اين كه هنوز هيچ افزايشى در نرخ كرايه تاكسى ها 
اعمال نشده است، اظهار كرد: كرايه تاكسى ها طبق همان نرخ سال 98 است و هنوز 

افزايشى در اين خصوص وجود ندارد.
وى ادامه داد: چنانچه افزايشــى در نرخ كرايه تاكسى ها در سال 99 مدنظر باشد، 

پس از تصويب در شوراى اسالمى شهر و تائيد فرماندارى تبريز اعمال خواهد شد.
وى عنوان كرد: چنانچه رانندگان تاكسى مبلغى بيشتر از نرخ سال 98 از مسافران 
دريافت كنند، اقدام آن ها خودســرانه و غيرقانونى است و از شهروندان مى خواهيم تا 

شماره خودرو اين تاكسى ها را به سازمان تاكسيرانى اعالم كنند.
اكبرنژاد در ادامه با اشاره به اجراى مرحله دوم توزيع مواد ضدعفونى كننده در بين 
تاكسيرانان، گفت: در تداوم اقدامات پيشگيرانه سازمان تاكسيرانى جهت جلوگيرى 
از شــيوع بيمارى كرونا، در گام نخست تعداد دو هزار بسته محلول ضدعفونى كننده 
ســطوح و ماسك تهيه و با اولويت محل هاى اعالمى ستاد كرونا كه مناطق پر خطر 

محسوب مى شوند، در ايستگاه هاى تاكسى سطح شهر به تاكسيرانان توزيع شد.
وى گفــت: در گام دوم، عالوه بر محلول ضدعفونى كننده ســطوح و ماســك، 

محلول هاى ضدعفونى دست نيز در اختيار تاكسيرانان قرار مى گيرد.
وى افزود: همشــهريان عزيز و همكاران تاكســيران در جهت جلوگيرى از شيوع 
كرونا دســتورالعمل هاى بهداشتى را رعايت مى كنند و ما اميدواريم با ادامه اين روند، 

به زودى شاهد ريشه كن شدن اين ويروس منحوس باشيم.
با احتســاب 10 درصد خودرو غيرفعال در ناوگان تاكسيرانى تبريز، تعداد تاكسى 

هاى موجود در ناوگان تاكسيرانى تبريز در حال حاضر 10 هزار دستگاه است.

 معاون برنامه ريزى و توســعه سرمايه انسانى شــهردار تبريز از تداوم اجراى طرح 
دوركارى در شهردارى تبريز بعد از بحران كرونا خبر داد.

بــه گزارش خبرگــزارى مهر، مرتضى موحدنيا در گفتگويى بــا خبرنگاران با تاكيد 
بر اهميت تبديل بحران كرونا به فرصت، در راســتاى هوشمندســازى نظام ادارى 
و خدمات رســانى شــهردارى تبريز، گفت: با برنامه ريزى دقيق و كارشناسى شده 
مى توان بسترى آماده كرد تا در دوران پساكرونا نيز از مزاياى دوركارى به نفع سازمان 

و كاركنان استفاده كرد.
وى افزود: اين امكان وجود دارد كه ضمن فرهنگ سازى ادارى، كاركنانى كه قابليت 

انجام وظايف محول شده به شيوه دوركارى دارند را تعريف كنيم.

مديرعامل تاكسيرانى:   
افزايش نرخ كرايه تاكسى ها در تبريز غيرقانونى است

معاون برنامه ريزى شهردار تبريز خبر داد؛
تداوم اجراى طرح دوركارى در شهردارى تبريز 

بعد از بحران كرونا

نهضت آسفالت، امسال پرقدرت تر از هميشه؛

آسفالت ريزى 10هزار تنى تنها در يك هفته
آسفالت ريزى 10هزارتنى تنها در يك 
هفته نشان مى دهد نهضت آسفالت امسال 

پرقدرت تر از هميشه اجرا مى شود.
هفته اى كه گذشت، نقطه آغاز نهضت 
آسفالت در سال 99 بود. نهضتى كه به 
گفته مسئوالن شهردارى پس از سال 97 
و 98، امسال جدى تر و پرقدرت تر از گذشته 
دنبال مى شود و هدف آن بهسازى وضعيت 
معابر است كه در سال هاى اخير به عنوان 
مطالبه اى مهم از سوى شهروندان مطرح 

