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و  شهر  برگزيده هاى «جشــنواره 
رسانه» سال آينده معرفى مى شوند

هيچ بيمار كرونايى در بيمارستان 
امام رضا(ع) تبريز فوت نكرده است

جابه جايى 18 ميليون تن بار توسط ناوگان جاده 
آذربايجان شرقى

ناوگان حمل ونقل باراستان آذربايجان شرقى بيش از18 ميليون تن باررادريازده ماه سالجارى جابه جانمود.
مدير كل راهدارى وحمل ونقل جاده اى اســتان بااعالم اين خبرافزود: تعدادبارنامه صادره دراين مدت بيش ازيك 
ميليون و315 هزاربرگ بوده وتناژبارحمل شــده 4 درصدبيشترازمدت مشابه سال 1397 مى باشد.اورجعلى عليزاده 
گفت: دريازده ماهه اول ســالجارى ناوگان حمل ونقل مسافر استان نيز بيش از4ميليون و900هزارمسافر رابا521 

هزار سفرجابه جانموده است...

قدردانى استاندار از اقدامات 
پيشگيرانه شهردارى
 در مقابل كرونا
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""جاللجالل"" تجلى شبكه سهند در شبكه هاى ملىتجلى شبكه سهند در شبكه هاى ملى

توليد انبوه ملزومات بهداشتى مورد 
نياز استان در پيشگيرى از كرونا

2



رئيس ســازمان صنعت ، معدن و 
تجارت آذربايجان شــرقى از تأمين و 
توليد انبوه ملزومات بهداشتى مورد نياز 
استان در پيشگيرى از بيمارى كرونا و 

حفظ سالمت مردم خبر داد.
حبيب امين زاده با اشــاره به ابالغ 
مقام عالــى وزارت صمت به عنوان 
مدير كميته پشتيبانى و تداركات ستاد 
ملى مبارزه با كرونا، گفت: تهيه، توليد و تأمين انبوه تمامى ملزومات بهداشتى 
مورد نياز استان همزمان با كشور، اعم از ماسك، مايع ضد عفونى كننده و ديگر 
مايحتاج پيشــگيرى و مبارزه با بيمارى كرونا در دستور كار سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان قرار گرفته است .
وى از همكارى ويژه واحدهاى توليدكننده در اين حوزه در شرايط فعلى 
خبر داد و افزود: به دليل شرايط پيش آمده و حجم باالى تقاضا طى روزهاى 
گذشته، بر اساس پيش بينى هاى الزم، واحدهاى توليدى استان مسير توليد 

مواد پاك كننده و ضدعفونى كننده را در پيش گرفته اند 
وى اظهــار كرد: هيچ گونه مشــكلى در تأمين مــواد اوليه و توليد مواد 
ضدعفونى كننده واحدهاى توليدى اســتان نداريم و ســه واحد توليدى با 
ظرفيت 13 هزار تن به صورت روزانه مواد ضدعفونى كننده در بسته بندى هاى 
متنوع توليد كرده و از طريق شبكه توزيع رسمى، داروخانه ها و مراكز توزيعى 
اتحاديه ها در سطح شهر و معابر به صورت مستقيم و با قيمت مصوب عرضه 
مى كنند؛ همچنين اقدامات مســتمر نظارت و بازرسى در قالب گشت هاى 
مشترك تداوم داشته و با متخلفين احتمالى نيز برخورد قانونى انجام مى گيرد.
امين زاده گفت: واحد توليد ماســك مركز رشــد زيرنظر دانشگاه علوم 
پزشكى با ظرفيت توليد روزانه حدود 25 هزار عدد اقدامات خوبى در كاهش 
فاصله توليد و عرضه انجام داده است و دو واحد توليد ماسك نيز تا ايام عيد به 

افزايش ظرفيت كمك خواهند كرد.
به گزارش روابط عمومى ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان 
شــرقى، وى در پايان از فراهم شدن زمينه هاى تأمين مواد اوليه و تغييرات 
خطوط 11 واحد توليدى ديگر خبر داد و افزود: با هدف تأمين سالمت مردم 
و پيشگيرى از انتقال بيمارى، طى روزهاى آتى با فعاليت واحدهاى ياد شده 
ظرفيت توليد مواد ضد عفونى كننده در اســتان تا چهار برابر افزايش خواهد 

يافت .

مديرعامل شــركت توليد برق آذربايجــان گفت: با تامين 
ســوخت گاز بالفاصله و در عرض يك ساعت سوخت تمامى 
نيروگاه هاى اســتان تغيير خواهد يافت و پيگير آن هســتيم تا 

سوخت نيروگاه ها گازى شود.
ناصر معينى در گفت و گو با ايرنا تاكيد كرد: با توجه به وضعيت 
شــبكه و نياز به توليد برق، ضرورى اســت واحدها به صورت 

مطمئن و مستمر توليد خود را ادامه دهند تا خاموشى رخ ندهد.
وى با بيان اينكه متولى سوخت ما نيستيم، گفت: اين شركت 
متولى توليد برق است و برق بيش از 2 ميليون مشترك در استان 

را تامين مى كند.
معينى با اشاره به اينكه اكنون 50 درصد نيروگاه هاى كشور 
براى تعميرات دوره اى جهت آمادگى براى پيك تابستان از مدار 
خارج شــده اند، گفت: در وضعيت كنونى بقيه نيروگاه ها كه در 
مدار هستند متولى توليد برق كشور هستند و توليد مازاد نداريم.

