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انقالب آبرسانى در حوزه مناطق 
عشايرى انجام مى شود

توسعه هوشمندسازى ناوگان   
مهم ترين برنامه اتوبوسرانى تبريز

افتتاح خط توليد موتور ديزل 355 و 457 
خودروهاى تجارى در شركت ايدم تبريز

با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت خط توليد انبوه موتور ديزل 355 و 457 خودروهاى تجارى در شركت 
ايدم تبريز افتتاح شد.

خــط توليــد انبوه موتور 457 بــا آاليندگى يورو4 و با تــوان 220 و 260 و 315 كيلو وات و همچنين پروژه 
داخلى سازى ECU موتور 457 با حضور رضا رحمانى و ديگر مسئوالن استان مورد بهره بردارى قرار گرفت.

بــه گزارش روابط عمومى ســازمان صنعت معــدن و تجارت آذربايجان شــرقى، همچنين موتور 355 با 
آاليندگى EEV-5 EURO و با توان 220 كيلو وات و كاهش مصرف سوخت به اندازه 10 درصد از جمله 

توليداتى بود كه امروز در حضور وزير صنعت به توليد انبوه رسيد...
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آغاز غربالگرى تاكسيرانان
 با همكارى مركز سالمت 
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استاندار:

ايجاد قطب سوم صنعت 
خودرو از اولويت هاى 
آذربايجان شرقى است

بسم اهللا الرحمن الرحيم
 انا هللا و انا اليه راجعون

سرور ارجمند جناب آقاى مهندس جواد محمودى 
مدير محترم شعب بانك كشاورزى استان آذربايجان شرقى

فقدان  پدر بزرگوارتان ما را نيز اندوهگين ساخت.
غفــران و رحمت الهى براى آن عزيز از دســت رفته و 
سالمتى و طول عمر با عزت براى جناب عالى از پروردگار 

متعال خواهانيم.
مديريت  شركت رضوان  دانه  تبريز

بسم اهللا الرحمن الرحيم
 انا هللا و انا اليه راجعون

سرور ارجمند جناب آقاى مهندس جواد محمودى 
مدير محترم شعب بانك كشاورزى استان آذربايجان شرقى

با نهايت تالم و تاثر درگذشت پدر گراميتان را به 
جنابعالى و خانواده محترمتان، صميمانه تسليت 
عرض نموده، رحمت واسعه الهى براى آن مرحوم 
و صبر و شكيبايى براى جنابعالى و ساير بازماندگان 
از خداوند منان مسئلت مى نماييم خداوند قرين 

رحمتش فرمايد

مجتمع هاى گلخانه اى
به  يك نفر  خانم آشنا به حسابدار و ثبت فاكتور جهت همكارى دربازرگانى  ارس تارال امين  و  ارس تارال امير

آذربســپار  با حقوق  1,800,000 تومان  و بيمه واقع در اول جاده مايان 
                                                                          09124220133،كوى سهند   نيازمنديم.

                                         
استخدام

شــركت بهره بردارى قطار شهرى تبريز و حومهشــركت بهره بردارى قطار شهرى تبريز و حومه در نظر دارد تا قرارداد « انجام عمليات عمومى تنظيفات ايستگاههاى  خط يك و  در نظر دارد تا قرارداد « انجام عمليات عمومى تنظيفات ايستگاههاى  خط يك و 
نگهدارى فضاى سبز پايانه ائل گؤلى قطار شهري تبريز  در سال نگهدارى فضاى سبز پايانه ائل گؤلى قطار شهري تبريز  در سال ««14001400--13991399 » را ازطريق برگزارى مناقصه ى عمومى به پيمانكار  » را ازطريق برگزارى مناقصه ى عمومى به پيمانكار 

ذيصالح واجد شرايط  واگذار نمايد.ذيصالح واجد شرايط  واگذار نمايد.
مناقصه گران داوطلب مى بايست حداقل داراى گواهى صالحيت (مجوز كار) براى ارائه (خدمات عمومى) باشندمناقصه گران داوطلب مى بايست حداقل داراى گواهى صالحيت (مجوز كار) براى ارائه (خدمات عمومى) باشند

محل و زمان فروش اســناد ارزيابى كيفى: فروش اسناد از ساعت محل و زمان فروش اســناد ارزيابى كيفى: فروش اسناد از ساعت 88  صبح روز سه شنبه مورخه   صبح روز سه شنبه مورخه 2323//0202//13991399  لغايت پايان وقت   لغايت پايان وقت 
ادارى روز يكشنبه مورخ ادارى روز يكشنبه مورخ 2828//0202//13991399،  با بهمراه داشــتن « معرفى نامه رسمى » و نيز « رسيد واريز ،  با بهمراه داشــتن « معرفى نامه رسمى » و نيز « رسيد واريز مبلغ مبلغ 1،000،0001،000،000 ريال ريال » به  » به 
حساب جارى شماره حساب جارى شماره 100809774440100809774440 نزد بانك شهر، شعبه شهردارى تبريز (به نام شركت بهره بردارى قطار شهرى تبريز)، ضمن  نزد بانك شهر، شعبه شهردارى تبريز (به نام شركت بهره بردارى قطار شهرى تبريز)، ضمن 
مراجعه به امور حقوقى و قراردادهاى شركت به آدرس « تبريز؛ بلوار مراجعه به امور حقوقى و قراردادهاى شركت به آدرس « تبريز؛ بلوار 2929 بهمن؛ طبقه اول ساختمان قطار شهرى تبريز و حومه » اسناد  بهمن؛ طبقه اول ساختمان قطار شهرى تبريز و حومه » اسناد 
ارزيابى كيفى را دريافت  نموده و جهت تكميل اطالعات با شمارهارزيابى كيفى را دريافت  نموده و جهت تكميل اطالعات با شماره ( تلفن :  ( تلفن : 88 -  - 0413329000104133290001 داخلى  داخلى 10711071) ) تماس حاصل نمايند. تماس حاصل نمايند. 
مناقصه گزار در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و به مستنداتى كه مطابق شرايط مندرج در اسناد ارزيابى، تنظيم و ارائه نشده مناقصه گزار در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و به مستنداتى كه مطابق شرايط مندرج در اسناد ارزيابى، تنظيم و ارائه نشده 

شركت بهره بردارى قطار شهرى تبريز و حومهشركت بهره بردارى قطار شهرى تبريز و حومهباشند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.    باشند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.    

