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معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى:

آذربايجان شرقى در مقابله با 
كرونا عملكرد خوبى دارد

شهردار منطقه پنج تبريز خبر داد:
توسعه فضاى سبز با 110 ميليارد ريال اعتبار

در سال جارى
در سال جارى 5 پارك محله اى توسط شهردارى منطقه پنج تبريز احداث مى شود.  به گزارش امورارتباطات منطقه 
اين مطلب را مهندس مير على اصغر نساج در گفت و گو با برنامه تلويزيونى تبريزيم اعالم كرد و گفت: يك متر مربع بر 
سرانه فضاى سبز در سطح حوزه افزوده مى شود.  شهردار منطقه پنج تبريز همچنين افزود : براى توسعه و احداث پارك 
و بوستان هاى محله اى در سال جارى 110 ميليارد ريال هزينه مى شود.  او درادامه بااشاره به اينكه در سال 99 اهميت 
ويژه اى به توسعه فضاى سبز شهرى شده است گفت : امسال 5 پارك محله اى در باغميشه، كوى ولى امر ، كوى شهيد 

بهشتى، مرزداران و نصر احداث  مى شود.
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سرپرست شركت واحد اتوبوسرانى تبريز و حومه خبرداد:

و  اتوبوس  رانندگان  مشكالت  پيگيرى 
مينى بوس از وزارت كشور
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 پيش بينى تحقق شعار جهش توليد در مجتمع فوالد بناب پيش بينى تحقق شعار جهش توليد در مجتمع فوالد بناب

توليد يك ميليون و دويست هزارتنتوليد يك ميليون و دويست هزارتن
 محصول  محصول فوالدي در سال فوالدي در سال 13991399

رئيس سازمان صمت استان خبر داد

صادرات 620 ميليون 
دالرى انواع شيشه از 
آذربايجان شرقى

آگهى مزايده  عمومى آگهى مزايده  عمومى 
شمارهشماره22//9999

بسم اهللا الرحمن الرحيم
انا هللا و انا اليه راجعون

سرور ارجمند حضرت حجت االسالم و المسلمين 
جناب آقاى دكتر  آل هاشــم نماينده محترم ولى 
فقيه در آذربايجان شــرقى و امام جمعه محبوب 

شهر تبريز 
درگذشت روحانى جليل القدر آيت اهللا سيد مجتبى 

اسداللهى ، عالم فرزانه اى كه عمر پربركت خويش را در راه تحقيق و نشر معارف اسالمى صرف 
كرد و منشــأ بركات پرافتخارى براى اسالم و نظام اسالم گرديد موجب اندوه و تاثر شد.ضمن 
آرزوى علو درجات براى آن عالم دينى،  ضايعه رحلت  ايشان را به جامعه روحانيت بويژه جنابعالى 

و بيت آن مرحوم تسليت عرض مى نمايم.
نادر سليمانى

مدير  شعب  بانك  سپه در آذربايجان شرقى

     بسم اهللا الرحمن الرحيم
انا هللا و انا اليه راجعون

سرور  ارجمند حضرت حجت االسالم و المسلمين 
سيد محمد على آل هاشم نماينده محترم ولى فقيه 
در استان آذربايجان شرقى و امام جمعه محبوب 

شهر تبريز 
درگذشــت عالم مهذب و روحانى جليل القدر، آية 

اهللا ســيدمجتبى اســداللهى، ابوالزوجه گرانقدرتان را به حضور عالى و اهل بيت معزز، تسليت 
عرض نموده و از درگاه حضرت ســبحان براى آن مجاهد عرصه ترويج شعائر اهل بيت عليهم 
السالم، رحمت واسعه و علو درجات و براى بازماندگان محترم، صبر جميل و اجر جزيل، مسألت 

مرتضى على فتحعلى زاده دارد.
مدير شعب بانك صادرات استان آذربايجان شرقى

بسم اهللا الرحمن الرحيم
  انا هللا و انا اليه راجعون

ســرور  ارجمنــد حضرت حجت االســالم و 
المسلمين ســيد محمد على آل هاشم نماينده 
محترم ولى فقيه در اســتان آذربايجان شرقى و 

امام جمعه محبوب شهر تبريز 
درگذشــت عالم مجاهــد و روحانى جليل القدر 
آيت اهللا سيد مجتبى اسداللهى را به جنابعالى و 

خانواده محترم آن مرحوم تسليت عرض مى نمايم.
يقينا سال ها مجاهدت در راه نشر معارف دين و ترويج مكتب اهل بيت (عليهم السالم) و اسالم 
عزيز دخيره ارزشمند سفر آخرت آن روحانى متدين و انقالبى است. اينجانب ضمن آرزوى علو 
درجات براى آن عالم دينى، صبر جميل و سالمتى مستدام بازماندگان را از درگاه خداوند متعال 

عادل غالمىخواستارم.
مدير اداره امور شعب بانك ملى آذربايجان شرقى

بسم اهللا الرحمن الرحيم
انا هللا و انا اليه راجعون

حضرت حجه االسالم والمسلمين جناب دكتر آل 
هاشــم نماينده محترم ولى فقيه در استان و امام 

جمعه محبوب تبريز
  درگذشت عالم مهذب و جليل القدر،حضرت آيت 
اهللا اســداللهى ابوالزوجه ارجمند تان را تسليت و 

تعزيت عرض نموده، براى آن عزيز سفر كرده رحمت واسعه و براى جنابعالى و ساير بازماندگان 
صبر جميل از درگاه الهى مسئلت مى نمايم.

دكتر خليل وطن دوست
رييس هيئت مديره شركت صنايع غذايى شيرين وطن
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ايسنا/آذربايجان شرقى مديرعامل سازمان پايانه هاى مسافربرى 2
شــهردارى تبريز گفت: پايانه هاى مركزى و شــمالغرب شهردارى 
كالنشــهر تبريز از روز شنبه، 30 فروردين ماه پذيراى مسافران درون 

استانى خواهد بود.
حســين عادلى سعدآباد با بيان اين مطلب، اظهار كرد: شركت هاى 

مســافربرى مستقر در پايانه هاى مســافربرى موظف به رعايت كليه 
پروتكل هاى بهداشــتى جهت مبارزه با بيمارى كرونا هستند.

به گزارش روابط عمومى سازمان پايانه هاى مسافربرى شهردارى 
تبريز، وى افزود: اين شــركت ها بايد با اجراى پروتكل هاى بهداشتى 
و فاصلــه گذارى داخل اتوبوس ها، ضدعفونى و عمليات ســم زدايى 

داخل اتوبوس هاى  مســافربرى، استفاده از ماسك و دستكش توسط 
مســافران عزيز و ســاير مقررات و ضوابط مربوط به تردد مسافران را 
با همكارى انجمن امور صنفى شــركت هاى مســافربرى و با نظارت 
كامل ســازمان حمل ونقل و راهدارى استان آذربايجان شرقى انجام 

دهند.