وى ادامه داد: براســاس آخرين آمار توليد برق در كشــور به 
صورت سربه سر اســت و هرچه توليد مى شود، به مصرف مى 
رســد و توليد مازاد وجود ندارد.  مديرعامل شــركت توليد برق 
آذربايجان با بيان اينكه هرگونه خروجى واحدها منوط به اعمال 
خاموشى است، گفت: بيش از يك هزار و 500 مگاوات در شرايط 
كنونى در استان برق توليد مى شود كه در وضعيت كنونى مصرف 
اســتانى را تامين مى كند . وى با بيان اينكه آذربايجان شــرقى 
داراى ســه نيروگاه تبريز ، بناب و صوفيان است، افزود: با توجه 
به اينكه ســوخت مازوت موجب ايجاد آلودگى اســت مايل به 
مصرف مازوت در نيروگاه ها نيســتيم و از اين رو از پااليشــگاه 
تبريز در خواست مازوت سبك كرديم كه ميزان گوگرد آن يك 
هشتم گوگرد سنگين بوده و آلودگى آن كمتر است. معينى اظهار 
كرد: استفاده از مازوت سبك براى سيستم هاى نيروگاه مناسب 
نيست ولى براى جلوگيرى از افزايش آلودگى از مازوت زير 280 
استفاده مى كنيم. وى خاطرنشان كرد: استفاده از سوخت مازوت 
بنا به تاييد شــوراى تامين استان انجام شده است و تا 29 اسفند 
مجاز به استفاده هستيم و به محض تامين گاز مورد نياز، سوخت 

نيروگاه ها را تغيير خواهيم داد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقى 
مطرح كرد؛

توليد انبوه ملزومات بهداشتى مورد نياز استان 
در پيشگيرى از كرونا

در صورت تامين سوخت؛
نيروگاه هاى آذربايجان شــرقى  

گازسوز  مى شوند

خبرخبر

 سعيده دالل  عليپور - كارشناس 
رسانه

...................................................
در گذشــته اگر تلويزيون بــراى برنامه 
ســازى دنبال كشف هر موضوعى براى ارائه 
بود اما امروز همين قاب تلويزيون به ســراغ 
واقعيــت هايى مى رود كه هر تكه اش پازلى 
مى ســازد به نام تاريــخ ، انقالب و پيروزى .
اين روزها يعنى ماه پيروزى بهانه اى شــد تا 
با نيم نگاهى به برنامه هاى پرداخته شــده به 
روزهاى انقالب، گذرى كنيم بر ســريالى كه 
تنها گوشــه اى از آن نشان دهنده مردمانى 
با كفه ســنگين افتخارات بــود وبعد از پايان 
ســريال  اگر كمى تامل كنيم مى فهميم كه 
نبودنشان بى شــك پيروزى انقالب مان را 
رقم نمى زد . ســريالى كه ســازندگانش زيبا 
و هنرمندانــه آن را هماننــد واقعيتش براى 
هميشــه در كنار مردم اين شــهر به تماميت 
ذهنشــان وصل كردند و يادگارى نوشــتند 
كه اين ســريال تنها لحظــه اى از قدرت ما 
مردم آذربايجان در به ثمر رســيدن انقالب 
بزرگ اسالمى بود كه به تصوير كشيده شد . 
اين سريال داستان رخدادهاى اجتماعى دهه 
30 و 40 ايــران و روزهاى انقالب اســالمى 
در ســال هاى منتهى به بهمن 56 در شــهر 
تبريز را درســت و به جا به تصوير كشــيد و 
در واقع وقايع انقــالب و تب و تاب روزهاى 
نزديكى به پيــروزى در تبريز درقاب زندگى 
جالل به تماشــا گذاشته شــد. حسن نجفى 
كارگردان ســريال جالل به طور شايسته و 
بايســته آنچه را كه اليق زيبايى مردم تبريز 
و ســريال بود به خوبى ادا كــرد چرا كه نگاه 
ها را با زندگى عاشــقانه جالل و راضيه گره 
زد و بيننــده را كم كم وارد اجتماع و روزهاى 
انقالب كــرد و مى توان گفــت پايان و اوج 
زيبايــى اش را بــا انقــالب زندگى جالل و 
انقــالب ايران اســالمى در هــم آميخت.