آگهى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه گرانآگهى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه گران
                 مناقصه عمومى (                 مناقصه عمومى (110110--9999))
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در ســال گذشته 38 نفر از شهروندان عزيز ساكن در استان، جان خود را بدليل 2
عدم رعايت نكات ايمنى در مصرف گاز طبيعى از دست دادند. 

به گزارش روابط عمومى شــركت گاز استان آذربايجان شرقى، سخنگوى اين 
شركت با ابراز تأسف از تداوم حوادث تلخ منجر به فوت در استان گفت: در سال 98، 
236 حادثه ناشى از گاز طبيعى در استان بوقوع پيوسته كه اين حوادث 38  فوتى و 

86 مصدوم در پى داشــته كه 31 مورد از فوتى ها به خفگى با گاز مونواكسيد كربن 
و 7 مورد به انفجار گاز اختصاص داشته است.

غالمرضــا قنبرى افزود: متأســفانه به رغم اطالع رســانى ها و آموزش هاى 
گســترده با  تأكيد بر لزوم رعايت نكات ايمنى، شاهد افزايش 12 درصدى در تعداد 

متوفيان ناشى از سهل انگارى در بكارگيرى گاز طبيعى هستيم.

وى  اظهار داشــت: بيشترين علل بروز حوادث آتش سوزى و انفجار مربوط به 
81 مورد نشــت گاز از شــير مصرف به دليل عدم نصب درپوش/ بست و 51 مورد 
مربوط به نشــت از شيلنگ گاز به علّت پارگى/ پوسيدگى شيلنگ بوده و بيشترين 
علل حوادث ناشى از گازگرفتگى، مربوط به عدم نصب اصولي دودكش مى باشد.

حوادث منجر به فوت 38 نفر بر اثر سهل انگارى در استفاده از گاز طبيعى طى سال 98
ضميمه رايگان ضميمه رايگان 

روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

محمد حســين اكبرنژاد مدير عامل ســازمان تاكســيرانى تبريز  با اشــاره به 
غربالگرى تاكســيرانان در ايستگاههاى ســطح شهر تبريز  گفت : هم اكنون 
با همكارى اداره كل مركز ســالمت شــهردارى تبريز از دوشنبه 99/2/8 آغاز 

شده است و بصورت مستمر  و با اولويت مناطق پر تردد ادامه خواهد داشت.
وى با بيان اينكه اميد اســت با همين همــكارى و تعامل بتوانيم زمينه ارتقاى 
ســالمت جامعه را فراهم كنيم، خاطرنشان كرد: در ادامه اقدامات پيشگيرانه 
ســازمان تاكســيرانى تبريز در جهت  جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا و با در 
نظر گرفتن ســالمت تاكسيرانان خدوم در صورت مشاهده موارد مشكوك به 
كرونا  مســاعدتهاى الزم  جهت حل مشــكل ايشان توسط سازمان بعمل آيد  
همچنين مرحله دوم توزيع مواد ضد عفونى كننده ، ماسك و دستكش از هفته 

آينده اقدام خواهد شد.

با دســتور مقام قضايى استان و با حضور كارشناسان امور منابع آب شهرستان 
تبريز از ســاخت و ساز هاى غير مجاز در بستر رودخانه آرپادره سى رفع تصرف 

شد.  
به گزارش امورارتباطات منطقه اين مطلب را شــهردار منطقه پنج تبريز اعالم 
كرد و گفت: به منظور آزاد ســازى بســتر رودخانه آرپادره سى اقدام به تخريب 
ســاخت و سازهاى غير مجاز شد. مير على اصغر نســاج در ادامه بابيان اينكه 
ساخت و ساز در بستر رودخانه ها غير قانونى است افزود : با دستور مقام قضايى 
استان و با حضور كارشناسان امور منابع آب شهرستان تبريز ساخت و ساز هاى 
صورت گرفته در  3 كيلومتر از مســير رودخانه آرپادره سى تخريب شده است. 
وى بااشاره به اينكه سياست شهردارى تبريز مقابله با هرگونه ساخت و ساز غير 
قانونى است اظهار داشت: شهروندان طبق قانون قبل از هرگونه خريد و فروش 

و ساخت وساز بايد از شهردارى در مورد ملك مورد معامله استعالم كنند.

همكارى  با  تاكسيرانان  غربالگرى  آغاز 
مركز سالمت شهردارى تبريز

با دستور مقام قضايى استان صورت گرفت؛
رفع تصرف از بستر رودخانه آرپادره سى

خبر خبر

اداره كل آموزش فنى و حرفه اى آذربايجان شرقى با مشاركت 13 مركزآموزش 
دولتى و 18 آموزشــگاه فنــى و حرفه اى آزاد (بخش خصوصى)، در راســتاى 
كمك به كاهش انتشــار بيمــارى كرونا اقدام به دوخت ماســك و گان( لباس 

بيمارستانى) نموده اند.
بــه گزارش روابط عمومى اداره كل آموزش فنى و حرفه اى اســتان آذربايجان 
شرقى، رضا اختيار وكالتى، سرپرست اداره كل آموزش فنى و حرفه اى آذربايجان 
شــرقى از توليد 443 هزار و 305 عدد ماســك و لباس ايزوله بيمارستانى توسط 
مراكــز دولتى و بخش خصوصى اداره كل آموزش فنــى و حرفه اى آذربايجان 

شــرقى تا نيمه اول  ارديبهشت سال 99 خبر داد.
رضا اختيار وكالتى در ادامه افزود: در بخش دولتى، 313 هزار و 400 عدد ماسك 
و 15 هزار و 115 عدد گان كه در مجموع 127 هزار و 945 عدد ماســك و گان 
توسط همكاران مراكز دولتى و در بخش خصوصى  112 هزار و 830 عدد ماسك 
و 1 هزار و 960 عدد گان  جهت كمك به كاهش انتشــار بيمارى كوويد 19 تهيه 

و به مراكز درمانى ارسال شده است.
وى در ادامه اظهار داشت: در اين طرح مراكز آموزش فنى و حرفه اى عجب شير، 
سراب، 3 تبريز، آذرشهر، كليبر، بناب، هشترود، اهر، ميانه، هوراند، هريس، مرند، 
بســتان آباد از بخش دولتى و آموزشگاههاى فنى و حرفه اى آزاد سپاس، تابان، 
مهدوى، ســالله، گل آراء، تباشير، آنا، گوزللر، ســتايش، معمر، سرور،دوستان، 
مفتخــر، كاج، باشــاران و هنرهاى زيبــا و ... در توليد ماســك و لباس ايزوله 

مشاركت داشته اند.
وكالتى خاطر نشان ساخت: در اين طرح خداپسندانه 210 نفر از نيروى كار ماهر 

فعــال در بخش دولتى و خصوصى  همكارى نموده اند.

