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آذربایجانشرقی

 احداث ۱5۰۰ واحد 
مسکونی در شهرک 

جوانان تبریز
رفع  راستای  در  کرد:  اظهار  هوشیار،  یعقوب 
حاشیه نشینی و رفع خطر از ۴۸ هکتار از خیابان 
۴۵ متری انقالب برنامه ای توسط شهرداری تبریز 
تا یک هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی در  تهیه شده 

شهرک جوانان احداث شود.
طرح  قالب  در  موضوع  این  اینکه  بیان  با  وی 
اولیه به شورا ارائه شده است، افزود: در این بین 
۵۰۰ واحد دیگر نیز سال آینده در شهرک جوانان 

احداث می شود.
وی ادامه داد: ظرفیت احداث هفت هزار واحد 
دیگر  احداث  و  دارد  وجود  محدوده  این  در 
واحدها نیز در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهند 
گرفت. مبلغ مورد نیاز برای احداث این واحدها 
سال  یک  طی  و  است  تومان  میلیارد  هزار  یک 

ساخته خواهد شد.
از سخنان خود تصریح  دیگری  در بخش  وی 
کرد: با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نیز 
هزار  دو  پروژه  دو  اجرای  جهت  ای  تفاهم نامه 
میلیاردی در شرق و غرب تبریز در دست داریم.

طرح  سازی  آماده  از  همچنین  تبریز  شهردار 
آینده  در  آن  اجرای  و  بارها  وانت  ساماندهی 
فعالیت  روز  اولین  از  گفت:  و  داد  خبر  نزدیک 
مدیریت شهری جدید، بنا به مطالبات شهروندان 
وانت بارها  معضل  کارشناسی  بررسی  به  اقدام 

کرده و طرح آن را از شهریور آماده کردیم.

دستگیری سارقان حرفه ای 
وسایل خانه باغها در مراغه

چند  وقوع  پی  در  گفت:  فارسی  سرهنگ 
استحفاظی  حوزه  در  باغها  خانه  از  سرقت  فقره 
کالنتری ۱۲ موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار ماموران کالنتری قرار گرفت.
انجام  با   ۱۲ کالنتری  ماموارن  داد:  ادامه  وی 
پلیسی و گشت زنی های  فنی  تحقیقاتی  کار های 
هدفمند شبانه روزی ۲ سارق سابقه دار را در این 

خصوص دستگیر کردند.
در  سارقان  داد:  ادامه  فارسی  سرهنگ 
از  سرقت  فقره   ۱۴ به  اولیه  فنی  بازجویی های 
از  اعتراف کردند و  باغها اطراف شهرستان  خانه 
مخفیگاه آن ها مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه 

کشف شد.
متهمان  اینکه  بیان  با  مراغه  انتظامی  فرمانده 
معرفی  قضائی  مرجع  به  پرونده  تشکیل  از  پس 
دادن  قرار  از  کرد:  توصیه  شهروندان  به  شدند، 
از خانه  با ارزش در مواقعی که  اموال و وسایل 
باغها استفاده نمی کنند به خصوص در فصل سرما 
خودداری و با اقدامات پیشگیرانه از جمله استفاده 
از دوربین های مداربسته و حفاظ محکم درب ها، 

فرصت سرقت را از سارقان سلب کنند.

۱۷ راس دام بر اثر آتش 
سوزی در یکی از روستاهای 

“میانه” تلف شدند
به  یکشنبه  روز  سلطانی”  “محمدتقی  سرهنگ 
خبرنگاران گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های 
پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع آتش سوزی یک باب 
انتظامی  ماموران  زرنق”،   ” روستای  در  طویله 

پاسگاه “آچاچی” بالفاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: در بررسی صحنه توسط کارشناسان 
با  برق  اتصال  علت  به  طویله  این  شد  مشخص 
حادثه  این  در  و  شده  حریق  دچار  کاه  و  علوفه 
تعداد ۱۷ راس گوسفند تلف و تعدادی نیز دچار 

سوختگی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان میانه با بیان اینکه این 
دامداری فاقد بیمه دام بوده است، به دامداران و 
کشاورزان توصیه کرد نسبت به بیمه کردن دام و 
محصوالت خود اقدام کنند تا هنگام حادثه، ضرر 

و زیان وارده توسط بیمه جبران شود.