ســريال جالل در ميان ســريالهاى انقالبى 
شبكه هاى ملى شاخص بودنش را با استانى 
بودنش نشان داد و صدا و سيماى مركز تبريز 
با ساخت چنين سريالى كه 90 درصد عواملش 
را از خود استان به كار كشيد، ثابت كرد كه اين 
مركز نه بــراى اولين بار و نه براى آخرين بار 
توانايــى اين را دارد كه توليداتش پا را فراتر از 
استان گذاشته و در شبكه هاى ملى ،تخصصى 
بودن اين مركز را به رخ ديگر ســريال سازان 
بنام در سطح ملى و ديگر مراكز استانها بكشد.

جالل زمانــى كه توليدش را شــروع كرد و 
خبرش در ســطح اســتان به گوش اصحاب 
رســانه و متخصصان اين كار رسيد خصوصا 
زمانى كه مطرح شد از شبكه يك سيما به روى 
آنتن خواهد رفت شايد عده اى اصال فكرش را 
هم نمى كردند كه اين مجموعه اينگونه زيبا ، 

ظريف ، به جا با صحنه هاى قابل باور آن زمان 
و ســاخت لوكيشــن هاى جذاب شهر تبريز 
پخش و طرفداران زيادى براى خود كسب كند 
و مســئوليت صدا و سيماى مركز آذربايجان 
شرقى را هم در مســير جديد دو چندان كند.
اين مركز با ســريال جالل ثابت كرد نفرات 
شــاخص و متخصص در زمينه كارگردانى 
بازيگرى،تدوين،صداگذارى،موســيقى،   ،
طراحى صحنه و تصويربــردارى را در چنته 
خــود پرورش داده و دارد و به جرات مى توان 
گفت در كنار هم قرار گرفتن هنرمندان استان 
و پايتخت تفاوت چندانى در كليت اثر نداشته 
بلكه در قســمت هايى بازى بازيگران استان 
و عوامل پشــت صحنه بــه اوج هنرنمايى و 
پيش از برابرى رســيد و تا به امروز اســتفاده 
از نيروهاى بومى در ساخت سريالهاى ديگر 

استانها كه از شبكه هاى ملى روى آنتن رفته 
اســت به حد و ميزان سريال جالل به چشم 
نخورده بود ,اين جــاى تبريك و تقدير دارد 
بدليل پرورش چنيــن نيروهاى زبده اى  چه 
در پشــت دوربين و چه در جلوى دوربين كه  
شــايد تا به امروز زمينه بروز و ظهورشان اين 
چنين فراهم نشــده بود و منتظر حضورشان 
در ســطح ملى هســتيم و اين شدنى است.
سريال جالل توانست استفاده از ظرفيت استان 
در زمينه سريال سازى آن هم از نوع انقالبى و 
تاريخى را بسيار عالى در خود بگنجاند و نشان 
دهد بافت قديمى شــهر تبريز صحنه هايى 
آماده و دست نخورده از گذشتگان دارد كه از 
اين پس مى توان بر روى ساخت سريالهايى 
تاريخى همچون جالل را جلوى دوربين برد 
و بــه اين مركز و به اين كار بايد آفرين گفت . 
به طور كلى ســريال جــالل درقالب درامى 
اجتماعى ، عاشــقانه ، تاريخى و انقالبى و از 
همــه مهمتر بازى به واقــع زيبا و واقعا عالى 
بازيگران بومى خود كه يكى از سنگين ترين 
پروژه هاى صدا و ســيماى مركز آذربايجان 
شرقى بود مركز تبريز را در زمره سريال سازى 
هاى ملى به ثبت رســاند. اميد است اين امر 
نقطه عطفى باشــد براى ساخت سريالهايى 
در ســطح سريال جالل و انتظار براى پخش 
از شــبكه هاى ملى كه به حق شايســتگى 
هنرمندان اســتان بعد از اين نيز چنين خواهد 

بود .

"جالل" تجلى شبكه سهند در شبكه هاى ملى

شنبه  10 اسفند  1398     شماره5612

واريز عيدى مستمرى بگيران صندوق بيمه اجتماعى كشاورزى، روستائيان و عشاير2 ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
 عيدى مســتمرى بگيران صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستائيان و آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

عشاير استان آذربايجان شرقى واريز شد. محمد نظرى مدير صندوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان، روســتائيان و عشاير آذربايجان شــرقى گفت: مبلغ عيدى مستمرى 

بگيران صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستائيان و عشاير استان آذربايجان 
شــرقى به ميزان 4/500/000 ريال در تاريخ سوم اسفند جارى به حساب اعالمى 
خانوارها واريز شد. وى افزود:    از  بدو تاسيس تا كنون تعداد 17،973 خانوار روستايى 

و عشايرى مشمول دريافت انواع  مستمرى هاى قانونى صندوق ( به ترتيب 8388 
بازنشســته پيش از موعد، 555 ازكارافتادگى كلى و 9030 بازماندگان بيمه شــده 

متوفى ) در سطح استان مى باشد.