مديرعامل سازمان پايانه هاى مسافربرى شهردارى خبر داد: آغاز فعاليت پايانه هاى مسافربرى تبريز  ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

 

آذربايجان شــرقى معاون وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى با اشاره به 
مديريت خوب بيمارى كرونا در اســتان آذربايجان شــرقى، گفت: اقدامات بسيار 
خوبى در اين اســتان انجام شده، ولى نبايد نســبت به افزايش احتمالى و ناگهانى 

بيماران غافل شد.
دكتر ايرج حريرچى در جلســه ستاد اســتانى مديريت و مقابله با كرونا، با قدردانى 
از اقدامات انجام شــده براى مديريت و كنترل اين بيمارى از ســوى دستگاه هاى 
اجرايــى و همراهى خــوب مردم در قطع زنجيــره انتقال، گفــت: بيمارى هاى 
ويروســى از بزرگترين تهديدهاى بشــرى محسوب مى شــوند و شيوع بيمارى 
كرونــا در جهان نيز تلنگر بزرگى براى تمامى كشــورها نســبت به توجه بيش از 

پيش به مقابله با بيمارى هاى ويروســى بود.
وى با بيان اين كه جمهورى اســالمى ايران، بيســت و يكمين كشــورى بود كه 
درگير بيمارى كرونا شــد، افزود: در روزهاى نخســت شــيوع بيمارى در كشور، 
دومين كشــورى بوديم كه بعد از كشــور چين، باالترين ميزان ابتال و مرگ ومير 
را تجربه كرديم؛ ولى با كمك خداوند و تالش شــبانه روزى مدافعان ســالمت و 
دستگاه هاى مسئول، توانســته ايم مانع شيوع بيشتر اين بيمارى در كشور شويم.
 وى بــه وضعيت اســفناك و آمار بســيار زيــاد مبتاليان به بيمــارى كرويد19 
و مرگ ومير ناشــى از آن در آمريكا و بســيارى از كشــورهاى اروپايى اشــاره 
كرد و گفت: دســت يــارى خداوند در مديريت بيمارى كرونا در ايران مشــاهده 
مى شــود و نبايد عنايات خداوند متعال را ناديده گرفت؛ كشــورهاى غربى، مرگ 
بيــش از 700 هزار نفر را در كشــور ما را پيش بينى كرده بودند كه خوشــبختانه 
پيش بينى هــاى آن ها غلط از آب درآمده و خود اين كشــورها درگيرى شــديدى 

با اين بيمارى دارند.
 حريرچــى با بيان اين كه ميزان مبتاليان به كرونا در آذربايجان شــرقى، در بازه 
زمانى يك ماهه، روند نســبتا ثابتى داشــته است، افزود: با توجه به نبود اطالعات 
كافــى از رفتار ويروس، امكان افزايش ناگهانــى بيمارى وجود دارد؛ لذا از تمام 
مردم مى خواهيم كه با رعايت توصيه هاى بهداشــتى، جان خود و عزيزان شــان 

را به خطر نيندازند.
 وى بــا انتقــاد از بى توجهى برخى از مردم نســبت به مخاطــرات اين بيمارى، 
گفــت: تعطيلى مســاجد، زيارتگاه ها، مراكز تجارى، اماكن ورزشــى و مواردى 
از اين قبيــل، نبايد باعث افزايش ترددهــاى غيرضرورى مردم در اين روزهاى 

حساس شود.
 وى هــدف از اجراى طرح فاصله گــذارى اجتماعى را قطع زنجيره انتقال بيمارى 
كرونا قلمداد كرد و ادامه داد: كاهش تماس مردم با يكديگر با هدف پيشــگيرى 
از گســترش زنجيــره انتقال بيمارى از جمله موضوعاتى اســت كه به طور جدى 
پيگير هســتم و از تمامى هموطنان خواهش مى كنيم كه با رعايت هرچه بيشــتر 
توصيه هاى بهداشتى، به مدافعان سالمت رحم كرده و براى نابودى اين بيمارى 

در كشور تالش كنند.
 وى به وضعيت خوب انجام تســت هاى تشــخيص كرونا در آذربايجان شــرقى 
اشــاره كرد و گفت: اين اســتان وضعيت بسيار مساعدى نســبت به استان هاى 
ديگر دارد؛ هرچند ايده آل نيســت اما توان تســت گيرى روزانه اين استان نزديك 

به 700 مورد در روز اســت كه رقم بسيار خوبى است.
 به گزارش روابط عمومى اســتاندارى آذربايجان شــرقى، معاون وزير بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــكى با بيــان اين كه تا به امروز هيچ درمــان قطعى براى 
ويروس كرونا در جهان كشــف نشده است، اظهار كرد: تا زمانى كه دارو و واكسن 
قطعى به اين بيمارى، كشــف نشده و هم چون سارس به خودى خود از بين نرود، 

بايد با رعايت مســائل بهداشتى به زندگى با آن عادت كنيم. 

  رئيــس اتحاديه مشــاورين امالك تبريز در خصوص نحــوه ى انجام معامالت 
مســكن در شرايط كنونى، بيان كرد: معامالت در بازار مسكن تبريز تقريبا به صفر 
رســيده است؛ چرا كه به دليل شــيوع ويروس كرونا در استان، اغلب فروشندگان 

منصرف شده اند.
ابه گزارش خبرگزارى ايســنا ،ســماعيل نعمتى در خصوص وضعيت بازار مسكن 
در تبريز، اظهار كرد: بازار مســكن در ســال 98 راكد بود و اكنون با توجه افزايش 
قيمت ارز و طال، اين روال ادامه داشــته و رونقى در بازار مســكن اتفاق نيوفتاده 

است.
وى افزود:  در نخســتين ماه از ســال جارى قيمت ها در بازار مسكن ثابت بوده و 

شاهد هيچ گونه نوســان و تغييرات قيمت نبوديم.
وى گفت: پيش بينى مى كنيم بازار مســكن در ســال جديد روندى نســبتا مشابه 
به ســال 98 را خواهد داشــت، چرا كه ديگر بازار ظرفيــت افزايش مجدد قيمت 

را ندارد.
نعمتى خاطرنشــان كرد: بازار اجاره و رهن مســكن نيز از خرداد ماه شــروع به 
خودنمايى مى كند؛ اما در شــرايط فعلى احتمال مى رود انتقال و جابه جايى مسكن 

50 درصد كاهش يابد.

معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى:

آذربايجان شرقى در مقابله با كرونا 
عملكرد خوبى دارد

رئيس اتحاديه مشاورين امالك تبريز: 

معامالت بازار مسكن به صفر رسيده است

اطالعيه خبر

 نماينده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى با اشاره به اينكه اجراى رزمايش مواسات 
بدون مردم ممكن نيست، گفت: حركت به سمت ترميم و بهسازى آسيب ديدگان 

از كرونا آغاز شده است.
بــه گزارش خبرگزارى مهــر و به نقل از روابط عمومى دفتــر امام جمعه تبريز، 
حجت االسالم والمسلمين ســيد محمدعلى آل هاشم در گفت وگو با خبرنگاران 
با اشــاره به فرمايش رهبر معظم انقالب در روز نيمه شــعبان و تأكيد ايشــان به 
رزمايش مواســات، اظهار كرد: تاكيد ايشان بعد از شــيوع كرونا و در آستانه ماه 
مبارك رمضان بســيار قابل توجه اســت زيرا بايد به افرادى كه واقعًا نياز دارند و 
يا افرادى كه قبًال نياز نداشــتند ولى به واسطه اين ويروس كارشان تعطيل شده 

است كمك كرد.
وى ادامه داد: حال بعد از دو ماه از ويروس به ســمت ترميم و بهســازى مى رويم 
چراكه اگر در مرحله اول عمده تمركز به بهداشت و سالمت بود االن بايد عالوه بر 
تأمين وسايل بهداشتى (از مردم در اين خصوص تشكر ويژه دارم)، بايد به سمت 

معيشت نيازمندان و فقرا حركت كنيم.
امام جمعه تبريز خاطرنشــان كرد: متأســفانه تعدادى از مردم در واقع تجربه فقر 
نداشــتند ولى براى اولين بار اين تجربه تلخ را به خاطر تعطيلى كارشــان حس 

