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آذربایجانشرقی

فضای کتابخانه های عمومی 
اهر نسبت به جمعیت بسیار 

پایین است
آذربایجان شرقی  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
شدید  کمبود  با  اهر  شهرستان  اینکه  بیان  با 
فضای  گفت:  است،  مواجه  کتابخانه ای  فضای 
کتابخانه های عمومی شهرستان نسبت به جمعیت 

بسیار پایین است.
برای  اهر  شهرستان  در  افزود:  بابایی  اسد 
کتابخانه   ۲ تنها  نفر  هزار   ۱۴۰ حدود  جمعیت 
کم  و  هم تراز  شهرستان های  از  حتی  که  داریم 
مالی  منابع  امسال  است.  کم تر  نیز  جمعیت 
نیم  سهم  از  اهر  شهرستان  عمومی  کتابخانه های 
تومان  میلیون   ۶۰۰ شهرداری  درآمد  درصدی 
میلیون  ابتدای سال جاری ۶۷  از  برآورد شده که 
تومان از سوی شهرداری اهر پرداخت شده است.
آذربایجان شرقی  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
شهر  حاشیه  در  سیار  کتابخانه  اندازی  راه  از 
روستاهای  در  عمومی  کتابخانه  جانمایی  و 
سومین  ساخت  برای  شهرستان  پرجمعیت 

کتابخانه اهر خبر داد.
وی با اشاره به طرح توسعه شبکه اینترنت در 
ماه  سه  در  گفت:  استان  عمومی  های  کتابخانه 
گذشته توانستیم ۴۲ درصد کتابخانه های عمومی 
استان را تحت پوشش اینت رنت پُرسرعت قرار 

دهیم.
بابایی، از احداث ۲ باب کتابخانه عمومی توسط 
گفت:  و  داد  خبر  مراغه  شهرستان  در  خیرین 
آذربایجان شرقی  بزرگ  عمومی  کتابخانه  دومین 
در زمینی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع که زمین آن 
خیران  همت  به  کرده  تأمین  مراغه  شهرداری  را 

ساخته می شود.

سامانه پایشگر خدمات 
کشاورزی » کانات « 
در تبریز رونمایی شد

فناوری  و  نوآوری  نمایشگاه  دهمین  در 
به  کانات  پایشگر  سامانه  از  تبریز  ربع رشیدی 
ارائه  منظور بهره گیری از هوش مصنوعی برای 

خدمات کشاورزی رونمایی شد. 
با  موبایل  اپلیکیشن  و  وب  تحت  سامانه  این 
حمایت مرکز رشد ارس ایجاد شده و با پردازش 
متخصصین  تحلیل  ارائه  و  ماهواره ای  تصاویر 
کشاورزی، با بهره گیری از علم سنجش از دور، 
علوم داده و هوش مصنوعی و تصاویر هوایی و 
ماهواره ای، به صورت ۲۴ ساعته به فعاالن عرصه 

کشاورزی خدمات می دهد. 
کشاورزی  اراضی  کانات  پایشگر  سامانه  با 
به  نیاز  بدون  و  شده  پایش  متناوب  به صورت 
داده های  به  دسترسی  امکان  میدانی  حضور 

مختلف به صورت سریع وجود دارد. 
پایش سبزینگی و تراکم، وضعیت آبی و تغذیه ای 
ارائه  محصوالت،  گیاهی  بیماری های  و  آفات  و 
بررسی وضعیت  کشاورزی،  هواشناسی  خدمات 
و دوره رشد محصول و تغییرات کاربری اراضی 

از جمله خدمات سامانه کانات است.

تملک و مرمت حمام قدیمی 
قراملک تبریز

و  تملک  ادامه  در  کرد:  اظهار  هوشیار  یعقوب 
حفظ  راستای  در  و  شهر  تاریخی  اماکن  مرمت 
حمام  شهر،  هویت 
قراملک  قدیمی 
 ۷۰۰ مساحت  به 
سال  در  مربع  متر 
احیا  و  تملک  آینده 
همچنین  می شود. 
حفظ  منظور  به 
موجود  سبز  پهنه 
قراملک،  محله  در 
یک قطعه باغ هشت 
و  تملک  دستور  در  منطقه  این  در  نیز  هکتاری 

تبدیل به پارک محله ای قرار گرفته است.
شهردار تبریز خاطرنشان کرد: سنگفرش خیابان 
منتهی به مسجد جامع، بازگشایی ۱۸ متری همراه 
به طول ۵۰۰ متر و جانمایی ایستگاه آتش نشانی 
در محله قراملک، برنامه های شهرداری تبریز در 

محله قراملک در سال ۱۴۰۲ هستند.