3 ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

ناوگان حمل ونقل باراســتان آذربايجان 
شرقى بيش از18 ميليون تن باررادريازده 

ماه سالجارى جابه جانمود.
مديــر كل راهدارى وحمل ونقل جاده اى 
استان بااعالم اين خبرافزود:تعدادبارنامه 
صادره دراين مــدت بيش ازيك ميليون 
و315 هزاربــرگ بــوده وتناژبارحمــل 
شده 4 درصدبيشــترازمدت مشابه سال 
1397 مى باشــد.اورجعلى عليزاده گفت: 
دريازده ماهه اول سالجارى ناوگان حمل 
ونقل مسافر اســتان نيز بيش از4ميليون 
و900هزارمســافر رابا521 هزار سفرجابه 
جانموده اســت.وى ادامه داد:دراين مدت 
شركتهاى مسافرى برون مرزى استان نيز 
تعداد63هزارو900 مسافر راباحدود5هزار 
ســفرخارجى جابه جانمــوده اند. عليزاده 
گفت: درايــن مدت تعداد3هــزارو662 
موردبرخوردباتخلفــات اضافه بارصورت 
گرفتــه و90هزارو748برچســب معاينه 
فنى براى وســائط نقليه ناوگان عمومى 
بارومسافراســتان صادرشــده اســت. 
الزم بــه ذكراســت كه درحــال حاضر 
تعداد283شــركت وموسسه حمل ونقل 
كاال,تعداد120 شــركت وموسسه حمل 
ونقل مســافرى,تعداد63 شركت حمل 
ونقل بين المللى فعال كاال وتعداد6شركت 
حمل ونقل مسافرى برون مرزى دراستان 
فعاليت مــى نمايند. همچنيــن 5 مركز 
معاينه فنى خودروهاى ســنگين با6 خط 
كنترل درآذربايجان شرقى فعال هستند.

از235ميليــون  ترددبيــش   *
و134هــزار خودرودرمحورهاي 

مختلف استان
و134هــزار  از235ميليــون  بيــش 

ترددخودرودرمحورهاي مختلف اســتان 
آذربايجان شــرقي طي يازده ماهه سال 
1398 ثبت شد. مســئول مركزمديريت 
راههــاى اداره كل راهدارى وحمل ونقل 
جاده اى استان بااعالم اين خبرافزود:باتوجه 
به اطالعات به دســت آمده از82دستگاه 
ترددشــمارآنالين درمحورهاى مختلف 
اســتان اين آماردرمقايسه بامدت مشابه 
سال گذشــته تغييرمحسوســى نداشته 
است.حسين بلوكى گفت: ازكل ترددثبت 
شــده15درصدمربوط به وســايل نقليه 
ســنگين و85درصدمربوط به وســائط 
نقليه ســبك بوده اســت.وى محورهاى 
رفت وبرگشــت تبريز- ايلخچى بابيش 
از39ميليون و666هزار, تبريز- صوفيان 
بابيش از20ميليون و215هزار وآذرشهر-
ايلخچى بابيــش از12ميليون و280هزار 
ترددراپرترددتريــن محورهاي اســتان 
دريازده ماهه اول ســالجارى اعالم نمود.
بلوكــى گفت: محورهــاى بناب-مراغه 
بابيش از5ميليون و400هزار,ملكان-بناب 
بابيش از5ميليون و300هزار,مراغه-بناب 
بابيش از4ميليون و 800هزار ومياندوآب-
ملكان بابيش از4ميليون و500هزارتردد 
ديگرمحورهاى پرتردداستان دراين مدت 

بوده اند.

مديركل ارتباطــات و امور بين الملل 
شــهردارى تبريز و دبير جشــنواره 
شهر و رســانه از ارسال 492 اثر براى 
حضور در اين جشنواره خبر داد و گفت: 
برگزيدگان اين جشــنواره سال آينده 

معرفى مى شوند.
ســعيد حاجى زاده در جمع خبرنگاران 
اعالم كرد: اين تعداد اثر از 48 رســانه 
مكتوب و ديجيتال استانى و كشورى 
به اين جشــنواره ارسال شده  است كه 
در اين بين خبرگزارى فارس با 52 اثر، 
بيشــترين تعداد آثار ارسالى را به خود 

اختصاص داده است.
وى افــزود: پايگاه خبــرى ترجمان 
صبح با ارســال 47 اثر و پايگاه خبرى 
تبريز بيدار با 41 اثر در رتبه هاى بعدى 
بيش ترين آثار ارسالى در جشنواره شهر 

و رسانه قرار دارند. 
حاجى زاده درباره آثار دريافت شــده 
در قالــب هاى مختلف نيز اعالم كرد: 
242 اثر در قالب گــزارش، 83 اثر در 
قالب يادداشــت و سرمقاله، 56 اثر در 
قالــب عكس و گزارش تصويرى، 35 
اثر در قالــب مصاحبه، 30 اثر در قالب 
ويدئو، 25 اثــر در قالب خبر، 14اثر در 
قالب اينفوگرافى و موشــن گرافى ، 9 
اثر در قالــب كاريكاتور، 3 اثر در قالب 

طنز به دبيرخانه اين جشــنواره ارسال 
شده است.