سرپرست آموزش فنى و حرفه اى آذربايجان شرقى خبر داد؛

توليد بيــش از 443 هزار ماســك و لباس ايزوله 
توسط مراكز آموزش دولتى و بخش خصوصى

منتخب مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس:
 افزايش توليدات سايپا آذربايجان اميدبخش است

منتخب مردم تبريز، آذرشــهر و اسكو در 
دوره يازدهم مجلس شوراى اسالمى گفت: 
افزايش توليدات سايپا در تبريز براى بخش 
اقتصاد و اشتغال اين منطقه بسيار اميدبخش 

است.
حجت االسالم  محمدرضا ميرتاج الدينى 
در بازديد از  شــركت سايپا ضمن قدردانى از 
تالش هاى بى وقفه كارگران اين شــركت 
براى توســعه صنعت خودروسازى كشور، 
افزود: بدون ترديد چرخه توليد كشور نيازمند 
كارگران خدومى اســت كه با جان و دل در 
مسير تعالى و اعتالى توليد ملى مى كوشند 
و اميد را به بخش هــاى مختلف اقتصادى 

تزريق مى كنند.
وى اظهار داشــت: اينكه شركتى بتواند 
در اوج تحريم هــاى ظالمانــه افزون بر 30 
درصد بــر توليدات خود افــزوده و فروش 
محصوالت خود را چند برابر كند و ســاالنه 
از طريق صادرات براى كشورمان ارزآورى 
كند، بسيار اميدواركننده بوده و نويد روزهاى 

خوب اقتصادى را مى دهد.
ميرتاج الدينى ادامه داد: شــركت ســايپا 
آذربايجان سال گذشته توانسته است عالوه 
بــر قراردادهاى خوب بيــن المللى در حوزه 
اشتغال و جذب جوانان نيز عملكرد مطلوبى 
از خود ارائه دهــد كه اين امر الزمه حمايت 
دولت و مجلس از چنين واحدهاى توليدى و 

صنعتى را اجتناب ناپذير مى كند.
وى ادامه داد: اين روحيه جهادى كارگران 
زحمتكش آذربايجان شرقى و شهر صنعتى 

تبريز بايد امسال نيز كه توسط رهبر انقالب 
با عنوان جهش توليد نامگذارى شده است، 
شــتاب بيشترى به خود بگيرد تا بتوانيم گام 
هاى محكم و مهمى در تحقق شــعار سال 
و حل مشــكالت صنعتى و اقتصادى مردم 

برداريم.
به گزارش ايرنا، شركت سايپا آذربايجان 
(صانع سابق) با ســرمايه اوليه 400 ميليون 
ريال شــامل 40 هزار سهم ده هزار ريالى در 
سال 1354 با مشــاركت سازمان گسترش 
و نوســازى صنايع ايران، بخش خصوصى 
و كمپانى هاوكرســيدلى انگســتان با نام 
هاكســيران ديزل به منظور ســاخت انواع 
موتورهاى ديزلى پردور و تحت ليســانس 
موسسه هاوكرسيدلى در زمينى به مساحت 
20 هزار مترمربع تاسيس و در سال 1357 در 
ناحيه صنعتى قراملك تبريز به بهره بردارى 

رسيد.
اين شــركت تا پايان ســال 1360 انواع 

مختلــف موتورهاى ديزلــى را به صورت 
قطعات منفصله CKD از انگلستان وارد و 
پس از مونتاژ به بازار عرضه مى كرد، سپس 
بين ســال هاى 1358 تا 1360 ســهامى 
كمپانى هاوكرسيدلى و بعد بخش خصوصى 
به سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران 
واگذار شد و در سال 1375 پيرو اتخاذ اهداف 
جديد از سوى سازمان گسترش، اين شركت 
به عنوان يك شركت موتورساز تامين كننده 
موتورهاى خودروى شركت هاى خودروساز 

شناخته شد.
ســهام شركت صانع به ســال 1376 به 
شــركت پارس خودرو انتقال و 100 درصد 
ســهام شــركت به اين واحد خودروسازى 
واگذار شــد و شخصيت حقوقى اين شركت 
نيز در اسفند ســال 1380 از سهامى خاص 
بــه عام تبديل و موفق به دريافت گواهينامه 

استاندارد ISO9002 از آلمان گرديد.
با توجه به خريدارى شدن شركت پارس 
خودرو توســط شركت سايپا در سال 1380، 
شــركت صانع به صورت 100٪ متعلق به 
شــركت مگاموتور شــد كه از شركت هاى 
اقمارى ســايپا مى  باشد و  در حال حاضر نيز 
اقدام به توليد و ماشــينكارى بلوك سيلندر و 

ميل لنگ خودروى پرايد مى كند.
سايپا آذربايجان هم اكنون انواع قطعات 
خــودروى پرايد و تيبا شــامل ياتاقان، ميل 
لنگ، سيلندر، شــفت، انواع كشوئى، انواع 
بلنگ دنده و شــفت را توليد و به بازار عرضه 

مى كند.

شهردارى 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 مسكونى 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  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- ســپرده 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 كســب اطالعات بيشتر به دايره فنى و شهرسازى با درآمد مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 43228167-68 

تماس حاصل فرماييد.                                           محمد رضا عليپور آزاد - شهردار  سراب

""آگهى فروش جاى خانه آگهى فروش جاى خانه ""    ( مرحله دوم)( مرحله دوم) نوبت دوم

شهردارى سراب در نظر دارد باستناد بند چهارم مصوبه شماره 360 مورخه 01/24/ 1399 شوراى محترم اسالمى شهر سراب 
مناقصه واگذارى انجام امور فضاى ســبز را به مدت يكســال از تاريخ ابالغ  به شركت ها  و پيمانكاران  واجد شرايط از طريق مناقصه 

واگذار نمايد.

