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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

خسارت 2 هزار میلیارد تومانی کرونا به 
کشاورزی آذربایجان شرقی

 رییس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: کرونا ۲ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان 
خسارت وارد کرد.

اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این میزان خسارت براساس بررسی کارشناسی معاونت ها و مدیریت های 
تخصصی ســازمان برآورد شده و به صورت تفکیک شــده در زیر بخش های مختلف احصا و به مسووالن استانی و وزارت 
جهاد کشــاورزی اعالم شده اســت ، گفت: پیگیری های الزم برای تامین جبران خسارت و تخصیص منابع مالی مورد نیاز 

حمایتی انجام شده است...
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فرماندار�هشترود:
واحدهای�تولید�شن�و�ماسه�
غیراستاندارد�تعطیل�می�شوند

3

آمادگی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز برای ارائه خدمات 

آزمایشگاهی درشمال غرب کشور

کاهش�موارد�بستری�
و�فوتی�های�ناشی�از�کرونا�

دراستان

آگهي�مزایده�عمومی�امالک�مازاد���
مدیریت بانک کشــاورزی آذربایجان شرقی در نظر دارد ملک مازاد ذیل را با کلیه امتیازات 
و ملحقات موجود و متعلقه از طریق مزایده عمومی به فروش برســاند لذا طالبین  مي توانند 
تا  پایان وقت اداري روز  چهارشــنبه  مورخ 99/2/31 به امور حقوقی بانک واقع در تبریز- 
خیابان خاقانی- خیابان مدرس- روبروی آتش نشانی- دبیرخانه مدیریت بانک کشاورزی 
اســتان آذربایجان شرقی و یا هریک از شعبه تابعه مدیریت مراجعه و پس از واریز مبلغ یک 
میلیون ریال به حساب شماره 660871760 و ارائه فیش واریزی اوراق شرکت در مزایده را 
دریافت و پس از تکمیل آن ، پاکتهای سربسته را به دبیرخانه مدیریت تحویل و رسید مورخ 
دریافت نمایند.  الزم اســت متقاضی دو پاکت تهیه نماید که پاکت الف حاوی سپرده شرکت 
در مزایده و پاکت ب حاوی فرم پیشــنهاد قیمت و سایر اســناد مزایده خواهد بود.ضمناً بر 

روی پاکت ب عبارت پیشــنهاد نقدی یا اجاره به شرط تملیک درج گردد.
واریز 5% از مبلغ پایه مزایده تحت عنوان ســپرده شرکت در مزایده قابل واریز به حساب 
شــماره  660871760 نزد بانک کشاورزي شــعبه مرکزي تبریز  و ارائه فیش مربوطه در 
قالب پاکت الف الزامي است ) چک بین بانکي و ضمانت نامه بانکي نیز قابل قبول مي باشد.(  

اولویت در مزایده با پیشــنهادات نقدي خواهد بود و صرفاً درصورت عدم وصول پیشنهاد 

نقدي ، پیشــنهادات واصله در قالب عقد  اجاره به شــرط تملیک نیز  با رعایت شرایط بانک 
)پرداخت نقدي بخشی از مبلغ پیشنهادی حداقل به میزان 20 درصد و تقسیط باقیمانده آن 
حداکثر به مدت 5 ساله با اقساط سالیانه و با  احتساب نرخ سود زیر بخش مربوطه( پذیرفته 
و بازگشــائي خواهند گردید بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به  پیشنهادات 
مبهم، ناقص، مشروط، بدون ســپرده و فاقد امضاء و تاریخ و خارج از موعد ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. ضمناً حق  الزحمه کارشناسي و هزینه انتشار آگهي، از برنده مزایده اخذ خواهد 
گردید. تاریخ بازگشــایي پاکات روز  شــنبه  مورخ 99/3/3  راس ساعت 10 در محل دفتر 
مدیر ســتادي بانک در استان خواهد بود ضمناً حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایي 
 پاکات بالمانع مي باشد. بازدید از امالك و مطالعه مدارك و اسناد امالك براي تمامي شرکت 
کنندگان الزامي بوده و امالك  یاد شده با وضع موجود به فروش مي رسد و درصورت داشتن 
متصــرف، تخلیه به عهــده خریدار خواهد بود. در صورت واگــذاری، بدهی های مربوط به 
ســازمان تامین اجتماعی، اداره امور مالیاتی و تخلفات ماده 100 و عوارض ماده 77 قانون 
شــهرداری و نیز بدهی ملک به شرکت شهرك های صنعتی و نیز تعهدات و دیون مربوط به 

مــاده 12 قانون کار و هرگونه بدهی احتمالی دیگر به عهده برنده مزایده خواهد بود.  

امالك با کاربری غیر مسکونی

)کاربری مشخصات پالك ثبتيشماره پروندهشعبه  ردیف
ملک (

مساحت 
عرصه

مساحت 
اعیانی

مبلغ پایه مزایدهوضعیت تخلیهماشین آالتسهم مالکیت 
نشانی

تخلیه نداردداردمشاعششدانگ 
قیمت کارشناسیمتصرف داردشده است

 ) به ریال(

هشترود14
-3281
-3282
3283

4 و 5 و 6 فرعی از سه فرعی از 
40 اصلی بخش 13 مراغه

15,907,000,000-√--√11081/757677دامداری
هشترود - روستای شکر بالغی 

- سه راهی کارگاه سهراب

مدیریت�شعب�بانک�کشاورزی�درآذربایجان�شرقی��
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 مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شــرقی به منظور بررســی 2
ارتباطات مخابراتی مجتمع مس ســونگون ورزقان از این معدن 

بازدید کرد.
یوســف شکوری،در این دیدار که با حضور  شریفی، مدیر عامل 

مجتمع مس ســونگون انجام شد، شــبکه مخابراتی این مجتمع 
مورد بررســی قرار گرفت و راهکارهای الزم برای توسعه هر چه 
بیشتر شبکه مخابراتی از جمله افزایش یک سایت BTS همراه 
اول برای پوشش بیشتر شــبکه همراه این مجتمع در نظر گرفته 

شد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان شــرقی، 
مجتمع مس سونگون ورزقان یکی از قطب های مس کشور بوده 

و پتانسیل و ظرفیت خوبی برای رشد و توسعه دارد.