دبير جشنواره شــهر و رسانه با اشاره 
به بيشــترين ميــزان اســتقبال از 
محورهــاى اين جشــنواره گفت: دو 
محــور «آســيب هاى اجتماعى» و 
«فرهنگ، هنــر، ورزش» هر يك با 
69 اثر بيشــترين آثار ارسالى را به خود 

اختصاص داده اند.
حاجــى زاده همچنيــن اضافه كرد: 
در محــور «محيط زيســت» 41 اثر، 
«گردشــگرى» 36 اثر، «بازآفرينى 
«آمــوزش  اثــر،   31 شــهرى» 
شــهروندى» 23 اثر، «تبريز، شــهر 
ايمــان و غيرت» 21 اثــر، «خدمات 
شــهرى» 17 اثر و در محور«حمل و 
نقل عمومى» 12 اثر به اين جشنواره 

ارائه شده است.
مديركل ارتباطــات و امور بين الملل 
بــا بيان اينكه در بخش ويــژه با ارائه 
40 اثر بيشــترين اســتقبال از «نقد 
برتر مديريت شهرى» صورت گرفته 
اســت، افزود: همچنين 18اثر براى 
بخش «آتش سوزى بازار تبريز»، 5اثر 
براى بخش «پياده روى اربعين» و 2 
اثر براى بخش «نقش نظام بانكى در 
تحقق شــهر هوشمند» دريافت شده 

است.
وى اظهار كرد: نخســتين جشنواره 
تخصصى شهر و رسانه با هدف بهبود 
و افزايش تعامل با اصحاب رســانه و 
حمايت هدفمند، نظام مند و در شــان 
روزنامه نــگاران و خبرنگاران در حال 

برگزارى است.

جابه جايى 18 ميليون تن بار توسط ناوگان 
جاده اى آذربايجان شرقى

برگزيده هاى «جشنواره شــهر و رسانه» سال 
آينده معرفى مى شوند

خبر خبر
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 دادســتان عمومى و انقالب اسالمى مركز آذربايجان شرقى گفت: 
دستگاه قضائى استان تمام قد از واحدهاى توليدى و صنعتى حمايت 
مى كند. بابك محبوب عليلو در جلســه بررسى مشكالت شهرك 
صنعتى مبل و خودروى تبريز، بر تســريع در حل و فصل مشكالت 
خدماتى و تكميل زيرساخت هاى اين دو شهرك مهم صنعتى تاكيد 

كرد. وى از مديران دستگاه هاى مربوطه از جمله شركت برق منطقه 
اى آذربايجان و مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى آذربايجان 
شرقى خواست تا در كوتاه ترين زمان نسبت به تأمين برق و ساخت 

پست فوق توزيع اين شهرك ها اقدام و نتيجه را گزارش كنند.
محبوب عليلو با اشاره به صورت جلسات قبلى ستاد اجرايى سياست 

هاى اقتصاد مقاومتى دادگســترى كل آذربايجان شــرقى، از اجرا 
نشدن كامل و يا اجراى ناقص مصوبات و نيز عملى نشدن برخى از 

تعهدات قبلى در شهرك هاى يادشده انتقاد كرد.
وى نقش اشــتعال زايى شهرك هاى مبل و خودروى تبريز را مورد 
تاكيد قرار داد و تسريع در رفع نواقص خدماتى و تكميل زير ساخت 

هاى آن از سوى نهادهاى مسوول را خواستار شد.
 دادستان عمومى و انقالب مركز آذربايجان شرقى بر رويكردهاى 
حمايتى دســتگاه قضايى اســتان از واحدهاى توليدى به ويژه از 
واحدهايى كه در راســتاى برنامه هاى اقتصــاد مقاومتى دولت و 
اشتغال زايى و نيز رفع وابستگى به خارج تالش مى كنند، تاكيد كرد.

دستگاه قضايى آذربايجان شرقى از واحدهاى توليدى حمايت مى كند

قدردانى استاندار از اقدامات پيشگيرانه شهردارى 
تبريز در مقابل كرونا

افزايش پروژه هاى عمرانى سال 99 شهردارى تبريز
 به 684 مورد

اســتاندار آذربايجان شــرقى از 
اقدامات وسيع شهردارى تبريز براى 
پيشــگيرى از ويروس كرونا قدردانى 

كرد.
در  پورمحمــدى  محمدرضــا 
نشست پدافند قرارگاه زيستى استان 
از اقدامات پيشــگيرانه، آموزشــى و 
فرهنگ سازى شــهردارى تبريز در 
رابطه با تامين ســالمت و بهداشت 

عمومى جامعه قدردانى كرد.
در روزهاى اخير بر اســاس وظيفه 
اى كه دانشــگاه علوم پزشكى تعيين 

كرده، ســتاد پيشــگيرى از شــيوع 
ويــروس كرونا در شــهردارى تبريز 

تشــكيل يافت و بالفاصله اقدامات 
گســترده اى در اين زمينه از ســوى 

شــهردارى و ســازمان هاى تابع آن 
صورت گرفت.