آسفالت ۱۲ کیلومتر
 راه روستایی در مراغه

نقل جاده ای مراغه  رئیس راهداری و حمل و 
گفت: ۱۲ کیلومتر راه روستایی در این شهرستان 
راه  این طرح  بهسازی و آسفالت ریزی شد. در 
و  بهسازی  خانوار  هزار   ۳ از  بیش  با  روستا   ۹

آسفالت ریزی شده است.
این  راه  ریزی  آسفالت  برای  اینکه  بیان  با  وی 
روستا ها ۱۴ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است 
اضافه کرد: با هدف توسعه روستا ها و معکوس 
روستا ها  به  شهر  از  مهاجرت  جریان  شدن 
برنامه های  الویت  از  راه ها  آسفالت  و  بهسازی 

راهداری است.
نقل جاده ای مراغه  رئیس راهداری و حمل و 
برای  روستا   ۶ راه  امسال  ابتدای  از  داد:  ادامه 
آسفالت شدن بهسازی  و برای ۴ روستا نیز راه 
احداث شده است. برای بهسازی ۹ کیلومتر راه 
روستایی در این شهرستان ۳ میلیارد تومان و برای 
میلیارد   ۱۱ نیز  روستایی  راه  کیلومتر   ۷ احداث 

تومان هزینه شده است.

خدمات پزشکی به 7 هزار گردشگر سالمت
 اقلیم کردستان عراق در تبریز

صف های طوالنی بربری و سنگک در تبریز
این روزها صف های طوالنی نانوایی ها در اکثر 
ماجرا  واقعیت  اما  می خورد  به چشم  تبریز  نقاط 
یا  دارد  وجود  آرد  کمبود  تبریز  در  آیا  چیست؟ 

پای تخلف و سودجویی عده ای در میان است؟
چرا کمبود آرد فقط به بربری و سنگک پزی ها 

رسیده است؟
مشاهدات نشان می دهد صف های طوالنی این 
بربری  پخت  نانوایی های  به  مربوط  فقط  روزها 
طوالنی  صف های  از  خبری  و  است  سنگک  و 
مقابل لواش پزی ها وجود ندارد. اگر مساله کمبود 
نان کمتری  بهانه  این  به  نانوایی ها  آرد که برخی 
به  کمبود  این  باید  باشد  درست  می کنند،  پخت 
چنین  حالیکه  در  کند  سرایت  هم  لواش پزها 

موضوعی وجود ندارد.
کاهش ساعت کاری به بهانه های واهی

یکی از اصلی ترین دالیلی که این روزها باعث 
مساله  است  شده  نانوایی ها  طوالنی  صف های 
کاهش ساعت پخت است به طوریکه بسیاری از 
نانوایی ها با کاهش دو تا سه ساعته پخت و یا تک 
شیفته کردن نوبت پخت به بهانه کمبود آرد، باعث 
ایجاد صف های طوالنی و نارضایتی مردم شده اند.

کمبود آرد در حالی مطرح می شود که فرماندار 
تبریز  در  آرد  کمبود  که  است  کرده  عنوان  تبریز 

در  تبریز  فرماندار  آذر  ندارد.علی جعفری  وجود 
مشکلی  گفت:  شهر  شورای  گذشته  هفته  جلسه 

بنام کمبود نان در تبریز نداریم و مردم هر چه نان 
بابت هیچ نگرانی  این  از  بخواهند وجود دارد و 
وجود ندارد. از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، قیمت 
آردی که ۲۵۰۰ تومان بود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
شد و پس از آن نانوایی ها به دستگاه های جدید 