بازدید مدیر مخابرات استان از مجتمع مس سونگون ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 
آذربایجان شرقی

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شــرقی از انجام پروازهای فوق العاده از 
استانبول به تبریز برای بازگرداندن مسافران ایرانی خبر داد.

رامیــن آذری اظهار کرد: طبــق توافقات صورت گرفته، پرواز شــماره 
۶۶۰۲ شــرکت هواپیمایی آتا روز دوشــنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹ در ساعت 
۲۱:۵۰ و پرواز شــماره ۴۸۱۶ شرکت هواپیمایی معراج روز سه شنبه ۱۶ 
اردیبهشــت ۹۹ در ساعت ۱۶:۰۰ هموطنان عزیز را از استانبول به تبریز 

بازمی گرداندند.
وی افزود: باتوجه به اقدامات پیشــگیرانه و مســتمر در فرودگاه تبریز در 
راستای مقابله با ویروس کرونا و تمهیدات الزم جهت پایش و غربالگری 
روزانه مســافران ورودی و خروجی توســط بهداشــت مرزی مستقر در 
فرودگاه، پایش و غربالگری از تمام مسافرین انجام شده و مورد مشکوکی 

مشاهده نشده است.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل فرودگاه های آذربایجان شــرقی، 
فرم های ســالمت خود اظهاری نیز توسط مسافران تکمیل و به مسئول 

بهداشت مرزی مستقر در فرودگاه تحویل داده شده است.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز از کاهش موارد بستری و فوتی ها در 
آذربایجان شرقی خبر داد.

محمد حســین صومی در گفت وگو با خبرنگاران در شهرستان هریس با 
بیان این مطلب اظهار کرد: در هفته دوم  اردیبهشــت در وضعیت بهتری 

نسبت هفته اول قرار داریم.
وی گفت: تعداد موارد مثبت طی چند روز گذشــته در استان افزایش یافته 
اســت که ما این مورد را نیز به دلیل تشــخیص های سرپایی و به هنگام، 
مثبــت تلقی می کنیم. وی متذکر شــد: مثبت بــودن بیش از ۲۰ درصد 
تست ها نشــانگر آلوده بودن تمامی بخش ها و شهرهای استان بود و در 

صورت بی مباالتی همه گرفتار می شوند.
 رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز تاکید کرد: اگر جوان ترها گرفتار 
شوند، کنترل راحت تر است، اما مشکل ما گرفتار شدن مسن تر ها توسط 
جوانان اســت. وی در خاتمه بر ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
هوشــمند و بهداشــت فردی تاکید کرد و گفت: صنوفی که اجازه فعالیت 

دارند، پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

پروازهای�فوق�العاده�از�استانبول�

به�تبریز�برای�بازگشت�مسافران�ایرانی

کاهش�موارد�بستری�و�فوتی�های�ناشی�

از�کرونا�دراستان

خبر خبر

 

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به توصیه ها و تأکیدات رهبر معظم انقالب نسبت 
به توســعه بخش معدن در ارتباط تصویری فعاالن بخش تولید با معظم له، گفت: 
ســرمایه گذاری بیش از یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در مجتمع مس آذربایجان 

آغاز شد.
محمدرضا پورمحمدی  در جمع خبرنگاران با اشــاره به برگزاری ارتباط تصویری 
رهبر معظم انقالب اسالمی با هفت مجموعه تولیدی کشور به مناسبت هفته کارگر، 
اظهار کــرد: در این ارتباط، مدیران و تعدادی از کارگران نمونه واحدهای تولیدی، 
گزارشی از آخرین وضعیت تولید، دستاوردها، مسائل و مشکالت این واحدها ارائه 
و راهکارها و پیشنهادهای خود را برای رفع مشکالت و تحقق شعار جهش تولید با 

رهبر انقالب در میان گذاشتند.
 وی با اشــاره به اینکه تعدادی از مسئوالن آذربایجان شرقی و مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع مس ایران در این ارتباط تصویری از محل مجتمع مس سونگون حضور 
داشــتند، اظهار کرد: مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، گزارشی از آخرین 
وضعیت توسعه و سرمایه گذاری در معادن کشور و بخصوص معدن مس آذربایجان 

را به رهبر انقالب ارائه کرد.
 پورمحمــدی افزود: رهبــر معظم انقالب نیز در این دیــدار تصویری بر اهمیت 
بهره برداری هرچه بیشــتر از معادن و افزایش نقش آفرینی بخش معدن در اقتصاد 
ملی تأکید کردند و به طور قطع رهنمودهای ایشان، انگیزه فعاالن این حوزه را برای 

تالش بیشتر دوچندان می کند.
 استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به آغاز سرمایه گذاری بیش از یک هزار و چهارصد 
میلیارد تومانی در مجتمع مس ســونگون گفت: طرح های در دست اجرای معدن 
مس آذربایجان در بخش های ذوب و پاالیش، با جدیت بیشــتری در سال جاری 

ادامه خواهد یافت.
 پورمحمدی اظهار کرد: امیدواریم در سالی که توسط رهبر معظم انقالب اسالمی 
به نام »جهش تولید« نام گذاری شــده، بتوانیم شاهد فعالیت و نقش آفرینی هرچه 
بیشتر معدن مس آذربایجان و معدن نفلین سینیت در توسعه و پیشرفت آذربایجان 

شرقی باشیم.  
به مناسبت هفته کارگر و پیگیری تحقق شعار سال )جهش تولید( ارتباط تصویری 
هفت مجموعه تولیدی فعال در نقاط مختلف کشور با رهبر معظم انقالب اسالمی 

برقرار شد که یکی از این ارتباطات در تبریز میسر شد.