ضدعفونى ايســتگاه ها و اتوبوس 
هــاى شــركت واحــد، ضدعفونى 
مترو و ايســتگاه هاى قطار شهرى، 
ضدعفونى پايانه هاى مســافربرى، 
اكران بيلبوردهاى آموزشــى و توزيع 
تجهيزات الزم براى تامين ســالمت 
پاكبانان و كاركنان از جمله اقداماتى 
اســت كه شــهردارى تبريــز براى 
پيشــگيرى از شــيوع ويروس كرونا 

انجام داده است.

رئيس كميســيون برنامه و بودجه 
شــوراى اسالمى شــهر تبريز گفت: 
تعداد پروژه هاى عمرانى شــهردارى 
تبريز در بودجه عمرانى ســال 99 به 

684 پروژه افزايش يافت.
محمدباقــر بهشــتى در جلســه 
فوق العاده شــوراى شهر تبريز اظهار 
كــرد: اين اقدام بر اســاس راى و نظر 
كميته اى كارشناسى متشكل از افراد 
واجد صالحيت و با شــفاف ســازى، 
توســط مركز پژوهش هاى شــورا و 

شهردارى صورت گرفت.
بهشتى افزود: در مركز پژوهش ها، 
برخــى از پروژه ها كه نيازمند مطالعه، 

حذف، جابجايى و يا پروژه هاى جديد 
هســتند بر اســاس احكام پنج ساله 

تعريف شده است.
او ادامــه داد: البتــه تصميمى در 

اين خصوص در شــورا گرفته نشده و 
در جلســات آتى مورد بحث قرار مى 

گيرند.
بهشتى با اشــاره به موضوع جلسه 
فوق العاده شــورا اظهار داشت: كليات 
بودجه سال 99 يعنى سقف درآمدها و 
هزينه ها  تصويب شــده و در جلسه نيز 
اجزاى برنامه ها تصويب شد. همچنين 
موضــوع هزينه هاى جارى و عمرانى 
نيز مطرح شــد كه هنــوز به تصويب 
نرسيده اســت.او يادآور شد: در بحث 
درآمدها نيز برخى جابجايى ها صورت 
گرفتــه بود كه با ارائه توضيحات براى 

اعضاى شوراى شهر تشريح شد.

اكران بيلبوردهاى آموزش پيشگيرى از ويروس كرونا در تبريز
اداره كل ارتباطــات و امور بين الملل شــهردارى تبريــز براى ترويج 
آموزش هاى شــهروندى در حوزه پيشــگيرى از شــيوع ويروس كرونا، 

بيلبوردهايى در سطح شهر اكران كرده است.

گزارش 
تصويرى
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آن خوش خبر كجاست كه اين فتح مژده داد
تا جان فشانمش چو زر و سيم در قدم
از بازگشت شاه درين طرفه منزلست

حافظآهنگ خصم او به سراپرده عدم

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  
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شهردار منطقه پنج تبريز گفت : 
عمليات لكه گيرى آســفالت و چاله 
زدايــى معابر بــا 6 اكيپ كارگاهى 

انجام مى شود. 
بــه گــزارش امــور ارتباطات 
منطقــه، مهنــدس ميرعلى اصغر 
نســاج اين خبر را در حاشيه بازديد 
از لكه گيرى آســفالت سطح حوزه 
اعــالم نمــود و افــزود :  رفع چاله 
هاى ســطح حوزه روزانه با 50 تن 
آســفالت انجام مى شــود . وى در 
ادامه با بيان اينكه چاله هاى ايجاد 
شده ناشى از محلول و نمك پاشى 
هاى فصل زمســتان بــوده گفت : 
معابر اصلى قبل از فرا رسيدن سال 
جديد وســفرهاى نوروزى  به پايان 
مى رســد. مهندس نساج همچنين 
افــزود : 6 اكيپ معاونت هاى فنى، 
عمرانى و خدمات شهرى و اجرايى 
اين منطقه با اســتفاده از روش كاتر 
زنى و تخريب آسفالت معيوب اقدام 
به لكه گيرى و چاله زدايى مى كنند  
به گفته شــهردار منطقه پنج پس از 
معابر اصلــى ، عمليات لكه گيرى 
در معابــر فرعى و محالت نيز ادامه 

خواهد داشت.
* در فضايى به مساحت 4 
هزار متر مربع صورت مى گيرد 

گل  هــزار   370 توليــد 
گلخانه هــاى  در  نشــايى 
شــهردارى منطقه 5 تبريز 
شــهردار منطقه پنــج تبريز گفت: 
سياســت اين منطقه رســيدن به 
خودكفايى در توليد انواع گل جهت 
كاشــت در فضاهاى سبز مى باشد. 
به گــزارش امورارتباطات منطقه 
ايــن مطلب را مهنــدس مير على 
اصغر نساج اعالم كرد و افزود: در 4 
گلخانه بيش از 370 هزار گل توليد 
شده است. وى همچنين گفت: در4 
هزار مترمربع مســاحت گلخانه ها 
انــواع گل هاى فصلى توليدشــده 
كه در طول ســال در فضاهاى سبز 
كاشــته مى شــود. مهندس نساج 
ضمن قدردانى از تالش همكاران 
فضاى ســبز اين منطقــه گفت : 
توانايى خودكفاشــدن در توليد گل 
و كاهــش هزينه هاى جــارى با 
جلوگيرى از خريد گل در منطقه پنج 
وجود دارد. شهردار منطقه پنج تبريز 
درادامه همچنين به گلكارى در عيد 
نوروز نيز اشاره نمو د و اظهار داشت: 
درصورتيكه شــرايط آب و هوايى 
مساعد باشدبا گلكارى انبوه از سال 
جديد استقبال و معابر سطح حوزه را 

با انواع گلها بهارى مى كنيم.