مى شود.
در اين مطلب آسفالت ريزى هاى هفته 
گذشته در معابر تبريز را به تفكيك مناطق 

10گانه مرور مى كنيم:
منطقه 1: 4430تن

در هفته گذشته عمليات آسفالت تراشى 
ضلع جنوبى بلوار ولى عصر(عج) حدفاصل 
خيابان شيراز تا تقاطع توانير آغاز شد كه 
و  تراشى  آسفالت  مراحل  انجام  از  پس 
زيرسازى اساسى اقدام به آسفالت ريزى 

چند اليه و رويه مى شود.
همچنين در راستاى اصالح و زيرسازى 
اساسى آسفالت،  طرح زيرسازى مسير بلوار 

گلكار در خيابان وصال هم عملياتى شد.
بلوار گلكار و خيابان هاى اطراف آن كه 
نياز اساسى به اصالح و ساماندهى داشت 
و در دستور اجراى طرح قرار گرفت. پس 
از اقدامات زيرسازى وارد مرحله آسفالت 
ريزى شد و با 120 تن آسفالت روان سازى 

مسير انجام و به اتمام رسيد.
جمله  از  (عج)  وليعصر  سربااليى 
اين  مسيرهاى  مهم ترين  و  پرترددترين 
با  و  طول  با 1250متر  كه  است  منطقه 
3000تن آسفالت، در دستور كار نهضت 

آسفالت قرار گرفته است.
تراشى،  آسفالت  ضمن  پروژه  اين  در 

لكه گيرى، درزگيرى، اصالح جداول  و 
زير سازى، اقدام به توزيع 500 تن آسفالت 
بيندر و 2500 تن آسفالت توپكا شده است 
كه هم اكنون توسط پيمانكاران عمرانى 

اجرا و به زودى به اتمام مى رسد.
يكى از ويژگى هاى بارز آسفالت ريزى 
(عج)،  وليعصر  حضرت  سربااليى  مسير 
استفاده از دو دستگاه فينيشر به صورت 

همزمان است.
هفته  در  تبريز،  شهردار  اعالم  طبق 
گذشته اصالح و زيرسازى خيابان بعثت 
نيز با 5000متر مربع وسعت و با استفاده از 
1300تن آسفالت در دستور كار قرار گرفته 
است. آسفالت ريزى آن در دو اليه بيندر و 
توپكا اجرا مى شود كه مرحله بيندر آغاز و 
هم اكنون انجام ريزى شده و مرحله توپكا 

نيز با آسفالت ريزى مى شود.
در اين ميان كوچه هاى منطقه 1 نيز 
فراموش نشده و نزديك به 10 تن آسفالت 
براى لكه گيرى محالت و مسيرهاى فرعى 

به كار گرفته شده است.
منطقه 2: 1825تن

و  تراش  متر   1000 منطقه  اين  در 
اصالح زيرسازى در خيابان شهيد بابايى 
پرواز انجام شده و با مساعد شدن شرايط 
جوى آسفالت ريزى آن به مقدار 3500تن 

شروع خواهد شد.
همچنين پاركينگ ائل گلى با 700تن، 
كوى الدن شهرك پرواز با 200تم، كوى 
نرگس گلشهر با 200تن، كوى فردوس 
كوى پنجم شرقى با 25تن آسفالت به سازى 
شده است. در اين منطقه همچنين 700تن 
آسفالت براى لكه گيرى معابر به كار رفته 

است.
منطقه 3: 500تن

خيابان اشرفى در تقاطع خيابان رضانژاد 
با 500 تن آسفالت به صورت اساسى آساسى 
آسفالت ريزى شد  .در اين راستا آسفالت 
هاى فرسوده و قديمى اين خيابان توسط 
معاونت فنى و عمرانى تخريب و جمع آورى 

شد و زير سازى هاى الزم انجام گرفت .
 عمليات آسفالت ريزى در خيابان اشرفى 
در طول 220 متر و عرض 16 متر براى تردد 
روان و راحت و ايمنى وسايل نقليه و ارتقاى 