مى كنند.
وى با تاكيد بر اينكه در آســتانه فرا رسيدن رمضان هستيم و اين ماه راه رسيدگى 
به فقرا  و اطعام مستمندان است، افزود: رمضان و همراهى آن با رزمايش مواسات 
وظيفه را ســنگين تر كرده اســت كه به همت مردم بايد تالش دو چندان و حتى 

صدچندان كرد تا با ترميم زندگى آســيب ديدگان از حادثه كرونا خارج شويم.
نماينده ولى فقيه در اســتان بيان كرد: گسترش و عمق بخشى و وجه مردمى اين 
كمك، مســاعدت و فراهم سازى مشــاركت بيشتر با استفاده از ظرفيت رمضان 

يك مقوله بزرگ در رزمايش مواسات است.
وى بــا بيان اينكه رهبر معظم انقالب در فرمايش خود بارها فرمودند كه دولت تا 
جايى كه ممكن اســت، بايد به نيازمندان كمك كند ولى اين تنها با دولت ميســر 
نيست، يادآور شد: االن تمام مساجد همانند دوران دفاع مقدس فعاليت بهداشتى 
و معيشــتى دارند به طوريكه در بازديد از مساجد شاهد توزيع بسته هاى معيشتى 

هستم كه بسيار دلگرم كننده است.
آل هاشــم ابراز كرد: رزمايش مواســات يك حركت مقطعى در بازه زمانى موقت 
براى تداوم عمليات در طول ســال و در موارد احتماالت بعدى يك تجربه خواهد 

بود كه فرصتى بين نيمه شــعبان تا عيد فطر است.
وى با اشــاره بر اينكه اين رزمايش مواســات بايد در مبنــاى چهار نكته اصلى 
پيــش رود، تصريــح كرد: رزمايش مواســات در حال حاضر با هدايت شــوراى 

سياســتگذارى ائمه جمعه تمام شهرها توسط ائمه جمعه هدايت مى شود.
امــام جمعه تبريز ادامه داد: البته حركت هايى از قبيل مومنانه و رزمايش مومنانه 
هم توســط سپاه و بســيج انجام مى گيرد كه البته بايد تمام هيأت ها، پايگاه ها و 
مردم كه در حال فعاليت هســتند براى تقويت نقاط ضعف و رزمايش ها گرد هم 

آمده و براى شــناخت نيازمندان و اقالم موردنياز و تقسيم هماهنگ پيش رود.

سخاوت سليمى/     فعال عرصه مسكن
.............................................................

ويــروس كرونا، موجودى كوچك كه تبعاتــى خيلى بزرگ را در همه جنبه هاى 
زندگى به دنبال داشــته  ،آمار و ارقامى كه روزانه از كشــته شــدگان و مبتاليان 
توسط سازمان هاى رسمى ارائه ميشود  هم عمق فاجعه را بيشتر نمايان ميكند ، 
با قاطعيت مى توان گفت بيمارى كرونا همه كارهاى روزانه حتى خورد و خوراك 
شــهروندان را نيز به گونه اى تحت تاثير خود قرار داده اســت ، از اين رو اگر گفته 
شــود كه ظهور  اين ويروس  در  بازار مسكن بى تاثير بوده حرف درستى نخواهد 
بود. پاندميك شــدن اين بيمارى بر شاخص هاى كالن اقتصادى از جمله قيمت 
نفت در بازار هاى جهانى تاثير گذاشــته و موجب نوسان هايى اساسى در نرخ ارز 
شــده ، خود اين امر نيز به تنهايى  مى تواند تصميم فروشــندگان را تحت تاثير 
خود قرار دهد به طورى كه ترجيح دهند با صبورى بيشــتر با دقت بيشترى قيمت 
ملكشــان را تعيين كنند اما مى توان گفــت ، ويروس كرونا خيلى از خريداران را 
هم به داليل متفاوتى خانه نشــين كرده ، فارغ از اين كه اين خانه نشــينى صرفا 
به دليل رعايت نكات بهداشــتى باشــد يا رصد دقيق تر بازار، تا حدودى تناسب 
خوبى را بين عرضه و تقاضا ايجاد نموده اســت ، تــا اينجاى كار اتفاقى كه بازار 
مســكن را از لحاظ قيمت معامالت تحت تاثير قرار دهد عمال رخ نداده اســت ، 
عامل ترســناك در اين برهه حساس كنونى مبلغ نقدينگى است كه به دليل رشد 
هاى عموما بى اســاس بازار بورس و سرمايه به آن سمت سرازير شده و هرگونه 
ريزشــى در اين بازار به دليل تاثيرات بيمارى كرونا مى تواند عواقب فاجعه بارى 
را در بازار مســكن داشــته باشد ، تيم يك دو سه ســرازير شدن نقدينگى به بازار 
مســكن را محتمل تر از بازار ارز و طال و ســپرده هاى بانكى ميداند، احتماال به 
دليــل ذهنيــت منفى كه بعد از آخرين هجوم نقدينگى به بازار ارز و طال  و ضرر و 
زيان هاى زياد ناشــى از آن به بار آورد ، سرمايه گذاران مسكن عالقه چندانى به 
اين بازار نشان نخواهند داد و سپرده گذارى بانكى نيز به دليل سود هاى پايين و 
حذف ســودهاى روزشمار براى سپرده ها مدت زمانى است كه جذابيتى برايشان 
ندارد از ســويى حافظه تاريخى به ما يادآورى مى كند كه در ســالهاى 86 و 87 
قيمت مســكن به دليل سرازير شدن نقدينگى افزايشى بعضا چند صد درصدى را 
هم تجربه كرد اما طبق آمارى كه مركز آمار در سال 98 ارائه نمود قيمت مسكن 
افزايش كمتر از 50 درصد را داشــته اســت از اين رو  هم تقريبا مى توان گفت كه 

بازار مســكن مستعد يك تغيير دوباره براى اشباع شدن است.
 البته بايد موضوع احتمالى بودن پيش بينى ها در نظر گرفته شــود ، زيرا اتفاقات 
پيش بينى نشــده همواره مى توانند كليه محاســبات و معادالت رايج و محتمل 
را در هــم بزننــد اما با در نظر گرفتن اين كه اين مهمــان ناخوانده چينى ممكن 
اســت برخالف ديگر محصوالت چينى چيزى حدود يك سال را با ما باشد ، چند 
ماه پيش رو را ماههايى كم رونق در بازار مســكن ميدانيم ورشــد خطى را براى 
دوران پســاكرونا پيش بينى ميكنيم و توصيه ما به سرمايه گذاران حوزه مسكن 
بــه خصوص انبوه ســازان با در نظــر گرفتن اين پيش بينى اين اســت چنانچه 
تصميم بر ســرمايه گذارى جديد دارند در شرايط فعلى مى توانند با اقدام به تهيه 
مصالحى كه به دليل اين بيمارى به ركود خورده اند و تعدادشــان هم كم نيســت  
قيمت تمام شــده را براى خود پايين آورده و نهايتا با ارائه قيمت هاى معقول تر 
در زمــان خروج از ركود مقطعى فعلــى حاصل از بيمارى كرونا معامله اى بردبرد 

با مشتريان خود داشته باشند.

نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى خبر داد؛
حركت به سمت ترميم و بهسازى آسيب ديدگان 

از ويروس كرونا

تاثير بيمارى كرونا در بازار مسكن

مديركل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان آذربايجان شرقى خبر داد

ترددبيش ازيك ميليون و300هزارمسافر پايانه هاى 
مرزى جلفا ونوردوزدر سال گذشته

مديــركل راهدارى وحمــل ونقل جاده 
اى اســتان آذربايجان شــرقى بااعالم اين 
خبرافزوددراين مدت بيش از708هزارمسافر 
كــه 39هزارو800مســافرايرانى و بيــش 
بودنــد  هزارو900مســافرخارجى  از668 
ازمرزجلفاترددكــرده اند.اورجعلــى عليزاده 
افــزود درهميــن مــدت نيزازپايانه مرزى 
نوردوز بيــش از619هزارو800مســافركه 
بيــش  و  231هزارو900مســافرايرانى 
بودندترددكرده  از387هزارمســافرخارجى 
انــد. وى ادامــه داد درهمين مــدت بيش 
از61هزارو 300وســيله نقليــه بارى ايرانى 
مســافرى  و1028اتوبــوس  وخارجــى 
ايرانــى و1057اتوبــوس خارجــى ازمرز 
ايرانــى  و34هزارو700كاميــون  جلفــا 
و41هزاركاميون خارجــى و 5هزاراتوبوس 
ايرانى وخارجى و8هزارو800سوارى ايرانى 

وخارجى از مرزنوردوز ترددكرده اند.
* ناوگان حمل ونقل بار  استان آذربايجان 

شرقى 20 ميليون تن باررادرسال1398 جابه 
جانمود.

معــاون حمل ونقــل اداره كل راهدارى 
وحمــل ونقل جاده اى اســتان بااعالم اين 
خبرافزودتعدادبارنامه صــادره دراين مدت 
بيــش ازيك ميليــون و441 هزاربرگ بوده 
وتناژبارحمل شده حدود4 درصدبيشترازمدت 
مشابه سال 1397 مى باشد.كاظم تيمورزاده 
گفت درطول سال1398 ناوگان حمل ونقل 

مســافر اســتان نيز بيش از5ميليون مسافر 
رابا552هزار ســفرجابه جانموده است.وى 
ادامه داددراين مدت شــركتهاى مســافرى 
برون مرزى اســتان نيز تعداد64هزارو500 
مســافر رابا5هزار سفرخارجى جابه جانموده 
اند. تيمــورزاده گفت دراين مــدت تعداد4

هزارو241موردبرخوردباتخلفــات اضافــه 
و87هزارو262برچســب  گرفته  بارصورت 
معاينه فنى براى وسائط نقليه ناوگان عمومى 
بارومسافراستان صادرشــده است. الزم به 
ذكراست كه درحال حاضر تعداد283شركت 
وموسسه حمل ونقل كاال,تعداد120 شركت 
وموسســه حمل ونقل مســافرى,تعداد63 
شــركت حمل ونقل بيــن المللى فعال كاال 
وتعداد6شــركت حمل ونقل مسافرى برون 
مرزى دراستان فعاليت مى نمايند. همچنين 
5 مركــز معاينه فنى خودروهاى ســنگين 
با6 خــط كنترل درآذربايجان شــرقى فعال 

هستند.

سرپرست شركت واحد اتوبوسرانى تبريز و حومه خبر داد:

پيگيرى مشكالت رانندگان اتوبوس و مينى بوس
 از وزارت كشور

 مديــران حمل و نقل كشــورى طى نامه اى 
مشترك به وزارت كشور مشكالت 70 هزار راننده 
اتوبوس و مينى بوس فعــال درحوزه حمل و نقل 
درون شهرى را  كه از تعطيلى خدمات دهى ناوگان 
پس از شــيوع بيمارى كرونا متضرر شده اند، پيگير 

شدند.
به گزارش شــهريار، ايمان غنى زاده سرپرست 
شركت واحد اتوبوسرانى تبريز و حومه با اعالم اين 
خبر گفت: راننــدگان بخش حمل و نقل عمومى 
بخصوص اتوبوس به علت تعطيلى يا محدود شدن 
خدمات، از اقشــار آسيب ديده در اثر شيوع بيمارى 

كرونا بوده و نيازمند پشتيبانى مالى دولت هستند.
او ادامه داد: بر اين اســاس مديران حمل و نقل 
عمومى كشور در اقدامى هماهنگ و طى نامه اى 
مشترك، از مقام عالى وزارت محترم كشور پيگير 
مشــكالت اين قشر شــده اند كه منتج به مكاتبه 

وزير محترم كشور از نهاد محترم رياست جمهورى 
براى رسيدگى جهت حل مشكالت شده است.

سرپرست شركت واحد اتوبوسرانى تبريز و حومه 
عنوان كرد: در اين پيگيرى ها همچنين به مشكل 
مربوط به عدم امكان ثبت نام رانندگان در ســامانه 

بيمــه بيكارى و نيز نداشــتن كارفرما براى برخى 
رانندگان بخش خصوصى و ديگر مشــكالت اين 
بخش اشاره و از مقام عالى درخواست مساعدت در 

جهت رفع مشكالت شده است.
غنى زاده گفت: با توجه به شــرايط حســاس 
كنونى و نظر مســاعد دولت محتــرم در حمايت 
همه جانبه از اقشار آسيب ديده از بيمارى كرونا و با 
هدف جلوگيرى از ادامه مشكالت رانندگان بخش 
خصوصــى كه در اين مدت بيكار بوده و يا با حداقل 
درآمد، گذران زندگى مى كنند، پيگيرى ها بصورت 
مســتمر در حال انجام اســت تا رانندگان محترم 
فعــال در حوزه حمل و نقل عمومى درونشــهرى 
بخصوص اتوبوس و مينى بــوس بتوانند از منابع 
مندرج در مصوبات ستاد ملى كرونا استفاده كنند و 
در فعاليت اين عزيزان در حوزه حمل و نقل عمومى 

درونشهرى در آينده مشكلى پيش نيايد.

يادداشت

مديركل بيمه سالمت آذربايجان شرقى خبر داد؛

پرداخت2100ميلياردريالى بيمه سالمت آذربايجان شرقى به مؤسسات درمانى
مديركل بيمه ســالمت آذربايجان شرقى 
گفت: از ابتداى شــيوع كرونــا تاكنون 2100 
ميليارد ريال از مطالبات مؤسسات تشخيصى، 
درمانى طرف قرارداد در راستاى حمايت از حوزه 

سالمت پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزارى مهر، وحيد مجيدى در 
گفت و گو با خبرنگاران اظهار كرد: دفترچه هاى 
بيمه شدگان بيمه سالمت در اين استان تا  اول 
تيرماه تمديد شده و نيازى به مراجعه حضورى 

نيست.
وى افزود: بيمه شــدگان بيمه سالمت در 
صندوق هاى كاركنان دولت، ســاير اقشــار، 
روستاييان و سالمت همگانى در صورت اتمام 
تاريخ اعتبار و دارابودن نســخ ســفيد دفترچه، 
بدون حضور در دفاتر پيشــخوان نياز به تمديد 
دفترچه بيمه ندارند و مى توانند تا اول تيرماه به 
مراكز درمانى طرف قرارداد مراجعه و از خدمات 

سالمت بهره مند شوند.

وى خاطرنشــان كرد: اين اقدام در راستاى 
توصيه هاى بهداشتى در پيشگيرى از سرايت 
ويروس كرونا و صيانت از حقوق شــهروندان 
و ســالمت بيمه شــدگان و همچنين كاهش 
مراجعات حضورى به دفاتر پيشــخوان انجام 

گرفته است.
مديركل بيمه ســالمت آذربايجان شرقى 
افزود: بيمارستان ها، داروخانه ها، آزمايشگاه ها، 
مراكز تصويربردارى، فيزيوتراپى، مطب هاى 
پزشكان عمومى و متخصص و درمانگاه هاى 

سطح استان از جمله مراكزى بودند كه مطالبات 
آنها در اين مدت پرداخت شده است.