1- موضوع مناقصه : انجام امور فضاى سبز
2- محل انجام مناقصه: سطح شهر سراب (اعم از محدوده و حريم)

3- مدت انجام مناقصه: 12 ماه شمسى
4- مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: پيشنهاد دهندگان بايد مبلغ سپرده شركت در مناقصه قيد شده  در جدول باال را به شماره  
حســاب 20111122678183 بنام شهردارى ســراب نزد بانك قرض الحسنه  مهر ايران واريز و فيش واريزى و يا به همان مبلغ 
ضمانت نامه بانكى ( كه از تاريخ بازگشــايى  روز چهارشــنبه 99/02/31  پاكت بايد تا سه ماه اعتبار داشته باشد) و در پاكت تضمين 
(پاكت الف) و پيشــنهادات فنى و مدارك مربوطه و سوابق كارى و شرايط مناقصه و اسناد ارزيابى را در (پاكت ب) و قيمت پيشنهادى 

خود را مطابق برگ پيشنهاد قيمت در ( پاكت ج) و مجموع را در پاكتى مناسب و مهر شده تحويل نمايند.
5- مناقصه گران واجد شــرايط ( صالحيت از اداره كار و اممور اجتماعى) مى توانند اسناد مناقصه را در مقابل فيش واريزى به مبلغ 
30/000 ريال به شماره حساب 3100000588009 بنام شهردارى سراب نزد بانك ملى شعبه مركزى خريدارى كنند مبلغ  واريز 

شده غير قابل استرداد است.
6- پيشنهادات بايد حداكثر تا ده روز از تاريخ انتشار دومين آگهى با احتساب روز انتشار و تا آخر وقت ادارى به نشانى خيابان قدس 

شمالى ساختمان شهردارى دبيرخانه تحويل و رسيد دريافت شود.
7- ساير جزئيات در شرايط و اسناد ارزيابى درج شده است.

8- بديهى اســت  شــركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهردارى در رد 
يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

محمد رضا عليپور آزاد - شهردار سراب

آگهى مناقصه  عمومىآگهى مناقصه  عمومى»»  مرحله اول  مرحله اول» » ( نوبت اول)( نوبت اول)

مدت اجرا(ماه)مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)مبلغ مناقصه (ريال)موضوعرديف

12 ماه551/947/764 ريال5/519/477/640 ريالواگذارى امور فضاى سبز1

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

آذربايجــان (ســهامى خاص) به شــماره ثبت 3054 و شناســه ملى 

 10200091320

بدينوسيله از سهامداران محترم دعوت به عمل مىآيد راس ساعت 16 

روز پنجشنبه  1399/2/25 در محل شركت به  آدرس تبريز خيابان آزادى 

خيابان ملت جنب تاكســيرانى ساختمان معادن طبقه همكف به كد پستى 

5175754883 حضور به هم رسانند.

دستور جلسه 

1 – طرح  وتصويب ترازنامه ســود و زيان و عملكرد شركت براى سال 

منتهى به 1398/12/29 

2 -    انتخاب بازرس قانونى 

3  -  انتخاب هيئت مديره 

4 -  ساير موارد در صالحيت مجمع عمومى ساليانه

                                                            هيئت مديره شركت



شهردار منطقه پنج تبريز گفت : عمليات عمرانى و اجرايى پارك 5 هكتارى 
كوى ولى امر شروع شده و در سال جارى به بهره بردارى مى رسد. 

به گزارش امور ارتباطات منطقه اين مطلب را مير على اصغر نساج غازانى 
اعالم كرد و افزود : امســال 5 پارك محله اى در ســطح حوزه احداث مى 

شود. وى با بيان اينكه سياست افزايش يك متر مربعى سرانه فضاى سبز 
براى هر شهروند ساكن منطقه پنج در سال جارى برنامه ريزى شده است 
اظهار داشــت : پارك ولى امر يكى از 5 پارك محله اى برنامه ريزى شده 
براى سال 99 مى باشد. شهردار منطقه همچنين در اين خصوص تصريح 

نمود : پيش از احداث يك پارك محله اى در كوى ولى امر شــروع شــده 
بود كه مســاحت آن به 5 هكتار افزايش يافته است. نساج گفت: عمليات 
عمرانى و اجرايى اين پروژه شــروع شده و در سال جارى به بهره بردارى 

مى رسد.

3شهردار منطقه 5 تبريز خبر داد؛ بهره بردارى از پارك 5 هكتارى كوى ولى امر درسال جارى  ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

يكشنبه  14    ارديبهشت      شماره 5650

خبرخبر

آل هاشــم مدير كل امور عشاير استان 
آذربايجان شــرقى گفــت: تخصيص 
اعتبار از منابع  ملى به مبلغ صد ميليارد 
ريال از محل بند(ه)تبصره4 در شــهر 
اهر_كلبير_هوراند_خدا  ســتانهاى 
افرين_ميانه _مراغه به سامانه هاى 

عرفى عشاير در حال انجام مى باشد 
بــا انجــام اين طــرح 16 قشــالق 
شهرســتان كلبير با لولــه گذارى 45 
كيلومتر ودر شهرســتان اهر و هوراند 
با لوله گذارى 17 كيلومتر 8 قشــالق عشــايرى و در شهرستان خدا آفرين 3 قشالق 
عشايرى ودر ييالقات اهر و هريس  با لوله گذارى و نزديك رسانى آب چشمه 6يورد 
ودر ســامانه ييالقى ميانه و ســراب به طول 6 كيلومتر و7 يورد از نعمت آب شــرب 

بهرمند خواهندشد .
قابل ذكر اســت پس از پايان طرح فوق در شهرســتانهاى مربوطه آب رســانى سيار 

انجام نخواهدشد

نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى 
و امــام جمعه تبريز گفــت: تفكرات 
استاد شهيد مطهرى در بيانيه گام دوم 

انقالب اسالمى متجلى است.
حجت االسالم محمدعلى آل هاشم 
روز جمعه در جلســه گراميداشت روز 
معلم با حضور اســاتيد دانشگاه هنر 
اسالمى كه به صورت ويدئوكنفرانس 
برگزار شــد، حركت در مسير گام دوم 
انقالب را  نيازمند عمل به تفكر شهيد 
مطهرى دانســت و افــزود: ايده ها و 