سطح بهداست محيط اجرا شد.
آسفالت  اجرايى  عمليات  همچنين 
اساسى فوق الين برگشتى خيابان توحيد 
متصل  خروجى  و  ورودى  هاى  رمپ  و 
خيابان  اول  كسايى(از  شهيد  اتوبان  به 
به  متصل  ورودى  رمپ  توحيدتاانتهاى 
اتوبان  خروجى  +رمپ  كسايى  اتوبان 
كسايى ازانتهاى خيابان عدل تا متصل به 
انتهاى الين هاى خيابان توحيد) در هفته 

گذشته انجام شد.
  منطقه 4: 400تن

گذشته  هفته  در  نيز  منطقه  اين  در 
كوچه هاى شهيد عزتى و فيضى  پور واقع 
در خيايان طاالر، كوچه جاويد واقع در كوى 
شهيد فرجى در خيابان حجتى، فرعى هاى 
خيابان پاداش واقع در خيابان توكلى، كوچه 
خادم گمرك واقع در خيابان خادم گمرك، 
كوچه نور واقع در خيابان شهيد خليلى با 

400 تن آسفالت، بهسازى شد.
منطقه 5: 570تن

اساسى  آسفالت ريزى  منطقه  اين  در 
باند كندروى جنوبى جاده تهران و رمپ 
دسترسى از كوى استاندارى به تقاطع غير 
همسطح حضرت ولى عصر (عج) به اتمام 

رسيد.
آسفالت ريزى اساسى باند كندرو جنوبى 
جاده تهران به طول 600 متر و با اعتبار 
تن   420 رسيد.  اتمام  به  ميليون   200
آسفالت توليد شده در كارخانه توليد آسفالت 
شهردارى تبريز در اين محل استفاده شده 
است كه اين عمليات در راستاى نهضت 

آسفالت اساسى تبريز صورت گرفته است.
ريزى  آسفالت  منطقه،  اين  همچين 
اساسى رمپ دسترسى از كوى استاندارى 
به تقاطع غير همسطح حضرت ولى عصر 
(عج) را به طول 150 متر و عرض 4 متر و با 

اعتبار 100 ميليون تومان به اتمام رسانده 
است كه 150 تن آسفالت توليدى در شهر 
تبرز نيز در اين محل مورد استفاده قرار 

گرفته است.
منطقه 6: 750تن

در اين منطقه هم شنب غازان خيابان 
يدى كوى شهريار، اناخاتون شيرين سو، 
محمدى راه دوم، شنب غازان خيابان يدى 
كوى و 8مترى چهارم آناخاتون با 750 تن 
آسفالت بهسازى شد كه از اين ميزان، 720 

تن شامل آسفالت اساسى مى شود.
منطقه 7: 75تن

عمليات كاترزنى، زيرسازى و لكه گيرى 
آسفالت معابر در حوزه شهردارى منطقه 7 
تبريز در معابر جالليه، لقمان حكيم، واصل 
آسفالت  انديشه  شهرك  و  انديشه  هاى 
ريزى شده كه در مجموع 75 تن آسفالت به 

كار گرفته شده است.
منطقه 8: 340تن

به  آسفالت  تن   300 جارى  هفته  در 
صورت لكه گيرى در مسير قره باغى ها 
و 40 تن آسفالت در مسير سيد زاده انجام 

گرفته است.
عمليات  گذشته  هفته  در  همچنين 
اجرايى آسفالت اساسى در خيابان محققى 
غربى كليد خورد كه هنوز در مرحله آسفالت 

تراشى مى باشد.
منطقه 10: 820تن

كم برخوردار  مناطق  جزو  منطقه  اين 
تبريز به شمار مى آيد كه طبيعتا بيشتر از 
ساير نقاط به آسفالت ريزى اساسى و البته 
لكه زدايى نياز دارد. در هفته گذشته خيابان 
شرشرا با 40 تن، مجلل باال با 500تن، 
جديرى با 20تن و رضوان 4 (به همراه 
بهسازى  آسفالت،  تن   260 با  فرعى ها) 

شدند.