شــروع ســرمایه گذاری 1400 میلیارد 
تومانی در مجتمع مس آذربایجان

آمادگی�آزمایشگاه�مرکزی�دانشگاه�تبریز�برای�ارائه�خدمات�
آزمایشگاهی�درشمال�غرب�کشور

رئیس آزمایشــگاه مرکزی دانشــگاه تبریز 
ضمــن اعــالم  آمادگی این آزمایشــگاه برای 
ارائه خدمــات آزمایشــگاهی بــا مدرن ترین 
دســتگاههای موجود افزود: آزمایشگاه مرکزی 
دانشــگاه تبریز بــه عنوان یکــی ازمراکز مهم 
آزمایشــگاهی در شــمال غرب کشــور و عضو 
شبکه آزمایشــگاه های علمی ایران )شاعا(می 
باشد و پژوهشگران با استفاده از این سامانه  نیز 
می توانند با ســفارش دادن  آنالیزهای الزم، در 
کوتاه تریــن زمان ممکــن  از تجهیزات  موجود 
در آزمایشــگاه مرکزی دانشگاه تبریز بهره مند 

گردند.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه تبریز 
دکتــر ابوالفضل توتونچی با اشــاره به وجود  ۹ 
آزمایشــگاه تخصصی با ۵۰ دســتگاه  پیشرفته 
در رشــته های متعدد  در ایــن مرکز افزود:  این 
مرکز از مدرنتریــن و منحصر بفردترین  مراکز 
آزمایشــگاهی اســت ودســتگاههای کمیابی 
در زمینــه  فــن آوری نانــو از قبیل دســتگاه 
SEM )میکروســکوپ الکترونی روبشــی(

اســت که بمباران الکترونی تصاویر اجســامی 

بــه کوچکی ۱۰ نانومتر را برای مطالعه تهیه می 
 Field( کنــد و دارای فیلمان انتشــار میدانی
Emission( بوده دقت تجزیه و تحلیل   این 
دســتگاه تا nm ۵   بوده و قــدرت بزرگنمایی 
آن تــا ۵۰۰ هزار برابر با اعمال ولتاژ kv ۳۰می 
باشــدو مجهز به  دتکتورهــای مختلف بوده و 
قابلیــت آنالیز کیفــی )نوع عناصــر و فازهای 
تشــکیل دهنده ماده( و کمــی )مقدار و کمیت 
عناصــر( نمونه هــا را دارد.رئیس آزمایشــگاه 
مرکزی دانشــگاه  تبریز با اشــاره  بــه  فرآیند  
پذیرش ســفارش و  نوبت گیــری انجام آنالیز 

از طریق ســامانه و تلفن افزود: با وجودتعطیلی 
دانشــگاهها کادر آزمایشــگاه مرکزی دانشگاه 
تبریز توانســتندبا رعایت  پروتکل های ابالغی 
وزارت بهداشت سفارشهای قبلی آزمایشگاهی 
را اتمــام نمایند و آمادگی دارند در ســال جهش 
تولیــد و با توجه  به  شــرایط پیش آمده ناشــی 
از شــیوع کرونا، در راســتای رفع مشــکالت 
پژوهشگران، اســاتید و دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی کلیه امور آزمایشگاهی را در اسرع وقت 

، دقــت باال و هزینه متعارف انجام دهد.
شایان ذکر است  آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 
تبریــز عــالوه  براینکــه امکانــات تخصصی 
آزمایشــگاهی در زمینــه آب و پســاب، علوم 
اعصاب شناختی، پیش نشانگرهای زمین لرزه، 
ســلول های بنیادی و زیســت فناوری، شیمی 
مدرن، کارگاه فرآوری مواد پیشــرفته، مخازن 
هیدروکربنی و ازدیاد برداشــت، مواد پیشرفته ، 
نانوفناوری، آبیومکانیک، پلیمر و مواد هوشمند،  
MoldiTof با بیش از ۵۰ دســتگاه مجهز در  
محل آزمایشــگاه دارد  با  آزمایشــگاههای ۱۵  
دانشکده در سطح دانشــگاه تبریز نیزهمکاری 
داشــته و می تواند  نیاز پژوهشــگران  در هفتاد 
زمینه آزمایشــگاهی را از طریق دانشــکده ها 

پشتیبانی و حل نماید.

مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از کارواش صدرا مجتمع صدرا  موسسه فرهنگی ورزشی ایثار )نوبت اول (
-  نام و نشانی مزایده گزار :

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان آذربایجان شرقی   به نشانی : تبریز خیابان گلکار مجتمع فرهنگی 
ورزشی و توانبخشی ایثار 

نوع، کیفیت خدمات )موضوع مزایده( :
بهره برداری از کارواش صدرا به مساحت 450متر مربع شامل آشیانه شست و شوی خودرو ، ساختمان اداری و..

-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 
مبلغ 80/000/000 )هشــتاد میلیون( که الزم اســت به صورت ضما نت نامه بانکی بدون قیدو شرط یا رسید واریز 
نقدی به حساب شماره 0203332995000  نزد بانک دی، به نام  موسسه فرهنگی  ورزشی و توانبخشی ایثار قابل 

واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد. 
-  توضیحات:

موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار در نظر دارد بهره برداری از کارواش صدرا به مساحت 450 متر مربع  را 
به نشــانی صدرالذکر و  از طریق مزایده عمومی  و برای مدت 2 سال  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
جهت بهره برداری واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده  تا ارائه پیشنهاد مزایده گران 
www.setadiran. و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس

ir   انجام خواهد شــد و الزم اســت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده  در سامانه تاریخ 

1399/02/20 و شماره درج در سامانه 509909316000004 
- مهلت دریافت و ارائه  اسناد از سامانه ستاد الکترونیک دولت:

دریافت اسناد : از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1399/02/20 تا  روز شنبه مورخ 1399/02/27
ارائه اسناد و پیشنهاد : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/03/03

- محل تحویل پاکت های الف به یکی از دو نشانی ذیل :
تهران خیابان طالقانی خیابان موسوی شمالی خیابان برفروشان پالك 20  

 تبریز خیابان گلکار مجتمع فرهنگی ورزشی صدرا دفتر اداری 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934

آگهی�مزایده�عمومی�)نوبت�دوم(
واگذاری�جهت�بهره�برداری�از�کارواش�صدرا�
مجتمع�صدرا��موسسه�فرهنگی�ورزشی�ایثار�

موسسه�فرهنگی�ورزشی�و�توانبخشی�ایثار

آگهی دعوت سهامداران شرکت آتانا ) سهامی خاص ( 
ثبت شده به شماره 160 و شناسه ملی 10860348015

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 11 صبح 

روز شنبه مورخ 99/03/03 در محل قانونی شرکت به آدرس  استان آذربایجان شرقي – شهرستان بناب - جاده میاندوآب جنب آرد 
زهره کدپستی   5558161933 تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند. 