کارتخوان برای خرید نان مجهز شدند.
تخلف برخی نانوایی ها در مناطق محروم

اخیر  روزهای  در  آرد  کمبود  ماجرای  اما 
چیست؟ مخاطبین با ارسال پیام هایی از تخلفات 
برخی نانوایی ها در مناطق محروم و حاشیه نشین 
خبر می دهند. طبق آنچه مخاطبان عنوان می کنند 
تعداد  از مردم می خواهند که  نانوایی ها  از  برخی 
در  نان  خرید  بدون  یا  و  بکشند  کارت  بیشتری 
دستگاه های مجهز کارت بکشند تا نانوایی ها آرد 

را به صورت آزاد به فروش برسانند.
همین تخلفات باعث شده تا آرد به جای تبدیل 
شدن به نان و رسیدن به دست مردم به صورت 
آزاد فروخته شود و مردم هم در صف های نانوایی 
آن  به  مسئوالن  باید  که  مساله ای  بمانند.  منتظر 
از  برخی ها  سوءاستفاده  جلوی  و  کنند  رسیدگی 

وضعیت اقتصادی پیش آمده را بگیرند.

تشریح مشکالت بخش کشاورزی آذربایجان شرقی
 برای وزیر جهاد کشاورزی

یکروزه  سفر  پایان  در  کشاورزی  جهاد  وزیر 
مسووالن  پای صحبت  آذربایجان شرقی  به  خود 
و سرمایه گذاران این بخش در استان نشست تا 
از نزدیک با مشکالت مبتالبه کشاورزی این خطه 

آشنا شود.
مشکالت  اهمیت  و  ارومیه  دریاچه  احیای 
زیست محیطی آن، رعایت الگوی کشت به ویژه 
در حوضه دریاچه ارومیه، مقابله با حفر ۴۸ هزار 
چاه غیرمجاز در این حوضه آبریز، رفع مشکالت 
تسهیالت بخش مرغ تخم گذار و نهاده، مرغ آرین 
و کمبود نقدینگی در این بخش از جمله مسایلی 
بود که در نشست دیشب وزیر جهاد کشاورزی با 
سرمایه گذاران این بخش راهبردی در آذربایجان 

شرقی مطرح شد.
اختصاص ردیف بودجه برای بخش زنبورداری، 
فعال  واحدهای  گردش  در  سرمایه  مشکل  رفع 
ها،  زنبورستان  نوسازی  کشاورزی،  حوزه  در 
»یکتا«، رفع مشکل  درخواست حذف کد شناسه 
ارزش  و حذف  زنبورداران  اجتماعی  تامین  بیمه 
بود که در حضور  از دیگر مسایلی  افزوده عسل 

وزیر جهاد کشاورزی به آن پرداخته شد.
ساعته  دو  نشست  این  در  کنندگان  شرکت 
پرداخت  ضرورت  قبیل  از  مسایلی  همچنین 
سیب  رگفتن  قرار  گندمکاران،  به  خاص  وجوه 
آذربایجان شرقی در سبد خرید شب عید وزارت 
جهاد کشاورزی برای جلوگیری از به هم خوردن 
پرداخت  درخواست  خرید،  اوج  در  بازار  نظم 
وجوه مرغ خریداری شده در استان و  ضرورت 
الگوی  اصالح  رعایت  الزامات  کردن  فراهم 
وزیر  در حضور  که  بود  مسایلی  دیگر  از  کشت 
استانداری  تاریخی  عمارت  در  کشاورزی  جهاد 

آذربایجان شرقی طرح شد.
استاندار آذربایجان شرقی: سرمایه گذاری 

در بخش کشاورزی برای تحقق رشد هشت 

درصدی موثر است
با اشاره به ضرورت  استاندار آذربایجان شرقی   
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، انجام این مهم 
را در تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی بسیار 
درصدی  هشت  رشد  تحقق  برای  دانست.  موثر 
است؛  نیاز  جدید  گذاری  سرمایه  و  وری  بهره 
نگذاشته  کم  چیزی  استان  خصوصی  بخش  البته 
خوبی  به  کشاورزی  های  تشکل  امسال  است.  
درخشیده اند و حتی نگذاشته اند در حوزه های 
در  آنها  کنند؛  احساس  کمبودی  مردم  مختلف، 
تنظیم بازار، اصالح یارانه و هدفمند کردن یارانه 
تسهیالت  اعطای  اند.  داشته  درخشانی  عملکرد 
برای ساخت گلخانه و ساخت واحدهای پرورش 
دام و طیور باید مورد توجه واقع شود. محدودیت 
دارد؛  ارومیه وجود  آبی در حوضه دریاچه  منابع 
براین اساس اصالح الگوی کشت باید بیشتر مورد 
الگوی کشت  نیز در اصالح  ما  توجه قرار گیرد، 