انديشــه هاى اســتاد مطهرى چارچوبى اســت كه مى  توان از آن به عنوان 
بنيان و ريشــه رشــد و توسعه جامعه اسالمى ياد كرد و عمل به آن حركت در 
مســير گام دوم انقالب را دچار انســداد و ركود نخواهد كرد. وى با بيان اينكه 
شــهيد مطهرى يك الگوى تمام عيار براى جامعه ماست كه بايد روز به روز 
تكثير و گســترش يابد، اظهار داشت: بايد توجه داشت آن خط فكرى كه مى 
 تواند انقالب را از نظر فكرى و عقيدتى حفظ و تثبيت كند، همان خط فكرى 
مطهرى يعنى اســالم ناب محمدى ، بدون التقاط و بدون گرايش به جريان 
 هاى التقاطى و انحرافى اســت. آل هاشم ادامه داد: از منظر رهبر انقالب بايد 
روى افكار شهيد مطهرى كار فكرى بشود، اما در اين تفكر نبايد متوقف شد، 
زيرا  نيازهاى فكرى هميشــه به روز و نو مى  شود و از اين رو در مسير حركت 

گام دوم انقالب به مطهرى  ها نياز مبرم داريم.
وى با اشــاره به اينكه مطهرى  هاى گام دوم انقالب بايد همان نســبتى را با 
انقالب داشــته باشند كه شهيد مطهرى داشت، يادآورى كرد: مطهرى  هاى 
گام دوم انقالب بايد انقالبى باشند و نسبت به توطئه انقالب  زدايى از حوزه و 
جامعه حساس باشند؛بايد اين قشر فرهيخته گام دوم انقالب حرف و ايده هاى 
انقالب را تا اقصى نقاط كشــور، منطقه و جهان امتداد دهند و براى سؤاالت 

جديد پاسخ  هاى متناسب و منطقى ارائه كنند.
آل هاشــم با تاكيــد بر اينكه مطهرى  هــاى گام دوم انقالب بايد تفكر ناب 
اســالمى را از خطر التقاط و انحراف به مسير تفكرات وارداتى شرقى و غربى 
مصون دارند، اظهار داشــت: شهيد مطهرى از نگاه رهبر انقالب متفكر ژرف 
انديش، پهلوان مبارزه با التقاط، روحانى متناسب با زمان، مصداق بارز مجاهد 
فى سبيل اهللا، نادره زمان ما، معلم بزرگى براى ديروز و امروز و فرداى كشور، 

متفكر دين  شناس و با اخالص است.

انقالب آبرســانى در حوزه مناطق 
عشايرى انجام مى شود

امام جمعه تبريز: 
تجلى تفكرات شــهيد مطهرى در بيانيه 

گام دوم انقالب

استاندار:

ايجاد قطب سوم صنعت خودرو از اولويت هاى 
آذربايجان شرقى است

افتتاح خط توليد موتور ديزل 355 و 457 خودروهاى تجارى در شركت ايدم تبريز

استاندار آذربايجان شرقى با اشاره 
به ظرفيت هاى صنعتى استان، گفت: 
ايجاد قطب ســوم صنعت خودرو با 
استفاده از ظرفيت هاى استان در اين 
حــوزه، يكى از اولويت هــا و اهداف 

مديريت استان است.
محمدرضــا پورمحمدى در آئين 
رونمايى از محصوالت جديد شركت 
ايدم (توليد موتورهاى ديزل ايران) با 
حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، 
افزود:  آذربايجان شرقى در سال هايى 
نه چندان دور از جمله استان هاى برتر 

صنعتى كشــور بود كه اكنون از اين جايگاه فاصله 
گرفته است.

وى بر استفاده از ظرفيت هاى نهفته در بخش 
صنعت استان تأكيد كرد و گفت: بايد با همت جمعى 

و تالش مضاعف، آذربايجان شــرقى را به جايگاه 
درخشان خود در عرصه صنعت بازگردانيم.

وى با اشــاره به فعاليت مناسب شركت هايى 
مانند ايدم و چرخشــگر، اظهار كرد: البته برخى از 
واحدهاى فعال در صنعت خودروسازى با مشكالت 

جدى مواجه هستند كه الزم است براى 
حل مشكالت آنها تدابير الزم اتخاذ شود.
پورمحمدى با بيان اين كه ايجاد قطب 
ســوم توليد خودرو يكــى از برنامه هاى 
اولويت دار استان آذربايجان شرقى است، 
ادامه داد: با وجود زنجيره مناســب و مورد 
نياز براى صنعت خودروسازى و استفاده 
بهينه از ظرفيت هاى صنعتى اســتان، 

تحقق اين هدف دور از انتظار نيست.
به گزارش روابط عمومى استاندارى 
آذربايجان شرقى، در اين آئين، خط توليد 
موتور 457 با آاليندگى euro4 و موتور 
355 بــا آاليندگى eev-5 euro با سيســتم 
common rail كه براى اولين بار در كشــور 
توسط شركت ايدم ساخته شده است، به دست وزير 

صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.

بــا حضور وزيــر صنعــت، معدن و 
تجارت خط توليد انبوه موتور ديزل 355 
و 457 خودروهاى تجارى در شــركت 

ايدم تبريز افتتاح شد.
خط توليــد انبــوه موتــور 457 با 
آاليندگى يورو4 و با توان 220 و 260 و 
315 كيلو وات و همچنين پروژه داخلى 
سازى ECU موتور 457 با حضور رضا 
رحمانى و ديگر مســئوالن استان مورد 

بهره بردارى قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى ســازمان 
صنعت معــدن و تجــارت آذربايجان 

شــرقى، همچنيــن موتور 355 بــا آاليندگى 
EEV-5 EURO و با توان 220 كيلو وات 
و كاهش مصرف ســوخت به اندازه 10 درصد از 
جملــه توليداتى بود كه در حضور وزير صنعت به 

توليد انبوه رسيد.
 بــا حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، خط 
توليد جديد شركت چرخشــگر، به منظور توليد 
(مونتاژ) گيربكس هاى خودروى سمند با موتور 
ملى پايه گازسوز EF7 در تبريز راه اندازى شد.

ايــن گيربكس از نوع گيربكس هاى 
دستى پنج ســرعته به همراه مجموعه 
ديفرانســيل بــوده كه طراحــى اين 
گيربكس نيز توســط شركت پژو انجام 

شده است.
اســتفاده از جديدترين تجهيزات و 
ابزار آالت و سطح اتوماسيون باال، انجام 
صد در صدى تســت هايى نظير تست 
نشــتى و عملكرد با به روزترين روش ها 
از جملــه ويژگى هاى خــط توليد جديد 
است. به گزارش روابط عمومى سازمان 
صنعــت، معدن و تجــارت آذربايجان 
شرقى؛ ظرفيت توليد اين خط 200 هزار دستگاه 
در هر سال و مونتاژ اغلب گيربكس هاى دستى 
خانواده پژو از ديگر قابليت هاى آن محســوب 

مى شود.