مجيــدى خاطرنشــان كرد: طــى دو روز 
گذشــته بيش از 160 ميليارد ريال از مطالبات 
دانشگاه هاى دولتى و مراكز خصوصى مربوط 
به سال 98 نيز پرداخت شده كه اميدواريم  اين 
روند پرداخت ها بر ارتقا كيفيت خدمات به بيمه 

شدگان سازمان مؤثر باشد.
وى گفــت: بــه منظور كاهــش ترددها و 
جلوگيرى از انتقال و شيوع ويروس كرونا، اعتبار 
قرارداد مؤسسات درمانى با بيمه سالمت بدون 
نياز به مراجعه تا پايان خرداد ماه تمديد شــده 
است؛ همچنين داروهايى كه نياز به تأييد پرونده 
در سيســتم اينترنتى دارد به صورت خودكار تا 
پايان ارديبهشت ماه تمديد شده و بيمه شدگان 
مى توانند پس از تجويز پزشــك براى دريافت 
داروى خــود به داروخانه هــا مراجعه نمايند و 
نيازى به حضور در ادارات بيمه سالمت نيست.

 اطالعيه مهم شركت گاز آذربايجان شرقى
مشتركين گرامى؛ در راستاى بهره مندى از تعرفه فصول سرد 
گازبها، لطفا ارقام سياه رنگ كنتور گاز خود را ظرف 10 روز آتى 
قرائت و با كد دستورى: شماره اشتراك*ارقام سياه رنگ كنتور 

از طريق سامانه پيامكى 100002194 يا تلفن گوياى 2194 
ثبت نماييد.  عدم ثبت به موقع كاركرد موجب صدور قبض على 

الحساب خواهد شد



 مديركل دامپزشــكى آذربايجان شرقى از پلمب 52 واحد غيربهداشتى در استان در طول سال 
1398 خبر داد و گفت: نظارت بر واحدها امسال بيشتر نيز مى شود.

به گزارش خبرگزارى مهر، اميرحسين بهداد امروز در تبريز اظهار داشت: طى بازديدهاى مستمرى 
كه اكيپ هاى نظارتى اداره كل دامپزشــكى استان از واحدهاى توليدى و عرضه فرآورده هاى خام 

دامى در تمام شهرستان هاى استان انجام مى دهند، در طول سال 1398 در مجموع 349 پرونده از 
تخلفات بهداشتى مراكز توليد و عرضه توسط واحد حقوقى تنظيم و به مراجع قضائى ارجاع داده شده 

است كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 36 درصدى داشته است.
وى در ادامه بر اهميت گزارش هاى مردمى در زمينه تخلفات بهداشــتى تاكيد كرد و افزود: در 

راستاى مبارزه با عرضه غيربهداشتى و غيرمجاز فرآورده هاى خام دامى و برخورد قانونى با متخلفان 
بهداشتى گزارش هاى مردمى و همكارى شهروندان بسيار به ما كمك كرده است، از اين رو آگاهى 
و همكارى مردم با دســتگاه هاى متولى امر بهداشــت مى تواند موجب ارتقا بيش از پيش سالمت 

عمومى جامعه شود.

3مديركل دامپزشكى آذربايجان شرقى خبر داد؛پلمب 52 واحد غيربهداشتى در آذربايجان شرقى طى سال 98 ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

يكشنبه  31    فروردين      شماره 5638

 پيش بينى تحقق شعار جهش توليد در مجتمع فوالد صنعت بناب

توليد يك ميليون و دويست هزارتن محصول فوالدي در سال 1399
 صــادق جاهد خطيبي مديرعامل هلدينگ صنايع معادن ماهان و 
سر پرست و عضو هيئت مديره اين مجتمع در اولين جلسه شوراي 
مديــران حضور يافت و از برنامه ريــزي براي توليد يك ميليون و 

دويست هزارتن محصول فوالدي در سال 99 خبر داد.
مديرعامل هلدينگ صنايع و معادن ماهان با اشــاره به رونق توليد 
انجام گرفته در ســال گذشته از جهش توليد در سالجاري خبر داد و 
گفت : سال 1399 به نام سال " جهش توليد " از سوي مقام معظم 
رهبري نامگذاري گرديده اســت و با توجه به اينكه در سال 98 در 
مجموعــه هلدينگ ماهان اعم از معدن ، فوالد بافت و فوالد بناب 
شاهد رونق توليد و افزايش چشمگير استخراج و توليد محصول بوده 
ايم و پيش بيني مي شود در سالجاري هم با برنامه ريزي انجام گرفته 

شاهد يك جهش در اين زمينه خواهيم بود .
سرپرست و عضو هيئت مديره مجتمع فوالد صنعت بناب با اشاره به 
ارتقاء ركورد توليد در فوالدسازي اين مجتمع از بدو تاسيس، عنوان 
كرد : سال گذشــته ركورد فوالدسازي از بدو تاسيس اين مجتمع 
شكســته شد و پيش بيني شده است كه در سالجاري 450 هزار تن 
شمش فوالدي توليد شــود و در حوز ه نورد نيز توليد 750 هزار تن 
مقاطع نوردي را در دستور كار خواهيم داشت كه با احتساب ذوب و 
نورد در سال 1399 به ميزان يك ميليون و دويست هزارتن محصول 

توليد خواهيم كرد.
خطيبي از برنامه ريزي براي افزايش 5 برابري صادرات نيز خبر داد 
و افزود : در ســال 98 موفق شديم كه بيش از 30 هزار تن صادرات 
محصول به خارج از كشــور داشــته باشيم كه اين ميزان باال ترين 

رشــد ميزان صادرات در بين شركت هاي فوالدي كشور در سال 
گذشته بود ه است و نسبت به سال 97 كه 3 هزارتن صادرات داشتيم 
افزايش بيش از 10 برابري را شاهد بوديم  و براي سال 99 هم برنام 
ريزي براي صادرات 150 هزارتن انجام گرفته است كه مي طلبد در 

بازارهاي خارجي نيز حضوري پررنگ داشته باشيم.
سرپرســت مجتمع فوالد صنعت بناب تــوان فني و دانش باالي 
مهندســين اين شركت را ستودني دانســت و گفت : آنچه كه در 
بازسازي ، اصالح، تعميرات و بهينه سازي خطوط توليد اين مجموعه 
در مدت زمان تعطيالت عيد انجام شده است و در بازديد از اقدامات 
مشاهده شده  نشان از توان باالي مهندسين و پرسنل متخصص و 
تالشگر است كه در زمينه طراحي، ساخت و اجرا كارهاي فوق العاده 

اي را انجام داده اند كه در برخي موارد باعث شــده است كه بي نياز 
از واردات قطعات و ملزومات خارجي نيز باشــيم كه عالوه بر صرفه 
جوئي ارزي در زمان و ميزان دقت انجام امورات نيز موثر بوده است و 
تماما بدون هيچگونه برون سپاري در داخل مجموعه انجام گرفته 
است بطوري كه اين مجتمع آماده ارائه خدمات در اين حوزه به ساير 

شركت هاي فوالدي منطقه نيز مي باشد.
خطيبي حفظ و صيانت از نيروي انســاني را نيز حائز اهميت فروان 
دانســته و در خصوص اقدامات انجام گرفته در برهه زماني شيوع 
بيمــاري كرونا نيز گفت : از زمان شــيوع بيماري كرونا مجموعه 
هلدينگ و شــركت هاي تابعه و در اين مجتمع فوالدي تمهيدات 
الزم صورت گرفت و به مرور در روزهاي پاياني سال با تراكم نيروي 