پای کار هستیم.
خواستار  همچنین  شرقی  آذربایجان  استاندار 
پرداخت وجوه به خصوص به  گندم کاران استان 
مرغ  وجوه  پرداخت  خواستار  همچنین  وی  شد. 

خریداری شده در استان شد.
جهادکشاورزی  وزیر  به  خطاب  همچنین  وی 
عمل  تأخیر  با  عید  شب  میوه  خرید  در  گفت: 
را  بازار  پیک وضعیت  ایام  در  و خرید  کنیم  می 
به هم می زند. خرم پیشنهاد کرد که برای خرید 
سیب شب عید کشور از سیب ها و محصوالت 

کشاورزی آذربایجان شرقی استفاده شود.
وی با بیان اینکه کشاورزی و اراضی کشاورزی 
از اهمیت فراوانی برخوردار است، افزود: بر این 
اساس تغییر کاربری ها خط قرمز استان است و 
پای  نیز  قضایی  دستگاه  و  کنیم  باید جدی عمل 

کار است.
هوشمندسازی  خصوص  در  همچنین  وی 
نظارت بر بازار اعالم آمادگی کرد و افزود: برای 
تهاتر در بخش کشاورزی هم آمادگی وجود دارد 
ورود  خصوص  این  در  باید  کشاورزی  جهاد  و 

پیدا کند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه 
کند،  می  کفاف  شرقی  آذربایجان  در  آرد  سهمیه 
گفت: در سهمیه آرد استان کم نداریم اما باید از 
نشت آرد جلوگیری شود تا در استان کمبود آرد 

پیش نیاید.
اصالح الگوی کشت نیاز به الزامات دارد

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس 

سهم  گفت:  نشست  این  در  نیز  اسالمی  شورای 
توجه  قابل  کشور  اقتصاد  در  کشاورزی  بخش 
اقتصاد کشور و ۳۰ درصد  از  ۱۱.۷درصد  است. 
امکان  که  است  کشاورزی  بخش  سهم  اشتغال، 
نو،  های  آوری  فن  با  برابر   ۲ تا  آن  افزایش 
در  تسهیالت  اعطای  و  بنیان  دانش  های  طرح 
بخش  تسهیالت   . دارد  وجود  کشاورزی  بخش 
بخش  در  کشاورزی  سهم  با  متناسب  کشاورزی 

اقتصاد نیست.
اصالح  کرد:  تاکید  الدینی  تاج  االسالم  حجت 
اقتصادی  و  دارد  الزامات  به  نیاز  کشت  الگوی 
کردن بخش کشاورزی در برنامه های وزارتخانه 
های  دارایی  تهاتر  فوریتی   ۲ طرح  دارد.  وجود 
آینده بررسی می شود و نزدیک  کشاورزی هفته 

۳۰ همت دربرخواهد داشت. 
مناسب کشت  به توسعه  اشاره  با  وی همچنین 
گلخانه ای در آذربایجان شرقی، گفت: اعتباراتی 
نظر  در  استان  برای   ۱۴۰۱ و   ۱۴۰۰ سال  در  که 
در  را  گلخانه  سه  ایجاد  امکان  حتی  شده  گرفته 

آذربایجان شرقی را نمی دهد .
در  ورزقان  مردم  نماینده  دهقانی،  وردی  اهلل 
مجلس شورای اسالمی نیز گفت: آذربایجان شرقی 
قطب تولید کشاورزی بوده و ظرفیت های بالقوه 
ای دارد که مهجور مانده است.  سد حاجیلر چای 
۶۰ میلیون متر مکعب آب دارد و ساالنه این مقدار 
می  خارج  دسترس  از  و  ریزد  می  ارس  به  آب 
شود؛ مانند این است که سدی وجود ندارد بر این 