رئيس مركز آموزشى و درمانى امام رضا (ع) تبريز 
گفت: بيمار فوت شده كرونايى در اين مركز نداريم.

مســعود فقيه دينورى در واكنش به انتشار اخبار 
كذب و خالف واقع در فضاى مجازى و تشــويش و 
نگرانى همشــهريان، اظهار كرد: تا اين لحظه حتى 
يك مورد مشكوك كه آزمايش مثبت كرونا ويروس 

در فرد ثبت شده باشد، در اين مركز وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومى مركز آموزشى و درمانى 
امام رضا (ع) تبريز، وى با تاكيد بر اينكه رســانه ها با 
اطالع رســانى درست و دقيق مى توانند نقش مهمى 
در ايجاد فضايى عارى از تنش و تشويش اذهان داشته 
باشند، ادامه داد : از تمامى رسانه ها و جرايد درخواست 
داريــم تا اخبار و اطالعات مورد نياز براى تنوير افكار 
عمومى مورد را صرفا از طريق روابط عمومى دانشگاه 

علوم پزشكى تبريز كسب كنند.
وى متذكر شد: انتشــار اخبار كذب و خالف واقع 
مى تواند در اين شــرايط تشويش افكار عمومى را به 
دنبال داشته و اين امور صرفا براى اهداف سودجويانه 

از طرف برخى افراد سود جو انجام مى شود.
فقيه دينورى در پايان خاطرنشان كرد: همكاران 
روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى تبريز به طور 
شــبانه روزى آماده پاسخگويى به سواالت اصحاب 
رســانه بوده و هرگونه اخبار و اطالعات مورد نياز را در 

اختيار رسانه ها و جرايد قرار مى دهند.

شهردارمنطقه 5 تبريز خبر داد ؛
اجراى عمليات لكه گيرى آسفالت معابر با 6 گروه كارگاهى

رئيس مركز آموزشى و درمانى امام رضا (ع) تبريز:

هيچ بيمار كرونايى در بيمارستان 
امام رضا(ع) تبريــز فوت نكرده 

است

خبر مرورى بر اقدامات پيشگيرانه شهردارى تبريز براى مقابله با كروناخبر
با شيوع ويروس كرونا در برخى از شهرهاى مركزى 
كشــور، مجموعه شهردارى تبريز بر اساس تكليفى كه 
استاندارى و دانشــگاه علوم پزشكى بر عهده اين نهاد 
شــهرى قرار داده اســت، فعاليت تبليغــى و پيام هاى 

بهداشتى را در فضاى تبليغاتى شهر آغاز كرده است.
 توصيه هاى ايمنى، پيشگيرى از ابتال به بيمارى ها، 
آموزش شهروندى و آگاه ســازى عمومى شهروندان، 
وظيفه اى اســت كه بر عهده شهردارى تبريز قرار داده 
شــده اســت. در كنار اين مورد، توجه به فضاى شهرى 
تحت اختيار شــهردارى، مجموعــه كاركنان و به ويژه 
پاكبانان، ضدعفونى كردن ناوگان حمل و نقل عمومى، 
فعاليت هايى اســت كه از يكى دو روز پيش آغاز شده و 

ادامه دارد.
* تشــكيل ستاد پيشــگيرى از كرونا در 

مجموعه شهردارى تبريز
اداره كل ســالمت و امور اجتماعى شهردارى تبريز 
به عنوان ســتاد پيشگيرى از بيمارى كرونا در مجموعه 
شهردارى تبريز معرفى شده و مقرر شده كليه دستگاه ها 
و بخش هاى مختلف شهردارى تبريز با هماهنگى اين 
اداره كل، اقدامات الزم در خصوص پيشــگيرى از اين 

بيمارى انجام دهند.
محمدحســين حســن زاده مديركل سالمت و امور 
اجتماعى شــهردارى تبريز در رابطه با فعاليت اين ستاد 
مى گويد:  بر اســاس دستورالعمل هاى پيوستى وزارت 
بهداشت و درمان، برنامه هاى متعددى در اين خصوص 
تدوين و براى تمامى مناطق و ســازمان ها ارسال شده 
است كه در قالب  تأكيد بر رعايت بهداشت فردى، توقف 
تمامى برنامه ها، همايش ها و گردهمايى، بروشورها و 
پيام هاى آموزشى در خصوص آشنايى با بيمارى كرونا 
و اقدامــات الزم همچون ضدعفونــى پله هاى برقى و 
آسانسورها در قطار شهرى، ضدعفونى كردن ايستگاه 
هــاى اتوبوس بــه مجموعه ها و ســازمان هاى تابعه 

شهردارى ارائه شده است.
* آگاه ســازى عمومــى و توصيــه هاى 

پيشگيرانه
بر اساس تكليفى كه استاندارى آذربايجان شرقى و 
دانشــگاه علوم پزشكى تبريز بر عهده شهردارى تبريز 
گذاشــته، مجموعه اقدامات الزم جهت پيشــگيرى و 
آموزش در دستور كار شهردارى تبريز قرار گرفته است. 