دستورات جلسه : 
1- انتخاب اعضای هیئت مدیره

2- انتخاب روزنامه
3- سایر مواردی که تصمیم گیری در خصوص آنها در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

                                                                                                                                                                                                                               هیات مدیره شرکت 

شهرداری سراب در نظر دارد باستناد بند چهارم مصوبه شماره 360 مورخه 01/24/ 1399 شورای محترم اسالمی شهر سراب 
مناقصه واگذاری انجام امور فضای ســبز را به مدت یکســال از تاریخ ابالغ  به شرکت ها  و پیمانکاران  واجد شرایط از طریق مناقصه 

واگذار نماید.

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

3- مدت انجام مناقصه: 12 ماه شمسی
4- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مناقصه قید شده  در جدول باال را به شماره  
حســاب 20111122678183 بنام شهرداری ســراب نزد بانک قرض الحسنه  مهر ایران واریز و فیش واریزی و یا به همان مبلغ 
ضمانت نامه بانکی ) که از تاریخ بازگشــایی  روز چهارشــنبه 99/02/31  پاکت باید تا سه ماه اعتبار داشته باشد( و در پاکت تضمین 
)پاکت الف( و پیشــنهادات فنی و مدارك مربوطه و سوابق کاری و شرایط مناقصه و اسناد ارزیابی را در )پاکت ب( و قیمت پیشنهادی 

خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت در ) پاکت ج( و مجموع را در پاکتی مناسب و مهر شده تحویل نمایند.
5- مناقصه گران واجد شــرایط ) صالحیت از اداره کار و اممور اجتماعی( می توانند اسناد مناقصه را در مقابل فیش واریزی به مبلغ 
30/000 ریال به شماره حساب 3100000588009 بنام شهرداری سراب نزد بانک ملی شعبه مرکزی خریداری کنند مبلغ  واریز 

شده غیر قابل استرداد است.
6- پیشنهادات باید حداکثر تا ده روز از تاریخ انتشار دومین آگهی با احتساب روز انتشار و تا آخر وقت اداری به نشانی خیابان قدس 

شمالی ساختمان شهرداری دبیرخانه تحویل و رسید دریافت شود.
7- سایر جزئیات در شرایط و اسناد ارزیابی درج شده است.

8- بدیهی اســت  شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد 
یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

محمد رضا علیپور آزاد - شهردار سراب

آگهی�مناقصه��عمومی«��مرحله�اول�« )�نوبت�دوم(

مدت اجرا)ماه(مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ مناقصه )ریال(موضوعردیف
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مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شــرقی گفت: عملیات پروژه لوله 
گذاری خط انتقال آب به فاز توسعه شهرک صنعتی بناب به پایان رسید.

سید مرتضی نیرومند اسکویی با اشاره به پایان عملیات لوله گذاری خط انتقال آب به توسعه 
شهرک صنعتی بناب، اظهار کرد: این طرح با هدف تأمین آب مورد نیاز توسعه و در قالب 

طرح های کوتاه مدت اجرا شده است.
وی ادامــه داد: بــرای انجام این پروژه اعتباری بالغ بر یک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال 

هزینه شده است.  
نیرومند اسکویی افزود: این پروژه عمرانی با حجم عملیات لوله گذاری به طول یک هزارو 

۵۰۰ متر انجام شده و در عرض یک ماه به پایان رسیده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی؛ وی تشریح کرد: 
توسعه شهرک صنعتی بناب به مساحت حدودا ۱۰۰ هکتار ایجاد شده و با توجه به شرایط 
مناسب شهرک صنعتی بناب، بستر الزم برای سرمایه گذاران در توسعه نیز فراهم است.

3پایان لوله گذاری انتقال آب در شهرک صنعتی بناب ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 
آذربایجان شرقی

شنبه  20    اردیبهشت 1399      شماره 5655

خبرخبر

 قائم مقام شــهردار تبریز به کارکنان 
این ســازمان اطمینان خاطر داد که 
برگــزاری مناقصه با شــرکت های 
پیمانــکار هیچ مشــکلی در تبدیل 

وضعیت آنان به وجود نمی آورد.
 رسول موسایی در گفتگو با خبرنگاران، 
اظهار کرد: در موضوع تبدیل وضعیت 
کارکنان شهرداری، ما طبق ابالغیه ها 
و دســتورالعمل های وزارت کشــور 
تاکنــون وظیفه خود مبنی بــر جمع آوری و ارائه اطالعات تمامی کارکنان به ســازمان 

شهرداری های کشور را انجام داده ایم.
وی ادامه داد: در حال حاضر منتظر هســتیم که جزئیات تبدیل وضعیت ها از جمله اینکه 

چه کسانی و با چه شرایطی تبدیل وضعیت می شوند، از سوی وزارت کشور اعالم شود.
قائم مقام شــهردار تبریز با اشــاره به انتشــار نامه ای درخصوص تداوم فعالیت شرکت 
همشهری که در فضای مجازی بحث برانگیز شده است، اعالم کرد: با توجه به اینکه طبق 
قانون نمی توانیم تداوم فعالیت کارکنان عزیز شــهرداری را به صورت مستقیم مجدد به 
شرکت همشهری واگذار کنیم، شورای حل اختالف استان تصمیم گرفت فرصت شش 
ماهه ای برای تعیین تکلیف این موضوع به شــهرداری بدهد که خرداد ســال جاری این 