اساس پایاب آن باید ایجاد شود.
مجلس  در  شبستر  مردم  نماینده  راستی،  علی 
شورای اسالمی نیز گفت: ۱۳۰ تا ۱۴۰ کیلومتر از 
اراضی شبستر در دامنه میشو قرار دارد و بر این 
در  بهتری  نتیجه  آبخیزداری  به جای سد،  اساس 

این منطقه دارد.
نماینده  بنابی،  باقری  مصطفی  االسالم  حجت 
هم  اسالمی  شورای  مجلس  در  بناب  مردم 
تولید  میزان  و  سنتی  دامداری  مشکالت  گفت: 
گذاری  تعرفه  پیاز،  صادرات  مشکالت  شیر، 
نان در روستاها  محصوالت کشاورزی و کمبود 
جمله  از  نان  طوالنی  صف  و  شهرهای  و 

مشکالت این شهرستان است.
عطااهلل هاشمی، رئیس کانون گندم کاران کشور 
صورت  به  باید  کشت  الگوی  اصالح  گفت:  نیز 
خلق  های  دستورالعمل  شود.وی  اجرایی  واقعی 
الساعه در گمرکات، سیستم بانکی و استاندارد را 

از جمله مشکالت بخش کشاورزی عنوان کرد.

کاهش 7.5 برابری مصرف آب در سیستم هیدروپونیک
گفت:  ناژو  فناور  زیست  شرکت  عامل  مدیر 
گلخانه  وری  بهره   برابر   ۹ هیدروپونیک  سیستم 
هیدروپونیک موجود را دارد و مصرف آب را به 

اندازه ۷ و نیم برابر کاهش می دهد.
سید علی حسینی، در حاشیه نمایشگاه نوآوری 
فناوری هیدروپونیک  به  فناوری ربع رشیدی،  و 
اشاره کرد و گفت: هیدروپونیک عبارت است از 
امروزه  که  غذایی  محلول  یا  آب  در  گیاه  کشت 
تکنولوژی پرورش گیاهان در محلول غذایی بدون 
استفاده از محیط کشت و یا بستره اعم از شن و 
هیدروپونیک  و...  ورمیکولیت  سنگ  قلوه  ماسه، 
هیدروپونیک  گلخانه  اجرای  شود.  می  گفته 
طبقاتی عمودی شیوه نوینی از طراحی گلخانه ای 
است که با این جایگزینی بسیاری از فاکتورهای 
کشت همچون میزان آب مصرفی، احتمال آفت 
زدگی، زمان برداشت محصول و بازده کلی قابل 
بسیار  به سطح  را  توان آن ها  بوده و می  کنترل 
 nft هیدروپونیک  سیستم  کرد.  نزدیک  مطلوب 
)سیستمی که گیاه در آن تغذیه می کند ( بصورت 
طبقاتی در ۱۵ طبقه است که در دنیا فقط ۱۰ طبقه 

از این سیستم وجود دارد.
مدیر عامل شرکت زیست فناور ناژو گفت: این 
هیدروپونیک  گلخانه  وری  بهره   برابر   ۹ سیستم 
موجود را دارد و مصرف آب را به اندازه ۷ و نیم 
برابر کاهش می دهد؛ تمامی گیاهان پایه کوتاه در 
سبزیجات،  انواع  است،  کشت  قابل  سیستم  این 

گلهای شاخه بریده، گیاهان دارویی و..
برنامه  و  شرکت  تاسیس  به  اشاره  با  وی 

ریزی های صورت گرفته توضیح داد: این شرکت 
نوپا در سال ۹۹ تاسیس شده است و هر قسمت 
از کار توسط یک مدیر بخش انجام می شود. سازه 
به فرد داریم که محاسبات و  گلخانه ای منحصر 

نقشه های الزم در آن صورت گرفته است.
وی سپس به تجاری سازی این سیستم اشاره 
سیستم  این  سازی  تجاری  برای  گفت:  و  کرد 
نظر  در  باید  اما  داده ایم،  انجام  قباًل  را  کارهایی 
داشت که مبلغ پایین سیستم و اشتغالزایی ۳ نفر 
در هر گلخانه با سرمایه ۱۳ میلیارد ریال یکی از 