كمتر فعاليت ها با رعايت مقررات و موارد  ايمني و بهداشتي انجام شد 
و هماهنگي و همكاري با مسئولين شهرستان براي مديريت شرايط 
انجام گرفت كه در حال حاضر نيز با اجراي پروتكل هاي بهداشتي 
در حال توليد و فعاليت هستيم كه بصورت مكرر و مرتب غربالگري، 
پايش ســالمتي و ارائه خدمات الزم براي تب ســنجي، استفاده از 

ماسك و اقالم مراقبتي و ضدعفوني انجام مي شود.
در اين جلســه مديران واحدهاي مختلف به اظهار نظر پرداخته و 

نظرات و برنامه هاي خود در سالجاري را عنوان كردند .
شــايان ذكر است كه مجتمع فوالد صنعت بناب به عنوان يكي از 
شركت هاي تابعه هلدينگ گسترش صنايع و معادن ماهان ، در حال 
حاضر با دو واحد فوالدسازي و خطوط نورد متعدد انواع محصوالت 
فوالدي را بصورت سبد كامل و با كيفيت باال روانه بازارهاي داخلي 

و خارجي مي كند.
روابط عمومي مجتمع فوالد صنعت بناب

ـــاب  ـــت بن ـــوالد صنع ـــع ف ـــره مجتم ـــت مدي ـــي؛  سرپرســـت و عضـــو هيئ ـــد خطيب ـــادق جاه ص
ـــوان  ـــدو تاســـيس، عن ـــع از ب ـــن مجتم ـــد در فوالدســـازي اي ـــورد تولي ـــاء رك ـــه ارتق ـــا اشـــاره ب ب
ـــد  ـــته ش ـــع شكس ـــن مجتم ـــيس اي ـــدو تاس ـــازي از ب ـــورد فوالدس ـــته رك ـــال گذش ـــرد : س ك
ـــد  ـــوالدي تولي ـــمش ف ـــن ش ـــزار ت ـــالجاري 450 ه ـــه در س ـــت ك ـــده اس ـــي ش ـــش بين و پي
شـــود و در حـــوز ه نـــورد نيـــز توليـــد 750 هـــزار تـــن مقاطـــع نـــوردي را در دســـتور كار 
ـــون و  ـــك ميلي ـــزان ي ـــه مي ـــال 1399 ب ـــورد در س ـــاب ذوب و ن ـــا احتس ـــه ب ـــت ك ـــم داش خواهي

ـــرد. ـــم ك ـــد خواهي ـــول تولي ـــن محص ـــت هزارت دويس

«بسم اهللا الرحمن الرحيم
انا هللا و انا اليه راجعون

حضرت حجة االسالم والمسلمين سيدمحمدعلى 
آل هاشــم نماينده محترم ولى فقيه در اســتان 

آذربايجان شرقى و امام جمعه تبريز
درگذشــت عالم مهذب و روحانى جليل القدر،

 آيــت اهللا ســيدمجتبى اســداللهى، ابوالزوجه 
گرانقدرتان را به حضور عالــى و اهل بيت معزز، 

تســليت عرض نموده  و از درگاه حضرت سبحان براى آن مجاهد عرصه ترويج شعائر اهل بيت 
عليهم الســالم، رحمت واسعه و علو درجات و براى بازماندگان محترم، صبر جميل و اجر جزيل، 

مسألت دارد.

سرپرستى روزنامه جام جم در استان  آذربايجان شرقى

بسم اهللا الرحمن الرحيم
انا هللا و انا اليه راجعون

حضرت حجه االسالم والمسلمين جناب دكتر آل 
هاشــم نماينده محترم ولى فقيه در استان و امام 

جمعه محبوب تبريز
  درگذشت عالم مهذب و جليل القدر،حضرت

 آيت اهللا اسداللهى ابوالزوجه ارجمند تان را تسليت 
و تعزيت عرض نموده، براى آن عزيز سفر كرده رحمت واسعه و براى جنابعالى و ساير بازماندگان 

صبر جميل از درگاه الهى مسئلت مى نمايم.

ساسان فرشى حق رو
مدير كل استاندارد  استان آذربايجان شرقى

جشن گلريزان سال 99 آذربايجان شرقى به صورت 
غيرحضورى برگزار مى شود

مدير ستاد ديه آذربايجان شرقى 
گفــت: در راســتاى جلوگيرى از 
شــيوع كرونا ويروس، جشنواره 
گلريــزان امســال در اســتان به 
صورت غيرحضورى از ابتداى ماه 
مبارك رمضان تا عيد ســعيد فطر 

برگزار مى شود.
بــه گــزارش خبرگــزارى 
ايســنا ،  رســول تقى پور در اين 
خصــوص اظهار كــرد: با هدف 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
و جلوگيــرى از شــيوع هرچــه 
بيشــتر كرونا ويروس در استان، 
مقرر شــده كه جشــن گلريزان 
ويژه آزادســازى زندانيان جرايم 
غيرعمد و محكومين مالى استان 
به صورت غير حضــورى برگزار 

شود.
وى بــا بيان اين كــه از خيران 
و هم اســتانى هاى نوع دوســت 
دعــوت مى كنيــم تــا همانند 
ســال هاى گذشــته يــار و ياور 
ســتاد ديه در كمك به آزادسازى 
زندانيان جرايم غيرعمد باشــند، 
افزود: اميدواريم امسال نيز خطه 
آذربايجــان در اين امر پيشــگام 

شده و در آستانه ماه ميهمانى خدا، 
شــادى را به خانواده هاى چشــم 

انتظار هديه كند.
وى تاكيــد كرد: در اين رابطه، 
هم استانى هاى عزيز كمك هاى 
خود را به شــماره حســاب هاى 
ستاد ديه اســتان كه عبارت اند از 
880081 بانك ســپه و 100100 
بانك تجارت و شــماره كارتهاى 
6037991899510956 بانــك 
 6037691990056160 و  ملى 
بانــك صــادرات واريــز كرده و 
تصاويــر پرداختى هاى خود را به 
صورت مجازى به شــماره تماس 
09383373683 در پيام رســان 

واتساپ و تلگرام ارسال كنند.
مدير ستاد ديه اســتان تاكيد 
كرد: ســتاد ديه اســتان با شماره 
تماس 04133288428 از ساعت 
7:30 تا 15 آماده پاســخگويى به 
ســواالت مردم خير و نوع دوست 

آذربايجان شرقى است.
وى بــا بيان اين كــه زندانيان 
جرايم غيــر عمد چشــم انتظار 
مســاعدت هاى مردمــى در ايام 
مبارك رمضان بوده و چشــم اميد 
خود را به جشن گلريزان دوخته اند، 
گفت: نبايد به دنبال شــيوع كرونا 
ويروس و برگزار نشــدن جشــن 
گلريزان به صــورت حضورى، از 

اين امر خداپسندانه غفلت كنيم.
تقى پــور خاطر نشــان كرد: 
قبــض رســيد صادره از ســوى 
اين ســتاد به عنــوان هزينه هاى 
مشمول ماليات و مورد تأييد اداره 
امور مالياتى در ســال مالى 1399 
بــوده و امكان ضم و ارائه آن جزو 
اســناد مالى به اداره امور مالياتى 

مقدور است.
وى با بيان اين كه چشم انتظار 
بســيج همگانى مردم اســتان در 
اين كار خداپســندانه هســتيم، 
خاطرنشان كرد: ستاد ديه استان 
در رابطــه بــا جشــن گلريزان و 
كمك هــاى غيرحضورى مردم، 
كمپينى مجازى راه اندازى خواهد 