فرصت به اتمام می رسد.
وی تاکید کرد: به همین خاطر تا زمان یاد شده یک مناقصه کلی در شهرداری تبریز برگزار 
می شــود و بر اســاس داده های کارکنان که در فاز اول از مناطق و سازمان ها جمع آوری 
شده، یک شرکت به عنوان طرف قرارداد شهرداری در بحث تأمین نیروی انسانی فعالیت 

خود را شروع می کند.
وی یادآور شــد: البته »همشــهری« هم می تواند به عنوان یک شرکت در این مناقصه 

شرکت کرده و در صورت برنده شدن به فعالیت خود ادامه دهد.
رســول موسایی همچنین خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه قرارداد شهرداری تبریز با 
شــرکت همشهری در خرداد به اتمام می رسد، طبیعی اســت پس از اتمام موعد قرارداد 
امکان پرداخت حقوق کارکنان امکان پذیر نیســت و به همین جهت با برگزاری مناقصه 
و تعیین شــرکت جدید طرف قرارداد، تالش می کنیم هیــچ وقفه ای در پرداخت حقوق 

کارکنان به وجود نیاید.
به گفته قائم مقام شــهردار تبریز اگر حتی پس از ۱۰ روز از تعیین شــرکت برنده مناقصه، 
جزئیات اجرایی شدن تبدیل وضعیت ها از سوی وزارت کشور ابالغ شود، قرارداد یا لغو شده 
یا با تغییر مواجه می شود که در این صورت شرکت مزبور، حق اعتراض نیز ندارد و کارکنان 

بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت کشور، تبدیل وضعیت خواهند شد.

 مدیر صنایع و انتقال فناوری های پیشــرفته ارس از اعطای تســهیالت 
افزایش تولید و اشتغال به بنگاه های اقتصادی منطقه آزاد ارس خبر داد.

 آیدیــن جهانگیری با اعــالم این خبر در جمع خبرنــگاران گفت: این 
تسهیالت به منظور تأمین سرمایه الزم برای نگهداشت و افزایش تولید 
و اشتغال در بنگاه های اقتصادی، نوسازی و بازسازی بنگاه های اقتصادی 
و تکمیل طرح های نیمه تمام و تداوم اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد 
مقاومتی و در راستای تحقق شعار جهش تولید و هموار سازی مسیر تولید 

ملی و حمایت از آنان اعطا می شود.
جهانگیری افزود: متقاضیان ضروری اســت جهــت بهره مندی از این 
تســهیالت به مدیریت صنایع سازمان واقع در مجتمع مشاهیر مراجعه و 

یا با شماره تماس ۰۴۱۳۱۳۵۲۳۲۴ تماس حاصل نمایند.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی تبریز با افزایش تعداد بیماران کرونایی 
بســتان آباد در چند روز گذشــته وضعیت این شهرستان از لحاظ تعداد 

مبتالیان به ویروس کرونا از ســفید به زرد تغییر یافت.
 محمدحسین صومی در جلســه مجمع سالمت و ستاد مقابله با کرونا 
در شهرســتان بستان آباد با اشــاره به اینکه تعدادی از شهرستان های 
آذربایجان شــرقی با افزایش مبتالیان به ویــروس کرونا از وضعیت 
سفید به وضعیت زرد تغییر یافته اند، اظهار داشت: طی چند روز گذشته 
بــا افزایش تعداد افراد مبتال به کرونا ویروس در شهرســتان بســتان 
آباد، این شهرســتان نیز از وضعیت ســفید خارج شده و به وضعیت زرد 

درآمده است.
وی بیماری های زمینه ای مســتعد برای این بیماری را فشــار خون، 
دیابت، چربی خون و وزن باال بیان کرد و گفت: در ســایه رصد بیماری 

کووید ۱۹ دیگر بیماری ها نیز دقیق تر رصد می شود. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز با بیان اینکه کووید ۱۹ به سمت 
جوانان نیز ســوق پیــدا کرده، بر رعایت بیــش از پیش پروتکل های 
بهداشــتی در جامعه تاکید کرد و افزود: روند بستری بیماران کرونایی 
در استان ســیر نزولی پیدا کرده است. وی از اختصاص اعتبارات الزم 
برای تجهیز اورژانس جدید شهرســتان بســتان آباد خبر داد و افزود: 
اورژانس بیمارســتان بســتان آباد به زودی به دستگاه سی تی اسکن 

مجهز می شود.

قائم مقام شهردار:

کارکنان شهرداری تبریز نگران تبدیل 
وضعیت نباشند

مدیر صنایع و انتقال فناوری های پیشرفته ارس خبر داد؛

اعطــای تســهیالت بــرای بنگاه های 
اقتصادی ارس

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
وضعیت سفید کرونایی بستان آباد زرد شد

خسارت��2هزار�میلیارد�تومانی�کرونا�به�کشاورزی�
آذربایجان�شرقی

 رییس ســازمان جهادکشــاورزی 
استان آذربایجان شــرقی گفت: کرونا 
۲ هــزار و ۱۷۳ میلیارد تومان به بخش 

کشاورزی استان خسارت وارد کرد.
اکبــر فتحی در گفتگو با خبرنگاران 
بــا بیان اینکــه این میزان خســارت 
براساس بررســی کارشناسی معاونت 
ها و مدیریت های تخصصی ســازمان 
برآورد شــده و به صورت تفکیک شده 
در زیر بخش هــای مختلف احصا و به 

مسووالن استانی و وزارت جهاد کشاورزی اعالم 
شده است ، گفت: پیگیری های الزم برای تامین 
جبران خسارت و تخصیص منابع مالی مورد نیاز 

حمایتی انجام شده است.
وی با بیــان اینکه کرونا بــه زیربخش های 
واحدهــای تولیدی کوچک و متوســط، از جمله 
صنایع کشاورزی، دام و طیور، شیالت، زراعت و 
باغبانی و حفظ نباتات استان آذربایجان شرقی در 
کوتاه مدت و درازمدت خســارت وارد کرد، گفت: 
پس زدگی محصوالت کشــاورزی صادراتی و 
عرضــه آن به بازار داخلی، موجب افت قیمت این 
محصوالت در کشــور می شود که در کوتاه مدت 
موجب رضایت مصرف کنندگان می شود ولی در 
ماه های بعد و سال آینده می تواند موجب چالش 
در تولید و مشــکل در عرضه و همچنین افزایش 