قابلیت های حایز اهمیت این سیستم است.
تنها  گفت:  مسئولین  به  خطاب  حسینی 
است  این  می خواهیم  مسئولین  از  که  موضوعی 
که تسهیل سازی و حمایت کنند، آرئیس سازمان 
را  ما  تاکنون  شرقی  آذربایجان  کشاورزی  جهاد 
اجرایی  پایین  های  رده  در  اما  کرده اند  حمایت 

فعال کسی سراغ مان نیامده است.
مدیر عامل شرکت زیست فناور ناژو به ویژگی 
این  داد:  توضیح  و  کرد  اشاره  دستگاه  این  های 
دستگاه قابلیت کنترل از راه دور را دارد به طوری 
دستگاه  سمت  از  را  الزم  های  دستورالعمل  که 
یک  محلول  اکسیژن  سطح  نماید،  می  دریافت 
جریان آب منظم همواره سطح اکسیژن محلول را 
باال نگه می دارد تا عالوه بر تغذیه مناسب گیاه از 
گندیدگی و بو گرفتن محلول جلوگیری به عمل 
آید، فضای کشت بیشتر و طبقاتی بودن باعث می 
شود تا فضای کشت بیشتری جهت کشت وجود 

داشته باشد.

سرکنسول  با  مشترک  جلسه  در  کالمی  محمد 
کرد:  اظهار  اربیل  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
به  استان  در  و گردشگری سالمت  درمان  شبکه 
لحاظ اهمیت، نیازمند گسترش، توسعه و تسهیل 

با اقلیم کردستان عراق است.
وی گفت: در یک سال گذشته حدود ۷ هزار 
درمان پذیر از اقلیم کردستان به استان داشته ایم 
الزم  هماهنگی  تبریز  المللی  بین  بیمارستان  که  
اقلیم  به  تبریز  از  مستفیم  پرواز  اختصاص  برای 
کردستان را در این راستا جهت تسهیل و سهولت 

در تردد گردشکران سالمت انجام داده است.
 کالمی با بیان اینکه استان ما قطب مهم تولید 
غذایی در کشور است افزود: اقلیم کردستان یکی 
و  بوده  استان  غذایی  صنایع  هدف  بازارهای  از 
اخیرا رقبایی از دیگر کشورها به این عرصه وارد 
ما  تاجران  بین  تنگاتنگ  رقابت  موجب  و  شده 
رفع   ، اندیشی  چاره  با  است  نیاز  که   اند  شده 
توسعه  و  افزایش  دنبال  تسهیل گری  و  موانع 

صادرات باشیم.
 کالمی با بیان اینکه صنایع کوچک ما در استان 
بخاطر نوسانات اقتصادی آسیب می بینند؛ خاطر 
بازار  مشکالت،   رفع  جهت  باید  کرد:  نشان 
باثبات و امن در منطقه ایجاد کرده و سهم مان در 

صادرات را افزایش دهیم.
اختصاص پرواز مستقیم تبریز-کرکوک

  سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در اربیل نیز 
گفت: استان آذربایجان شرقی یکی از قطب های 
مصالح  و  صنایع  بیشتر  و  است  کشور  اقتصادی 
مورد استفاده در اقلیم عراق از استان آذربایجان 

شرقی است و به همین خاطر نیازمند توجه ویژه 
و جدی برای توسعه اقتصادی می باشد.

قومی،  اشتراکات  به  اشاره  با  رشنودی  نصراله 
فرهنگی و اعتقادی میان  مردم کرکوک و تبریز 
جهت  الزم  ی  ها  هماهنگی  و  رایزنی  گفت:  
برای  تبریز-کرکوک   مستقیم  پرواز  اختصاص 
تقویت و توسعه روابط در تمام عرصه ها انجام 

خواهد شد.
به شدت  اقلیم کردستان  رشنودی گفت: مردم 
عالقمند سفر به کشور ایران هستند اما متاسفانه 
برخی شرکت های گردشگری با اخذ هزینه های 
گزاف از گردشگران حوزه سالمت باعث آسیب 
از  امیدواریم  که  می شوند  بخش  این  توسعه  به 
ارایه مجوز بی رویه به این شرکتها اجتناب شده 

و شرکتهای فعال حوزه سالمت تقویت شوند.