كرد.
به گزارش روابط عمومى ستاد 
ديــه اســتان، وى در خاتمه بيان 
كرد: در ســطح شهر حدود 30 بنر 
نصب شــده و در فضاى مجازى 
نيز اطالع رسانى هاى الزم انجام 
خواهد شــد تا مردم نوع دوســت 
اســتان مطلع شــوند كه ”جشن 
گلريزان ســال جارى“ به صورت 

غيرحضورى برگزار خواهد شد.
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ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

دانى كه چيست دولت ديدار يار ديدن
در كوى او گدايى بر خسروى گزيدن
از جان طمع بريدن آسان بود وليكن
حافظاز دوستان جانى مشكل توان بريدن

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  31    فروردين      شماره 5638

خبر

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقى با بيان اين كه اين استان قطب 
توليد شيشه كشور محسوب مى شود، گفت: در سال گذشته شاهد صادرات بيش از 620 

ميليون دالر انواع شيشه به خارج از كشور بوديم.
حبيب امين زاده در جمع مديران يك شــركت توليدى شيشــه اظهار كرد: با توجه به  
برنامه هاى مورد نظر در راستاى افزايش 25 درصدى صادرات غيرنفتى و رسيدن به رقم 
چهار ميليارد دالرى، شركت هايى نظير اين واحد صنعتى مى توانند از حاميان تحقق اين 
هدف و نهايتا جهش توليد در استان باشند. وى ادامه داد: طى سال گذشته دو واحد توليدى 
بزرگ شيشــه اســتان، حدود 60 درصد از محصوالت توليدى خود اعم از شيشه، آينه و 
شيشه هاى رفلكس را به ميزان300 هزار تن و به ارزش 620 ميليون دالر صادر كرده اند 

و اين صنعت از ظرفيت هاى مهم اشتغالزا   و   ارز آور در استان است.
امين زاده با تبيين بخشى از اقدامات حمايتى وزارت صمت از صنعتگران و توليدكنندگان 
در ســال جهش توليد، گفت: از تمام ظرفيت و اختيارات سازمانى براى كمك به جهش 
توليد بهره خواهيم برد و انتظار داريم بخش خصوصى و مديران صنايع توليدى نيز نقطه 

نظرات خود را منعكس كنند.
به گزارش روابط عمومى سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربايجان شرقى، وى 
تصريح كرد: در جنگ اقتصادى همه بايد پاى كار باشند؛ چرا كه تحقق شعار سال تنها 
بر عهده يك ســازمان نهاد و يا بخش خصوصى نيست. رئيس سازمان صنعت معدن و 
تجارت استان تداوم توليد و سرمايه گذارى را در گرو ايجاد يك بستر مناسب و امينت توليد 
دانست و گفت: مشكالت كوچك و بزرگ براى توليدكنندگان يك موضوع هميشگى 
است با اين تفاوت كه مى توانيم با اتخاذ يكسرى تصميم هاى مناسب، منطقى و قانونى 

براى افزايش ظرفيت فعلى توليد و نهايتا اشتغالزايى چاره انديشى كنيم.

سرپرســت سازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى شهردارى تبريز گفت: مرحله هفتم 
مقابله با كرونا با محوريت ضد عفونى معابر و مراكز پرتجمع تبريز آغاز شده است.

هــادى بدرى با اعالم اين خبر اظهار كرد: با توجه به تردد روزانه شــهروندان در اماكن 
عمومى و در راستاى اجراى دستور شهردار كالنشهر تبريز، سازمان آتش نشانى مرحله 

هفتم گندزدايى و ضد عفونى را به مرحله اجرا در آورد. 
وى با بيان اين كه ســالمتى شهروندان اولويت اصلى شهردارى كالنشهر تبريز است، 
گفت: ناوگان ضدعفونى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تبريز با حضور در مراكز 
دولتى و معابر پر تردد، در راستاى حفظ سالمتى شهروندان اقدام به ضد عفونى اين اماكن 
كرده و سازمان آتش نشانى تبريز تا ريشه كنى كامل ويروس كرونا از تمامى ظرفيت هاى 
خود در راستاى اين هدف استفاده خواهد كرد. به گزارش روابط عمومى شهردارى تبريز، 
در اجراى مرحله هفتم عمليات ضدعفونى شــهر، هشــت دستگاه ناوگان ضد عفونى 
سازمان آتش نشانى تبريز، مســير و مناطق فرعى فجر، شهرك رازى، منظريه، الله، 

رسالت، كوى الله و ترمينال تبريز را به صورت گسترده ضد عفونى كردند.

رئيس سازمان صمت استان خبر داد:

صادرات 620 ميليون دالرى انواع  شيشه از آذربايجان شرقى

اجــراى مرحله هفتم مقابله بــا كرونا با محوريت
 ضد عفونى معابر و مراكز پر تجمع تبريز

شهردار منطقه پنج تبريز خبر داد:

توسعه فضاى سبز با 110 ميليارد ريال اعتباردر سال جارى
در سال جارى 5 پارك محله اى توسط شهردارى منطقه 
پنج تبريز احداث مى شود.  به گزارش امورارتباطات منطقه اين 
مطلب را مهندس مير على اصغر نساج در گفت و گو با برنامه 
تلويزيونى تبريزيم اعالم كرد و گفت: يك متر مربع بر سرانه 
فضاى سبز در سطح حوزه افزوده مى شود.  شهردار منطقه پنج 
تبريز همچنين افزود : براى توسعه و احداث پارك و بوستان 
هاى محله اى در سال جارى 110 ميليارد ريال هزينه مى 
شود.  او درادامه بااشاره به اينكه در سال 99 اهميت ويژه اى به 
توسعه فضاى سبز شهرى شده است گفت : امسال 5 پارك 
محله اى در باغميشه، كوى ولى امر ، كوى شهيد بهشتى، 
مرزداران و نصر احداث  مى شود. وى همچنين به توسعه 
پارك جنگلى آرپادره سى اشاره نمود و اظهار داشت : براى 
توسعه و همچنين احداث امكانات و مبلمان شهرى در فاز اول 
پارك جنگلى آرپادره سى 30ميليارد ريال هزينه پيش بينى 
شده است. شهردار منطقه پنج هزينه احداث 5 پارك محله 
اى را 80 ميليارد ريال اعالم كرد و گفت : با 110 ميليارد ريال 
هزينه امسال شاهد افزايش يك متر مربعى سرانه فضاى سبز 

به ازاى هر شهروند منطقه پنج خواهيم بود.
* افزايش 26درصدى تعداد و زيربناى پروانه ساختمانى 

در سال گذشته 
شهردار منطقه پنج تبريز از افزايش تعداد و همچنين 
مساحت پروانه ساختمانى صادرشده در سال گذشته خبر داد 
گفت: رشد آمار صدور پروانه ساختمانى در مقايسه با سال 
97 درسايه اجراى سياست هاى تشويقى شهردارى و شوراى 
اسالمى شهر اتفاق افتاده است.  به گزارش امور ارتباطات 
منطقه اين مطلب را مهندس مير على اصغر نساج اعالم 

كرد و افزود: سال گذشته 536 فقره پروانه ساختمانى در اين 
منطقه صادر شده بود كه در مقايسه با سال قبل از آن 5درصد 
رشد داشته است. وى همچنين به رشد 21 درصدى مساحت 
زيربناى پروانه ساختمانى در سال گذشته اشاره نمود ودرادامه 
اظهار داشت : شفاف سازى قوانين و ضوابط شهرسازى و 
تسريع در زمان صدور پروانه هاى ساختمانى دركنار تخفيف 
هاى عوارض از مهمترين داليل رشد و افزايش مجوزهاى 
ساختمانى است. مهندس نساج سهم شهردارى منطقه پنج 
در تعداد پروانه ساختمانى صادرشده كالنشهر تبريز درسال 
گذشته  را 18 درصد بيان نمود و گفت : رتبه اول معاونت 
شهرسازى و معمارى تبريز به اين منطقه اختصاص يافته 