قیمت این محصوالت در داخل شود.
فتحی خسارت شــیوع کرونا به محصوالت 
حــوزه گلخانه را ۶۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان 
اعالم کرد و افزود: با توجه به اینکه تولیدکنندگان 
گل و گیاه در ماه  های اسفند و فروردین و ایام عید 
فروش زیادی دارند و در طول سال فعالیت هایشان 
معطوف به این دو ماه اســت؛ متأســفانه شیوع 
ویــروس کرونا فعالیت بازار تجاری و عرضه را در 

این بخش تحت تاثیر قرار داد.
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی از مهم ترین 
بخش های اقتصادی اســتان آذربایجان شرقی 
می باشــد که مستقیم و غیرمســتقیم  در زندگی 

مردم اســتان اثر می گذارد، گفت: شیوع ویروس 
کرونا بر مشاغل مختلفی اثر منفی گذاشته و یکی 
از بخش هایی که بیشــترین میزان خسارت را در 
منطقه متحمل شده است بخش کشاورزی است.

رئیس ســازمان جهادکشاورزی استان اظهار 
داشــت: بخش کشــاورزی آذربایجان شرقی تا 
بهمن سال قبل از رونق خوبی در زمینه تولیدات، 
حمل و نقل ، بازار و صادرات محصوالت برخوردار 
بود ولی متاســفانه با شــیوع ویروس کرونا آثار و 
تبعات اقتصــادی آن در زیربخش های مختلف 
کشاورزی باعث کاهش تولید در برخی از واحدها 

شد.
وی افزود: کاهش شدید قیمت و عدم کشش 
برخی محصوالت کشــاورزی تولید اســتان به 
ویژه محصول ســیب در ســبد میوه شب عید به 
دلیل کاهش تقاضا و مصــرف، کاهش و توقف 
صادرات محصوالت کشاورزی، محدودیت تردد 
کشــاورزان، ادوات، بهره برداران، کارشناســان 
و مروجین در ســطح اســتان و تعطیلی کسب و 
کارهــای محلی مرتبط و رعایت اصل شــعار در 
خانه بمانیم و اجرای وظایف و دستورالعمل های 
حاکمیتی )فنی و بهداشــتی( ابالغ شده از دیگر 
مواردی هســتند که در زیربخش های اقتصادی 

کشاورزی استان تاثیر گذار بوده  است.
فتحی نیمه فعال شــدن اکثر واحدهای تولید 
خوراک آبزیان ، کاهش میزان خرید شــیر توسط 
واحدهــای لبنی عمده اســتان و کاهش میزان 
فروش محصــوالت لبنی، کاهش حمل و نقل و 

توزیع نهاده های مورد نیاز حمل شــده 
به اســتان از مبادی داخــل و خارج از 
اســتان، تعطیلی بازارهای هفتگی دام 
و ســایرمحصوالت کشاورزی و توقف 
عملیات هویــت گذاری دام، اخالل در 
کوچ زنبورهای عسل و تردد و انتقال در 
زنبورســتان و انتقال کندوها به مناطق 
ییالقی، کاهش شدید قیمت مرغ زنده 
درب مرغداری به علت کاهش شــدید 
تقاضــا و کاهش شــدید قیمت جوجه 
یکروزه بعلت کاهش جوجه ریزی و کاهش تقاضا 
و کاهش خرید بچه ماهی و مشکالت تهیه نهاده 
های کشــاورزی را از جمله تبعات و اثرات ســوء 

کرونا در بخش کشاورزی استان برشمرد.
وی با اشــاره به سررســید اقساط تسهیالت 
بخش کشاورزی به بانکهای عامل و مشکالتی 
کــه برای واحدهای تولیــدی وجود دارد، کمبود 
شکر در واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و غذایی 
و در زنبورســتانها ، متضرر شدن تولید کنندگان 
نهال در اســتان، کاهش تقاضــای فعالیت های 
کارگری بخصوص در امور باغبانی و کودپاشــی 
ســرک بهاره ، ایجاد خلــل در عملیات مبارزه با 
علفهای هرز و ســایر آفات و امراض و نوسانات 
قیمت برخی از محصــوالت به دلیل اختالل در 
تأمین، تولید و عرضه از دیگر موارد و مشــکالتی 
عنوان کرد که بخش کشاورزی اسستان به سبب 

شیوع کرونا با آن روبرو شده است.
فتحــی با بیــان اینکه تعطیلــی کارخانه ها  
کارگاه  هــای تولیدی ، مدارس، دانشــگاه ها و 
غذاخوری ها، رســتوران ها، هتل هــا و... باعث 
کاهش شــدید تقاضا برای محصوالت تولیدی 
زیربخش دام و طیور به خصوص گوشــت مرغ، 
گوشــت قرمز و محصوالت لبنی و محصوالت 
شیالتی شده اســت، گفت: این وضعیت نه تنها 
ضرر و زیان تولید و تولیدکننده را به دنبال داشــته 
بلکه متاسفانه در امنیت غذایی و سالمتی جامعه 

نیز تأثیر گذار خواهد بود.

اکیپ های معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه پنج مسیر قسمتی از پیاده رو در شهرک باغمیشه 
که به تصرف یک واحد تجاری در آمده بود را با اعمال قانون رفع تصرف نمودند.