عدم پرداخت ۱65 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن 
به آذریایجان شرقی

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
دولتی  حقوق  متأسفانه  گفت:  آذربایجان شرقی، 
مربوط به بازسازی عرصه های طبیعی محدوده های 
معدنی که در ۶ ماهه اول سال جاری بالغ بر ۱۶۵ 
میلیارد تومان می شود، هنوز به استان تعلق نگرفته 
از خزانه  ما  از مطالبه های مهم  این یکی  است و 
طبیعی  منابع  عرصه های  بتوانیم  تا  است  دولت 
تخریب شده در اثر معدن کاری را بازسازی کنیم.
به گزارش نصر، سیروس داوودی پیش از ظهر 
امروز در نشست کارگروه معادن شهرستان ورزقان 
الهی و  انفال  اینکه منابع طبیعی جزو  بر  تأکید  با 
اظهار  ماست،  دستان  در  آینده  نسل های   امانت 
منابع  بستر  در  معدنی  فعالیت های  طبیعتًا  کرد: 
طبیعی رخ می دهد و این فعالیت های معدنی باید 
منابع  به  آسیب  کمترین  که  بیافتند  اتفاق  طوری 
توسعه  برنامه های  همه  در  همواره  برسد.  طبیعی 
پایدار  توسعه  اصول  باید  مختلف،  بخش های  در 
منابع  از  یعنی  پایدار  توسعه  گیرد.  قرار  نظر  مد 
و  امروز  نیاز  تا  کنیم  بهره برداری  طوری  طبیعی 
نسل های آینده همزمان تأمین و تضمین شوند. در 
بهره برداری از معادن نباید طوری عمل شود که با 
تخریب عرصه های منابع طبیعی، حقوق نسل های 
آینده از انفال الهی مورد غفلت و ظلم قرار گیرد.

شرایط شکننده جنگل های آذربایجان شرقی
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
برای  به برخی تالش ها  اشاره  با  آذربایجان شرقی 
گفت:  استان،  جنگلی  عرصه های  در  معدن کاری 
برای به وجود آمدن جنگل ها حداقل ۶۰۰ میلی متر 
در  رقم  این  که  است  نیاز  مورد  ساالنه  بارندگی 

است  رسیده  میلی متر   ۴۰۰ به  ما  جنگلی  مناطق 
و این به معنای شرایط شکننده جنگل های استان 
است و در این شرایط نباید طوری عمل کرد که 
موجبات تخریب بیشتر عرصه های جنگلی استان 

فراهم شود.
حل مشکل ۳۰ معدن

سال جاری  اول  ماهه   ۶ در  ما  داد:  ادامه  وی 

کمک  جهت  در  را  استان  معدن   ۳۰ مشکالت 
در  بیکاری  مشکل  رفع  و  استان  توسعه  به 
شهرستان های استان را گره گشایی و حل کرده ایم.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود 
از  بعد  منابع طبیعی  اینکه عرصه های  بر  تأکید  با 
شوند،  ترمیم  و  بازسازی  باید  معادن  برداشت 
طبیعی  منابع  عرصه های  بازسازی  شد:  متذکر 
از معدن کاری یکی اصل و ضرورت است،  پس 
بازسازی  به  مربوط  دولتی  حقوق  متأسفانه  اما 
 ۶ در  که  معدنی  محدوده های  طبیعی  عرصه های 
تومان  میلیارد   ۱۶۵ بر  بالغ  سال جاری  اول  ماهه 
می شود، هنوز به استان تعلق نگرفته است و این 
یکی از مطالبه های مهم ما از خزانه دولت است تا 
بتوانیم عرصه های منابع طبیعی تخریب شده در اثر 

معدن کاری را بازسازی کنیم.
معدن کاران  است  الزم  داشت:  بیان  داوودی 
روز  فناوری های  و  تجهیزات  از  استفاده  با  هم 
منابع طبیعی در  به  را  پیشرفته، کمترین آسیب  و 
روند بهره برداری از معادن وارد کنند و این مهم 
کرد  هزینه  و  همت  مسؤولیت،  احساس  مستلزم 
انفال  و  طبیعی  منابع  از  راستای حفاظت  در  آنها 

الهی است.