بسم اهللا الرحمن الرحيم
 انا هللا و انا اليه راجعون

سرور ارجمند جناب آقاى مهندس جواد محمودى 
مدير محترم شعب بانك كشاورزى استان آذربايجان شرقى

فقدان  پدر بزرگوارتان ما را نيز اندوهگين ساخت.
غفران و رحمت الهى براى آن عزيز از دست رفته و سالمتى و طول عمر با عزت 

براى جناب عالى از پروردگار متعال خواهانيم.

شركت تعاونى كشت و صنعت خورشيد آذربايجان / سيدعزيز نجفى

بسم اهللا الرحمن الرحيم
 انا هللا و انا اليه راجعون

سرور ارجمند جناب آقاى مهندس جواد محمودى 

مدير محترم شعب بانك كشاورزى استان آذربايجان شرقى

ضايعه درگذشت ابوى گراميتان را به جنابعالى 
وخانــواده محترمتان تســليت عرض نموده 
،براى آن گرامى علو درجات را مسئلت داريم.

ازطرف كاركنان بانك كشاورزى استان آذربايجان شرقى

بسم اهللا الرحمن الرحيم
 انا هللا و انا اليه راجعون

سرور ارجمند جناب آقاى مهندس جواد محمودى 
مدير محترم شعب بانك كشاورزى استان آذربايجان شرقى

فقدان  پــدر بزرگوارتان مــا را نيز اندوهگين 
ســاخت. غفران و رحمت الهى براى آن عزيز از 
دســت رفته و سالمتى و طول عمر با عزت براى 

جناب عالى از پروردگار متعال خواهانيم.

گروه صنعتى پامين - جعفرى

بسم اهللا الرحمن الرحيم
 انا هللا و انا اليه راجعون

سرور ارجمند جناب آقاى مهندس جواد محمودى 
مدير محترم شعب بانك كشاورزى استان آذربايجان شرقى

فقدان  پدر بزرگوارتان ما را نيز اندوهگين ساخت.
غفران و رحمت الهى براى آن عزيز از دست رفته و سالمتى و طول عمر با عزت 

براى جناب عالى از پروردگار متعال خواهانيم.

سرپرستى روزنامه جام جم در آذربايجان شرقى

بسم اهللا الرحمن الرحيم
  انا هللا و انا اليه راجعون

 سرور ارجمند جناب آقاى مهندس جواد محمودى 
مدير محترم شعب بانك كشاورزى استان آذربايجان شرقى

فقدان  پدر بزرگوارتان ما را نيز اندوهگين ساخت.
غفران و رحمت الهى براى آن عزيز از دست رفته و سالمتى

و طول عمر با عزت براى جناب عالى از پروردگار متعال خواهانيم.
 مرغدارى محمد يوسفخانى( مراغه) 
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اى پادشه خوبان، داد از غم تنهايى
دل بى تو به جان آمد، وقت است كه باز آيى

دائم گل اين بستان شاداب نمى ماند
حافظدرياب ضعيفان را در وقت توانايى

صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  وحيده حاجى محمديارى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

يكشنبه  14    ارديبهشت      شماره 5650

خبرخبر

  فرماندار هشترود بر ضرورت صيانت از منابع طبيعى و 
اراضى ملى اين شهرستان در برابر تعرض سودجويانه 

ناقضان قانون تاكيد كرد.
به گزارش مهر امين امينيان، در جلسه كارگروه ويژه 
صيانت از منابع طبيعى و مقابله با ســاخت و سازهاى 
غيرمجــاز با اشــاره به توجهات ويــژه مقام معظم 
رهبرى در بحث حفاظت از محيط زيســت و اراضى 
ملى تصريح كرد: به دليل عدم احســاس مسئوليت 
و خودخواهى انسان در قبال محيط، تعدى انسان به 
طبيعــت به بهانه هاى مختلف در قالب مقوله رنج آور زمين خوارى و امثال آن، اكنون با 

بحران محيط زيست مواجه هستيم.
فرماندار شهرستان هشترود افزود: سازمان ها و نهادهاى ذيربط نيز بايد در مسئوليتى كه 
برابر صيانت و حفاظت از منابع طبيعى، اراضى ملى و محيط زيست را دارند دليل ماهيت 
وجودى خود را فراموش نكنند و با ارائه چند عملكرد كاغذى از برخورد با خاطيان در ساخت 
و سازهاى غير مجاز مسكونى، صنفى و زراعى از خود سلب مسئوليت نكنند و وجدان، 

قانون و مردم را قاضى محاسبه موفقيت عملكردهايشان قرار دهند.
رئيس كارگروه ويژه پدافند غيرعامل زيستى شهرستان هشترود با اشاره به اينكه نحوه 
عملكرد متوليان امر بايد با التزام به قوانين در راستاى حذف، نبود و پيشگيرى از هرگونه 
عمليات غيرمجاز پيش از رخداد آن باشــد، اظهار داشت: صرف برخورد قانونى از قبيل 
جريمه در برابر سودهاى كالن خاطيان پس از انجام گرفتن عمليات هاى مضرانه نه تنها 
مؤثر نيست بلكه ناخواسته نوعى حالت تشويقى سودجويى خطا و رفع صورت مسئله از 

طريق جريمه ايجاد مى شود.
وى با ابراز تأسف از اينكه قانونى كه براى خير عموم است به خير شخصى بدل شده است، 
گفت: با ادامه اين روند اگر يك عزم همگانى در دســتگاه هاى اجرايى در امر صيانت از 
منابع صورت نگيرد، فردا روزى خواهد رسيد كه هيچ مكان طبيعى براى استفاده عموم 
باقى نخواهد ماند و همه جا به امالك شخصى افراد سو جو تبديل خواهد شد، ما شاهد 
موارد بارزى هستيم كه برخى از مهاجرين شهرستان مابقى منابع را غارت و نابود مى كنند.
فرماندار هشــترود در بخش ديگرى با اشاره به چراى بى رويه كه ساالنه وسعت بااليى 
از اراضى و مراتع را تار و مار مى كند، اذعان داشت: بايد اقدامات پيشگيرانه و بازدارنده اى 
صــورت پذيرد، در غير اين صورت با صرف گزارش تخلف به مراجع قضائى و طى روند 
دادرســى، اشخاص مزبور آسيب هاى گســترده خود را وارد كرده و زمانى كه حكم آنها 
در اواســط زمستان صادر مى شود فرد يا افراد در منطقه حضور ندارند و بايد به دنبال فرد 
محكوم باشــيم. همچنين در اين جلسه پس از بررسى و واكاوى مشكالت پيش روى 
دستگاه هاى اجرايى و ناظر بر اين مهم، مصوب شد جلسات كارگروه ويژه به صورت منظم 
و جدى برگزار شود و نحوه و ميزان فعاليت و جدى دستگاه هاى ناظر و متولى امر به صورت 
جدى، پيگيرى و رصد شود. انجام كليه ساخت و سازهاى مسكونى و غير مسكونى منوط 
و مشروط بر استعالم از مراجع مربوطه مى باشد و دستگاه ها بايد اطالع رسانى عمومى 

مؤثرى در حيطه خود داشته باشند.