آزاد سازی مسیر پیاده رو که توسط یکی از واحدهای تجاری
 در شهرك باغمیشه تصرف شده بود 
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خبرخبر

 فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی 
از دستگیری ۵ عامل حفاری غیر مجاز و ضبط یک دستگاه فلزیاب در شهرستان کلیبر 

خبر داد.
 ســرهنگ کاظم داداشی با اعالم این خبر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه استفاده 
غیر قانونی از فلزیاب پیگرد قانونی دارد، ادامه داد: بر اساس قانون ساخت، خرید و فروش، 
نگهداری و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و اگر به منظور کشف آثار و اموال 

تاریخی باشد، با عوامل متخلف برخورد قانونی می شود.
وی در ادامه به ضبط یک دستگاه فلزیاب و دستگیری ۵ عامل حفاری غیر مجاز در اراضی 
روستای باالسنگ از توابع شهرستان کلیبر اشاره کرد و گفت: پس از دریافت اطالعات 
از دوستداران میراث فرهنگی مبنی بر حضور چند عامل حفاری غیر مجاز در اراضی این 
روستا جهت شناسایی و حفاری نقاط تعیین شده برای کشف آثار تاریخی احتمالی، یگان 
حفاظت میراث فرهنگی استان با هماهنگی فرماندهی محترم انتظامی شهرستان کلیبر 
پس از شناسایی و ارزیابی مکان که در منطقه صعب العبور واقع شده بود، طی یک عملیات 

مشترک عامالن مذکور را حین ارتکاب جرم دستگیر کردند.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری آذربایجان شرقی 
در ادامه گفت: طی این عملیات ۵ عامل حفاری غیر مجاز به همراه ضبط یک دستگاه 
فلزیاب و ســایر ابزار آالت حفاری غیرمجاز، دستگیر و جهت برخورد قانونی به مراجع 

قضائی معرفی شدند.

نمایشگاه مجازی کاریکاتور و پوستر "مبارزه با قاچاق کاال و حمایت از کاالی ایرانی" 
در تبریز برگزار می شود.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با هدف تبیین اهمیت مصرف کاالی داخلی، 
رونق تولید به زبان هنر و ارائه راهکارهای مبارزه با قاچاق کاال، به صورت مجزا نمایشگاه 
مجازی "کاریکاتور" و "پوستر" مبارزه با قاچاق کاال و حمایت از کاالی ایرانی را برگزار 

می کند.
براساس این گزارش عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و ارسال آثار خود 
تا سی ام اردیبهشت جاری به آدرس پورتال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان 

شرقی azarsh.farhang.gov.ir مراجعه کنند.
در بخش نمایشــگاه مجازی کاریکاتور، جایزه نفر اول هفت میلیون ریال، نفر دوم پنج 

میلیون ریال و نفر سوم سه میلیون ریال اعالم شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان، آگاه سازی عموم 
مردم درخصوص مبارزه با قاچاق کاال و رونق تولید داخلی از دیگر اهداف برگزاری این 
نمایشگاه است.این نمایشگاه های مجازی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان و کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 

آذربایجان شرقی برگزار می شود.

مدیرکل انتقال خون آذربایجان شرقی گفت: این اداره در راستای 
وظایف سازمان انتقال خون و با هدف تأمین پالسمای حاوی آنتی 
بادی علیه کووید ۱۹ پالســمای بهبودیافتگان کرونا را دریافت 

می کند.
 وحید مثمر در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به انتخاب آذربایجان 
شــرقی به عنوان یکی از ۱۴ اســتان برگزیــده در زمینه دریافت 
پالســما افزود: بهبود یافتگان از بیماری کووید ۱۹ که یک ماه از 
بهبودی کامل آنها سپری شده می توانند به صورت داوطلبانه اقدام 

به اهدای پالسمای خود کنند.
وی با اشاره به اینکه این پروژه با عنوان »پویش شکرانه سالمت« 
اجرا می شــود، تاکید کرد: اخذ پالســمای اهدایی با رعایت تمام 

اصول بهداشتی و ایمنی انجام و ذخیره می شود.
مثمر با اشــاره به اینکه داوطلبان اهدای پالسما معاینه و مشاوره 
می شوند، گفت: همچنین قبل از دریافت پالسما برخی آزمایشات 
اولیه انجام می شود تا در صورت داشتن شرایط الزم از آنان پالسما 
دریافت شــود. مدیــرکل انتقال خون آذربایجان شــرقی گفت: 
داوطلبان برای اهدای پالســما می توانند در ماه مبارک رمضان 
صبح ها و بعد از اذان مغرب به مرکز انتقال خون مسجد کبود تبریز 
مراجعه کنند. وی اظهار کرد: شــهروندان برای دریافت اطالعات 
بیشــتر می توانند با روابط عمومی این اداره کل به شــماره تلفن 

۳۲۸۶۳۷۹۶ تماس گیرند.

نشــت و انفجار گاز شــهری در خیابان ۴۲ تبریز، تخریب سه باب 
منزل مسکونی را به دنبال داشت.

با گزارش نشت و انفجار گاز شهری در ساختمان دو طبقه ای واقع 
در خیابان ۴۲ متری تبریز، آتش نشانان ایستگاه های ۱۵ و ۳ جهت 

بررسی و امداد به محل حادثه اعزام شدند.
 به گزارش امور ارتباطات ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تبریز در این حادثه، انفجار یک باب ساختمان همجوار 
تخریب و قســمتی از زیر زمین ساختمان دیگر نیز دچار خسارات 

شد.
همچنین یک دســتگاه خودرو پارک شــده در کوچه محل وقوع 
انفجار نیز دچار شکستگی شیشه و آسیب دیدگی بدنه اتومبیل شد. 
دو مصدوم این حادثه شامل یک زن و یک دختر شش ساله جهت 

مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفتند.

دستگیری ۵ عامل حفاری غیرمجاز در کلیبر

برگزاری نمایشگاه مجازی »مبارزه با قاچاق کاال  و 
حمایت از کاالی ایرانی«

مدیرکل انتقال خون استان:

پالسمای بهبودیافتگان کرونا 
در تبریز جمع آوری می شود

نشت و انفجار گاز شهری 3 خانه را 
تخریب کرد

فرماندار�هشترود:

واحدهای�تولید�شن�و�ماسه�غیراستاندارد�تعطیل�می�شوند

احیای�کانال�های�مراغه�برای�کنترل�آب�های�سطحی

فرماندار هشترود از تعطیلی معادن و واحدهای 
تولید شن و ماسه که تذکرات الزم را رعایت نکرده اند 