امسال بیش از ۱۱ میلیون مرسوله پستی 
در آذربایجان شرقی تبادل شد

شرقی  آذربایجان  پست  کل  اداره  سرپرست 
مرسوله  میلیون   ۱۱ از  بیش  امسال  کرد:  اعالم 

پستی در استان دریافت یا ارسال شده است.
ماهه  در ۶  کرد:  اظهار  پور  دباغ صادقی  جواد 

امسال بیش از ۶ میلیون مرسوله 
وارد استان و توزیع شده است 
و بیش از چهار میلیون و ۷۰۰ 
نقاط  اقصی  مقصد  به  مرسوله 
و  سازی  آماده  جهان  و  کشور 

ارسال شده است. 
ترافیک  متوسط  افزود:  وی 
 ۹۵ پستی  کنندگان  توزیع 
روز  در  مکان   ۹۰ و  مرسوله 
است که با متوسط کشوری به 

به  کشور  در  اعداد  این  است  برابر  تقریبی  طور 
ترتیب ۹۶ مرسوله و ۹۱ مکان است. 

دباغ صادقی پور با بیان اینکه سه نوبته در روز 
پست آذربایجان شرقی فعالیت می کند، گفت: در 

۶ ماهه اول امسال در شاخص های کیفی ۴۰ گانه 
ادارات کل پست کشور رتبه دوم  ارزیابی  مورد 
ارتباط  این  در  نیز  پارسال  کردیم  را کسب  دوم 

رتبه سوم را حایز شدیم. 
آذربایجان  پست  سرپرست 
به  اشاره  با  همچنین  شرقی 
شبکه  الکترونیکی  خدمات 
پست  سازمانی  هدف  پستی، 
جهت  در  هوشمندسازی  را 
و  باکیفیت  خدمات  ارائه 
عنوان  مردم  به  شده  تسهیل 
کرد و افزود: بدون ایجاد بستر 
مناسب نمی توان در این حوزه 

تغییری به وجود آورد.
و  بر هوشمندسازی  تمرکز  پور گفت:  صادقی 
تکمیل طرح ها در اولویت قرار دارد و تکالیف و 
وظایف پست در تحقق شبکه ملی اطالعات در 

راستای تحقق این اولویت است.

آل هاشم خواستار حمایت بیشتر تولیدکنندگان
 از بخش کشاورزی شد

ولی  نماینده  آل هاشم  محمدعلی  سید 
با  دیدار  در  شرقی  آذربایجان  استان  در  فقیه 
طرح  اصلی  زحمت  گفت:  کشاورزی،  وزیر 
اقتصادی  مهم  طرح  این  یارانه ها  مردمی سازی 
پیش  که  بوده  به دوش وزارت جهاد کشاورزی 
تولید  کاهش  از  جلوگیری  برای  الزم  های  بینی 
در  کنندگان  تولید  زیان  و  از ضرر  جلوگیری  و 
به  کشاورزی  جهاد  وزارت  توسط  زمینه  این 
عمل آمده بود که واقعًا جای قدردانی دارد. طرح 
جهش تولید در دیمزارها اقدام بسیار خوبی بوده 

باعث  گذشته  زراعی  سال  در  و  که شروع شده 
افزایش عملکرد گندم در مزارع به میزان حداقل 
۱۲۰۰ کیلوگرم در هکتار شده است. باید با توجه 
به دیم خیز بودن استان، سطح بیشتری از استان و 
مزارع غالت تحت پوشش این طرح قرار بگیرد.

جهاد  وزارت  شایسته  اقدام  به  اشاره  با  وی 
اراضی  کردن  سنددار  خصوص  در  کشاورزی 
اراضی  کردن  سندددار  کرد:  تصریح  کشاورزی، 
و  شده  شروع  که  است  شایسته ای  بسیار  اقدام 

باعث قدرت بیشتر کشاورزان شده است.