است.
*رمپ پاسداران به باغميشه بازگشايى مى شود

 در پى بازديد دكتر ايرج شهين باهر شهردار تبريز از وضعيت 
يكى از پروژه هاى مشاركتى واقع در ميدان شهيد فهميده و 
دستور ايشان به بازگشايى رمپ دسترسى از اتوبان پاسداران به 
شهرك باغميشه شهردار منطقه پنج از شروع عمليات عمرانى 
اين پروژه خبر داد. به گزارش امورارتباطات منطقه مهندس 
مير على اصغر نساج   در اين رابطه گفت: رمپ دسترسى از 
اتوبان پاسداران به 35 مترى شهرك باغميشه از سال هاى 
گذشته به علت عمليات عمرانى يك پروژه مشاركتى واقع 
در ميدان شهيد فهميده مسدود شده بود كه با دستور شهردار 

محترم كالنشهر تبريز اقدام به بازگشايى آن مى شود. شهردار 
منطقه پنج تبريز افزود : اين رمپ به صورت كلى تخريب شده 
و عمليات عمرانى  و بازسازى آن شروع شده است. وى هزينه 
اختصاص يافته بدين منظور را حدود 5 ميليارد ريال اعالم كرد . 
مهندس نساج همچنين از اجراى همزمان انتقال و هدايت آب 
هاى سطحى واقع در اين مسير باهدف جلوگيرى از ريزش 

خيابان در آينده  خبر داد.
* اعتبار 230 ميليارد ريالى براى آسفالت ريزى اساسى 

در سال جارى
لكه گيرى آسفالت در معابر ديگرى از كوى هاى استاندارى 
، فرشته و ولى امر انجام شد.  به گزارش امور ارتباطات منطقه 
اين مطلب را مهندس مير على اصغر نساج شهردار منطقه 
پنج اعالم كرد و گفت: در ادامه طرح چاله زدايى و لكه گيرى 
آسفالت معابر معاونت هاى خدمات شهرى و اجرايى و فنى و 
عمرانى اين منطقه در معابر ديگرى از اين كوى ها اقدام به 
اجراى طرح خدمات محله اى نمودند. وى در ادامه افزود : 
پيش از اين لكه گيرى آسفالت در  معابر و محالت كوى هاى 
استاندارى، فرشته و ولى امر اجرا شده بود كه درادامه معابر 
ديگرى نيز از طرح خدمات محله اى برخوردار شدند. شهردار 
منطقه پنج تبريز همچنين اعتبار پيش بينى شده براى لكه 
گيرى و آسفالت ريزى اساسى در سال جارى را 230 ميليارد 
ريال اعالم كرد و گفت: بزودى و پس از پايان يافتن لكه گيرى، 
آسفالت ريزى اساسى نيز شروع مى شود. مهندس نساج با بيان 
اينكه معابر نيازمند به آسفالت ريزى اساسى توسط معاونت فنى 
و عمرانى منطقه مشخص شده است گفت : امسال آسفالت 

ريزى اساسى پس از زيرسازى انجام خواهد شد.

آدرس و تلفن دفتر نمايندگى استان  :  تبريز، بلوار ائل گلى، باالتر از كوى سهند، ساختمان مديريت شعب بانك ملت، طبقه 5- اداره تداركات و ساختمان- تلفن 31381133-  31381229 -31381136 -041 
آدرس و تلفن  دفتر مركزى:  تهران، بزرگراه آفريقا، نرسيده به چهارراه جهان كودك، كوچه ژوبين پالك 5 -            تلفن دفتر مركزى: 021/888722000-88781317

  شــركت توســعه بازاريابى و فروش ماد  با وكالت  از بانك ملت در نظر دارد امالك مشــروحه ذيل در استان آذربايجان شرقى را  از طريق مزايده عمومى شماره 99/2 به   
فروش برساند،

     متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و همچنين دريافت اسناد مزايده ازتاريخ 99/01/31 لغايت 99/02/10  از ساعت 30/ 8  الى 16/30  به آدرس ذيل 
مراجعه فرمايند.

آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده تا پايان وقت  ادارى  روزچهارشنبه  مورخ  99/02/10 ميباشد.
 ضمناً جلسه بازگشايى پاكات و اعالم برندگان مزايده ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 99/02/17 در محل دفتر مركزى شركت برگزار مى گردد.

 شركت در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.
توضيحات:

 الف) در فروشهاى نقدى شرايط پرداخت بصورت 40 ٪ پيش پرداخت، 40 ٪  حداكثر 2 ماه بعد (همزمان با تحويل ملك) و 20 ٪هنگام تنظيم سند در دفترخانه ميباشد.
ب)   نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پيش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهى مى باشد.

ج) در فروشــهاى اقساطى اولويت با باالترين قيمت پيشنهادى و كمترين تعداد اقساط بوده و شركت مجاز است بر اساس پيشنهادهاى واصله نسبت به تعيين برنده 
مزايده اقدام نمايد.

د) تحويل ملك صرفاً در خصوص امالك فاقد متصرف مى باشد همچنين در امالك متصرفدار، مشاعى و فروشهاى اقساطى انتقال ملك با تنظيم وكالتنامه رسمى بالعزل 
خواهد بود . 

ه) ساير شرايط مزايده فروش امالك در اسناد مزايده درج گرديده است.

نقد و اقساط
نرخ سود اقساطتعداد اقساط ( ماه) پيش پرداختكاربردى
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 توضيحات  آدرس 
اعيانعرصه

تبريز - زعفرانيه - ميرداماد - 12مترى مهران - پالك15 - نقد *** 1084,320,000,000قدرالسهممسكونى1306184
طبقه زيرزمين

   با وضعيت موجود داراى متصرف مســئوليت رفع تصرف و هزينه هاى مربوطه بعهده خريدار 
مى باشد.

هشترود - محله گنجينه - خيابان امام خمينى -جنب نقد***58/21,000,000,000قدرالسهممسكونى2306533
پاسگاه كوهسار - آپارتمان فتحى- طبقه سوم غربى

   با وضعيت موجود داراى متصرف مســئوليت رفع تصرف و هزينه هاى مربوطه بعهده خريدار
 مى باشد.

   با وضعيت موجود داراى متصرف مســئوليت رفع تصرف و هزينه هاى مربوطه بعهده خريدار مى باشد.تبريز- كوى وليعصر - كوى مهتاب غربى - پالك 13نقد***168331/225,300,000,000مسكونى3307392

با وضعيت موجود  (عرصه داراى اصالحى مى باشد)سراب ميدان توحيد كوى دانش بن بست اول پالك 41نقد و اقساط362265/87,712,100,0006,940,890,000مسكونى4306205

   با وضعيت موجود داراى متصرف مســئوليت رفع تصرف و هزينه هاى مربوطه بعهده خريدار مى باشد.هشترود - كيلومتر 2 جاده هشترود به مراغهنقد و اقساط***2000569/52,980,000,000كارگاهى5306497

بستان آباد - شهرك وليعصر - بلوك 1 -طبقه دو- واحد نقد***54/1700,000,000قدرالسهممسكونى6306985
شمال شرقى

با وضعيت موجود داراى متصرف مســئوليت رفع تصرف و هزينه ها بعهده  خريدار مى باشد( داراى9 
مترمربع پيشرفتگى ازمتراژ اعيانى) . 
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