و از استانداردهای الزم برخوردار نیستند خبر داد.
امین امینیان در جلسه کمیته شن و ماسه این 
شهرستان با بیان اینکه مسئولیت برداشت بی رویه 
و غیرمجاز شن و ماسه در شهرستان متوجه اعضای 
کمیته شن و ماسه است، ابراز داشت: ما مسئول 
ساماندهی میراث گذشته هستیم که در ارائه مجوز 
با  ماسه  و  شن  تولید  کارگاه های  برای  برداشت 
نهایت اغماض عمل نموده اند که نتیجه این امر 
و عدم وجود نظارت های دقیق انباشت مشکالت 
این واحدها برای شهرستان در طول سالیان گذشته 

است.
وی افزود: برداشت بی رویه مصالح رودخانه ای 
و عرضه مصالح ساختمانی بی کیفیت و … از جمله 

مشکالت این واحدها به شمار می رود.
ماه های  طی  اینکه  بیان  با  هشترود  فرماندار 
مشکالت  ساماندهی  منظور  به  جلساتی  گذشته 
موجود در این حوزه برگزار شده است، اظهار داشت: 
هستیم  شاهد  ماه  چند  گذشت  از  پس  متأسفانه 
است،  مانده  زمین  بر  و  نشده  اجرایی  مصوبات 
نمی توانیم پس از چند ماه جلسه برگزار کرده و 

مصوبات جلسه پیشین را عینًا تکرار کنیم.
امینیان با اظهار تعجب از اینکه واحدهایی مجوز 
برداشت شن و ماسه گرفته اند که استعالم از محیط 
زیست، اداره آب منطقه ای یا اداره استاندارد و … 

ندارند، گفت: بارها نسبت به رسیدگی به این مسائل 
از طرف  کوتاهی  شاهد  متأسفانه  اما  تاکید شده 
مستقیم  متولی  که  هستیم  ذی ربط  دستگاه های 

رسیدگی به این مشکالت هستند.
وی با بیان اینکه قانون صراحتًا وزارت صنعت، 
تمدید مجوز  بررسی  را مسئول  تجارت  و  معدن 
فعالیت واحدهای تولید شن و ماسه می داند، ابراز 
داشت: علیرغم اینکه از ۵ ماه گذشته نسبت به 
برخورد با واحدهای متخلف در مصوبه کمیته شن 
و ماسه شهرستان تاکید شده اما متأسفانه شاهد 
کوتاهی از طرف دستگاه ذی ربط بوده ایم و در حال 
حاضر با مشکل نبود مصالح با کیفیت ساختمانی در 
شهرستان مواجه هستیم، مصالح بی کیفیت موجود 

هم به قیمت گزاف عرضه می شوند.
فرماندار هشترود اذعان داشت: ظرف یک هفته 

که  ماسه  و  تولید شن  واحدهای  و  معادن  آینده 
تذکرات الزم را رعایت نکرده اند و از استانداردهای 
الزم برخوردار نیستند باید تعطیل شوند و در صورتی 
که طی ۲ ماه آینده واحدها مشکالت خود را برطرف 
نکنند و مجوزهای الزم را اخذ نکنند، مجوز بهره 
برداری آن ها به استناد ماده ۲۰ قانون معادن کشور 

ابطال خواهد شد.
وی همچنین قیمت هر ُتن مصالح تولید شده 
استاندارد در شهرستان را ۲۰ هزار تومان با هزینه 
حمل اعالم کرد و گفت: واحدها ملزم به ارائه فاکتور 

فروش سیستمی هستند.
گفتنی است، تاکید بر تجهیز واحدهای شن و ماسه 
به دستگاه سنگ شکن، شناسایی معادن و مصالح 
کوهی و تشویق افراد به استفاده از این مصالح، انجام 
گفتگوهای اولیه با یک واحد سرمایه گذار بخش 
خصوصی به منظور راه اندازی واحد بتن آماده در 
شهرستان طی ماه های آینده، رعایت زمان قانونی 
اعالم شده برای مشخص کردن نتیجه استعالم 
واحدها از دستگاه های مربوطه به منظور اخذ مجوز 
برای ایجاد و بهره برداری واحد شن و ماسه، عدم 
تعلل در مشخص نمودن وضعیت پرونده واحدهای 
متخلف از طرف دستگاه قضائی، ارائه مجوزهای 
الزم برداشت برای واحدها به منظور تأمین مصالح 
مورد نیاز برای طرح های عمرانی در حال اجرا در 
سطح شهرستان از جمله مصوبات کمیته شن و 

ماسه شهرستان هشترود بود.

گفت:  مراغه  شهرداری  شهری  خدمات  معاون   
شهرداری در راستای اقدامات پیشگیرانه در خصوص 
مخاطرات طبیعی و هدایت آب های سطحی، اقدام به 
ساماندهی و احیای بیشتر کانال های روپوشیده شهر 

کرده است.
های  کانال  تمامی  احیای  گفت:  عطایی  رحمت 
روپوشیده درسطح شهر از جمله کانال حد فاصل میدان 
سهند تا میدان استاندارد، هدایت آب های سطحی در 

چندین نقطه از سطح شهر به کانال ها از جمله اقدامات 
شهرداری در ۶ ماه گذشته در این راستا بوده است.

وی گفت: الیروبی کانال دوستان، شتایی وش، جوی 
شهر، پسته جوی، دره قمشلو، زیر پل های راه آهن در 
تمامی نقاط عبوری ریل راه آهن، زیر پل سهند، پارک 
سالمت، میدان مولوی، دره زرابه، پل جهانگیر از دیگر 

اقدامات پیشگیرانه است.
وی اضافه کرد: احداث حوضچه رسوب گیر در چند 

نقطه کمربندی، میدان استاد کریمی، آتش نشانی و نصب 
فیلتر درتمامی ورودی آب های سطحی به رودخانه صوفی 
چایی و همچنین بهسازی جوی آب در خیابان قدس در 
راستای ساماندهی و هدایت آب های سطحی بوده است.

گفت:  مراغه  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
همچنین بزودی احیای کانال حدفاصل مالرستم تا 
میدان شهرداری جهت هدایت آب این مسیر به کانال 

روبسته آغاز خواهد شد.

مدیریت شعب بانک صادرات استان آذربایجان شرقی