محمد نظرى، مديــر صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، 
روســتاييان و عشاير استان آذربايجان شرقى از تمديد مهلت 
پرداخت حق بيمه افرادى كه در اسفند سال گذشته و فرودين 
امسال به دليل شيوع ويروس كرونا امكان پرداخت حق بيمه 

خود را نداشته اند، خبر داد.
نظرى افزود: در راستاى حمايت از مردم عزيز استان در مقابل 
شــيوع ويروس كرونا، براى آن دســته از بيمه شدگانى كه در 
اســفند و فروردين نتوانستند حق بيمه خود را بپردازند و دچار 
وقفه بيمه اى شــده اند، تا پايان ارديبهشت مهلت پرداخت در 

نظر گرفته شده است.
وى ادامه داد: اين افراد تا پايان ارديبهشت فرصت دارند نسبت 
به پرداخت حق بيمه اسفند خود با همان نرخ هاى سال گذشته 
و فروردين را بانرخ هاى امســال اقــدام نمايند و در صورت 
واريز، وقفه اى در ســوابق بيمه اى آنها به وجود نخواهد آمد و 

جريمه اى شامل حالشان نخواهد شد. 

به گزارش روابط عمومى شركت واحد اتوبوسرانى تبريز و حومه  
مهندس غنى زاده سرپرســت اين شركت به همراه قائم مقام و 
مدير اداره ى حراســت اين شركت از تعاونى مصرف كاركنان 

بازديدكرد.
در ابتــداى اين بازديد حبيب اقدم مدير عامل شــركت تعاونى 
مصرف كاركنان اتوبوسرانى تبريز گزارشى از عملكرد تعاونى 
را ارائه نمود. در ادامه بازديد سرپرست شركت واحد اتوبوسرانى 
تبريز و حومه  تصريح كرد: رسيدگى به وضيعت معيشتى و رفاهى  
ومسكن كاركنان از برنامه ها و اولويت هاى مهم شركت بوده و 
ضرورت تامين منابع  رفاهى گامى اساسى در بهره ورى و رسيدن 
به اهداف اصلى ســازمان مى باشد كه تعاونى مصرف شركت 
واحد مى تواند در رســيدن به اين اهداف نقش موثر و مهمى را 
ايفاء كند. مهندس غنى زاده  با اشاره به مشكالت اقتصادى اخير 
افزود: به تبع مشكالت اخيرتعاونى مصرف شركت نيز در تامين 
منابع مالى الزم براى تهيه اقالم مورد نياز كاركنان با تنگناهايى 
مواجه بوده كه با نگاه و مســاعدت ويژه  دغدغه هاى موجود در 

اين خصوص در حال رفع است.

فرماندار:
ضرورت صيانت از از منابع طبيعى هشترود در برابر 

تعرض سودجويان
تمديد مهلت پرداخت حق بيمه براى 
بيمه شــدگان صندوق بيمه اجتماعى 

كشاورزان، روستائيان و عشاير

سرپرست شركت واحد اتوبوسرانى تبريز و حومه خبر داد

ارتقاء وضيعت معيشتى و رفاهى ومسكن 
كاركنان از اولويت هاى مهم شركت 

 سرپرست معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل آذربايجان شرقى:
درآمد معدن اندريان بايد منجر به آبادانى منطقه شود

توسعه هوشمندسازى ناوگان ، مهم ترين برنامه اتوبوسرانى تبريز

 سرپرست معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگسترى كل آذربايجان شرقى گفت: بخشى از 
درآمدهاى معدن طالى اندريان بايد براى عمران و آبادانى 

منطقه ورزقان اختصاص يابد.
بررسى  جلسه  در  موقرى  احمد  ايرنا،  گزارش  به 
تاكيد  با  اندريان،  معدن  مشكالت  وضعيت  آخرين 
بر اينكه مشكالت اين معدن بايد در كوتاه ترين زمان 
حل شود، افزود: اين مشكالت بدون هماهنگى و تعامل 
بين دادگسترى استان، دادستان مركز تبريز، فرماندارى 
شهرستان، نيروى انتظامى، مديران شركت معدن طالى 
اندريان، اداره صنعت و معدن و تجارت استان قابل رفع 

نيست.
وى اظهار داشت: بايد توجه داشت كه مشكالت معدن 
اندريان بدون توجه به خواسته هاى به حق مردم و شركت 
استخراج كننده و اهتمام جدى مسئولين ممكن نيست كه 

البته در حال حاضر  اين عوامل را در كنار هم داريم.
موقرى با اشاره به اينكه در تمام كشورها شركت هاى 
استخراج كننده معادن اقدام به سرمايه گذارى اجتماعى 
طالى  معدن  هاى  شركت  داد:  ادامه  كنند،  مى  نيز 

آستارقان و اندريان بايد بخشى از درآمد حاصله شركت 
را به عمران و آبادى منطقه و براى كمك به كارهاى عام 
المنفعه كه از مطالبات مهم و محورى مردم منطقه است، 

اختصاص بدهند.
دادستان عمومى و انقالب اسالمى مركز آذربايجان 
شرقى نيز در اين جلسه بحث سرمايه گذارى در استان 
را امرى مهم و مورد حمايت تشكيالت قضائى دانست و 
گفت: در اين ميان رعايت استانداردهاى زيست محيطى 
كه ارتباط مستقيم با سالمت جامعه و محيط دارد نيز براى 
استان و به تبع آن دادگسترى اهميت خاصى دارد. بابك 
محبوب عليلو اظهار داشت: مساله محيط زيست و عدم 