رســول موســايى در اين رابطه مى گويد: اين اقدامات 
شــامل بهره گيرى از فضاى تبليغاتى شهر در راستاى 
ارائه پيام هاى بهداشــتى و توصيه اى جهت ســالمت 

عمومى و پيشگيرى از ابتال به ويروس كرونا است.
ضد عفونى كردن ناوگان شــركت واحد اتوبوسرانى 

و ايستگاه هاى اتوبوس
شركت واحد اتوبوسرانى، يكى از سازمان هاى تابعه  
شهردارى تبريز است كه به دليل استفاده عمومى از آن 
نياز به توجه ويــژه دارد. در اين خصوص، اتوبوس هاى 
بخــش خصوصى و دولتى و ايســتگاه هاى شــركت 
واحــد اتوبوســرانى تبريز و حومه تا اطــالع ثانوى هر 
شب بصورت مســتمر شستشو و ضدعفونى مى شود تا 
شــهروندان با خيال راحت بتوانند از سيستم حمل و نقل 

عمومى استفاده كنند.
* ضد عفونى كردن پايانه هاى مسافربرى

پايانه اى مســافربرى تبريز  ديگر ســازمان فعال در 
حوزه حمل و نقل بين شــهرى اســت كه به دليل ورود 
مســافران يا بازگشت شــهروندان از ديگر شهرها، در 
معــرض آلودگى قرار دارد. در همين راســتا ســازمان 
پايانه هاى مســافربرى شهردارى كالنشهر تبريز بنا به 
توصيه وزارت بهداشت،  اقدام به ضدعفونى كردن كل 

مجموعه پايانه هاى مسافربرى كرده است.
* اتخاذ تدابير بهداشــتى براى مواجهه با 

كرونا در مجموعه سازمان قطار شهرى
متــروى تبريز به عنوان نــاوگان نوين حمل و نقل 
عمومى كه مورد اســتقبال شــهروندان نيز قرار گرفته 
اســت، تمهيدات گســترده اى براى مواجهه با بيمارى 
كرونا اتخاذ كرده اســت. سعيد بشــيريان، مديرعامل 
شــركت بهره بردارى قطارشهرى تبريز در اين باره مى 

گويد: همه قطارها و ايســتگاه هــاى مترو تبريز بيش 
از گذشــته در ساعات معين شست وشــو شده و براى 
پيشگيرى از شيوع گسترده اين بيمارى ضدعفونى مى 
شوند؛ همچنين درج پوســترهايى حاوى راهكارهاى 
پيشــگيرى از ابتال به كرونا، ديگر اقدام اين شــركت 

مى شد.
* ســالمت پاكبانان در كنار گندزدايى و 
ضدعفونى كردن تجهيــزات، اولويت اول 

سازمان پسماند
سازمان مديريت پسماند شهردارى تبريز بيشتر آمار 
كاركنان نهاد شــهرى را دارند و به دليل ارتباط مستقيم 
عوامل اين سازمان با پســماندهاى مختلف، ضرورت 
داشــت تا هم تجهيــزات و ماشــين آالت جمع آورى 
پسماند ضدعفونى شده و هم تجهيزات فردى پاكبانان 
شامل ماسك و دستكش و لباس مناسب نوسازى شود.
عليرضــا اصغــرى در رابطه با مجموعــه اقدامات 
سازمان اظهار مى كند:  طى بخشنامه اى كليه معاونين 
خدمات شــهرى شــهردارى هاى مناطــق دهگانه و 
پيمانكاران حوزه خدمات شهرى ملزم به استفاده از مواد 
گنــدزدا و ضد ويروس جهت پاكســازى و ضد عفونى 
كردن تجهيزات و ماشين آالت حمل زباله ، بويژه خودرو 
 hse هاى حمل پسماندهاى پزشــكى شدند و واحد

سازمان به صورت تمام وقت پيگير موضوع است.
او همچنين در خصوص ســالمت پاكبانان احساس 
مســووليت خود را ابراز كــرده و ادامه مى دهد: تمامى 
پيمانكاران حوزه خدمات شهرى ملزم به تهيه ملزومات 
بهداشــتى اعم از ماسك، دســتكش و... هستند و بنده 
نحوه فراهم سازى و توزيع اين امكانات را شخصًا رصد 

مى كنم.