آسيب رسانى به زيست بوم منطقه جزو تاكيدات مهم و 
اصلى رييس كل دادگسترى آذربايجان شرقى بوده است.
وى با ابراز تاسف از وضعيت پيش آمده در خصوص 
معدن اندريان، ادامه داد: مصوبات خوبى در شوراى تامين 
استان و شهرستان ورزقان در سال گذشته اتخاذ شده بود 
كه اگر اين مصوبات و تصميمات اجرا مى شد، امروز شاهد 

اين مشكالت نبوديم.
محبوب عليلو با اشاره به تغييرات مثبت شركت معدن 
اندريان طى هفته هاى اخير، از مسئولين تصميم گيرنده 
خواست تا تمام ابعاد قضيه به لحاظ عملياتى، زيست 
محيطى و حمايت از سرمايه گذارى در تصميم گيرى 

هاى آتى  لحاظ شود.
 معدن طالى اندريان در 70 كيلومترى شمال شرق 
تبريز و در محدوده جنگل هاى ارسباران از جمله معادن 
بحث برانگيز آذربايجان شرقى است كه به رغم انجام 
پايش هاى زيست محيطى و اطمينان دادن مقام هاى 
ارشد استانى و  دانشگاهى مبنى بر آلوده نبودن آن، در سال 
هاى اخير توجه رسانه ها و تعدادى از   تشكل هاى مردمى 

را به خود جلب كرده است. 

با توجه به توسعه حمل و نقل هوشمند در ساليان 
تا  داريم  قصد  موبايلى  اپليكيشن  طراحى  با  اخير، 
اقدامات اساسى جهت مديريت سفر شهروندان و 
جلوگيرى از انتظار در ايستگاهها را به انجام برسانيم.

به گزارش روابط عمومى شركت واحد اتوبوسرانى 
تبريز و حومه غنى زاده سرپرست اين شركت با اعالم 
اين خبر گفت: تكميل و توسعه ى سيستم هوشمند 
از  ناوگان  نوسازى  و  اتوبوسراني  ناوگان  سازي 
در  واحد  شركت  كه  است  هايى  برنامه  مهمترين 

برنامه هاي امسال خود قرار داده است.
غنى زاده افزود : براى نخستين بار در كشور در 
به  تبريز  عمومى  حمل و نقل  سيستم   ،1386 سال 
كارت بليت الكترونيكى مجهز گرديد و پرداخت پول 
نقد نيز متوقف شده است و در ادامه ى تكميل سيستم 
هوشمند، اتوبوسرانى تبريز به شبكه اى مجهز شده 

كه در هر لحظه از شبانه روز اطالعات مربوط به 
وضعيت تك تك اتوبوس هاى فعال و غير فعال در 

خطوط اتوبوسرانى در دسترس مى باشد.
غنى زاده در ادامه گفت: اين سيستم به مديريت 
از  اطالع  با  تا  مى كند  كمك  عمومى  حمل ونقل 
نحوه پراكندگى اتوبوس ها در خطوط، سيستم را به 
نحوى مديريت كند كه خدمات رسانى به شهروندان، 
هوشمندانه و در عين حال هدفمند انجام شود ضمن 
اينكه با نصب نمايشگرهاى زمان رسيدن اتوبوس 
محترم  شهروندان  شهر،  سطح  ايستگاههاى  در 
مى توانند از زمان رسيدن اتوبوس به ايستگاه مطلع 

شوند.
وى افزود:  در حال حاضر تمامي عملكرد ناوگان 
اتوبوسراني تبريز و حومه به صورت هوشمند مديريت، 
كنترل و نظارت مي شود كه اين مسئله يك اتفاق مهم 

در حوزه حمل ونقل عمومي به حساب مي آيد  ولى با 
اين وجود، با توجه به توسعه حمل و نقل هوشمند در 
ساليان اخير، با طراحى اپليكيشن موبايلى قصد داريم 
تا اقدامات اساسى جهت مديريت سفر شهروندان و 
جلوگيرى از انتظار در ايستگاهها  را به انجام برسانيم 
تا شهروندن محترم و مسافرين عزيز بتوانند قبل 
از انجام سفردرونشهرى خود ، از موقعيت و زمان 
رسيدن اتوبوس به نزديكترين ايستگاه و يا ديگر 
مدهاى تركيبى مسافرت درونشهرى مطلع و اختيار 
الزم براى انتخاب مد حمل و نقل خود را داشته باشند.
سرپرست شركت واحد اتوبوسرانى تبريز و حومه 
در خاتمه ابراز اميدوارى كرد پروژه اپليكيشن موبايلى 
مديريت خدمات سفر اتوبوسرانى تا پايان سه ماهه 
پايان  تا  بتدريج  و  عملياتى  جارى  سال  نخست 

سالجارى تكميل گردد.

بسم اهللا الرحمن الرحيم
  انا هللا و انا اليه راجعون

 سرور ارجمند جناب آقاى مهندس جواد محمودى 
مدير محترم شعب بانك كشاورزى استان آذربايجان شرقى

فقدان  پدر بزرگوارتان ما را نيز اندوهگين ساخت.
غفران و رحمت الهى براى آن عزيز از دست رفته و سالمتى

و طول عمر با عزت براى جناب عالى از پروردگار متعال خواهانيم.

خانشى - پرورش مرغ مادر شركت آذرسيمرغ

بسم اهللا الرحمن الرحيم
 انا هللا و انا اليه راجعون

سرور ارجمند جناب آقاى مهندس جواد محمودى 
مدير محترم شعب بانك كشاورزى استان آذربايجان شرقى

فقدان  پدر بزرگوارتان ما را نيز اندوهگين ساخت.
غفران و رحمت الهى براى آن عزيز از دست رفته و سالمتى

و طول عمر با عزت براى جناب عالى از پروردگار متعال خواهانيم.

مديريت و كاركنان شركت خوراك دام نيرو سهند

بسم اهللا الرحمن الرحيم
  انا هللا و انا اليه راجعون

 سرور ارجمند جناب آقاى مهندس جواد محمودى 
مدير محترم شعب بانك كشاورزى استان آذربايجان شرقى

فقدان  پدر بزرگوارتان ما را نيز اندوهگين ساخت.
غفران و رحمت الهى براى آن عزيز از دست رفته و سالمتى

و طول عمر با عزت براى جناب عالى از پروردگار متعال خواهانيم.

شركت تك دانه مطهر آذربايجان