۲۲۶ تن محصوالت شیالتی 
از آذربایجان شرقی

 صادر شد
صادرات  وضعیت  خصوص  در  جعفروند  قاسم 
شیالت استان اظهار کرد: بیش از ۱۹۰ تن از صادرات 
استان در مدت یاد شده شامل ماهی قزل آالی خوراکی 
و به میزان بیش از ۱۰ تن فیله ماهی خوراکی است. در 
این مدت بیش از پنج تن شاه میگو، پنج هزار و ۵۴۳ 
کیلوگرم ماهی خاویار منجمد، پنج تن میگوی منجمد 
و  ۹ تن میگو از مرزهای استان به کشورهای همسایه 

صادر شده است.
مدیر شیالت و امور آبزیان جهادکشاورزی آذربایجان 
اقتصادی ضایعات ماهی  ارزش  شرقی همچنین گفت: 
قزل آال خیلی ناچیر بوده ولی ارزش افزوده ایجاد شده 
بر مبنای ارزش مواد فرآوری شده ماهی چند برابر است.
از  شده  فرآوری  محصوالت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توان گفت که  بوده و می  متنوع  بسیار  ضایعات ماهی 
کلیه بافت های بدن ماهی قابلیت فرآوری را دارد؛ افزود: 
کبد  از  روغن  تولید  شامل  شده  ایجاد  فرآوری  عمده 
ماهی، تهیه پودر عصاره استخوان ماهی، تولید چرم از 
پوست ماهی، استفاده از کالژن ماهی در تهیه صابونها 
و کرم های آرایشی و بهداشتی، تولید کنسرو کبد ماهی، 
تولید پودر ماهی جهت تهیه خوراک آبزیان و حیوانات 
های  هورمون  از  استفاده  ماهی،  ژالتین  تولید  خانگی، 
هیپوفیز ماهی برای ماهیان مولد و همچنین فرآوری تخم 

ماهی جهت مصرف انسانی است.
شیالت  سازمان  گزارش  طبق  کرد:  اعالم  جعفروند 
آذربایجان  استان  آبزیان  سرانه  مصرف  آمار  ایران، 
شرقی ۷.۸ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ بوده که با احتساب 
محصوالت  تن  هزار   ۳۱ نفری  میلیون  چهار  جمعیت 

آبزی در استان مصرف شده است.

درگیری ۸۸ درصد مساحت آذربایجان شرقی
 با پدیده خشکسالی

ارس، کانون فعالیت شرکت های دانش بنیان
ناحیه  با مرکزیت جلفا و سه  ارس  آزاد  منطقه 
منفصل به دلیل همجواری با جمهوری های قفقاز 
جنوبی، نزدیکی به ترکیه و عراق و برخورداری 
اتحادیه  بازار  به  دسترسی  انحصاری  مزیت  از 
و  ایجاد  برای  باالیی  های  ظرفیت  »اوراسیا«، 

توسعه شرکت های دانش بنیان دارد.
در واقع موقعیت جغرافیایی بی مانند منطقه آزاد 
دالری  میلیون   ۵۰۰ از  بیش  کرد  هزینه  و  ارس 
گذشته،  های  سال  در  آن  های  زیرساخت  برای 
ظرفیت کم مانندی رای برای استقرار شرکت های 
دانش بنیان در آن با هدف کم کردن هزینه تولید 
و صادرات و هم افزایی با رقبای خارجی منطقه 

ایجاد کرده است. 
تعامالت  مرکز  رئیس  نوی،  قلعه  مهدی 
بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری 
از  بازدید  از  ریاست جمهوری هفته گذشته پس 
ارس  آزاد  منطقه  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای 
تجاری  آزاد  منطقه  این  مدیرعامل  با  نشستی  در 
صنعتی با بیان این که نقش مناطق آزاد کشور در 
دانش بنیان و خالق  توسعه صادرات شرکت های 
کلیدی است، گفت: باتوجه به نزدیکی این منطقه 
و  نخجوان  ترکیه،  ارمنستان،  کشورهای  به  آزاد 
آذربایجان و نقش ورودی اش به اتحادیه اوراسیا، 
این منطقه را به عنوان مقصد صادراتی شرکت های 

دانش بنیان انتخاب کرده ایم.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  کیانی  مجید 
اقتصاد  توسعه  ستاد  اینکه  به  اشاره  با  هم  ارس 
با  افزود:  دانش بنیان در ارس تشکیل شده است، 
در  مختلف  حمایتی  بسته های  و  تسهیالت  ارائه 
بنیان ها  فعالیت دانش  تا در مسیر  تالش هستیم 

نقش آفرینی پررنگی داشته باشیم.
همکاری  نامه  تفاهم  امضای  به  اشاره  با  وی 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  مشترک 
جمهوری و سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 
و ویژه اقتصادی در شهریورماه سال جاری، اظهار 
امیدواری کرد: این تفاهمنامه زمینه را برای توسعه 
زیست بوم دانش بنیان و خالق در ارس فراهم کند.
موقعیت های  و  فرصت ها  تشریح  ضمن  وی 
بندهای  اجرایی سازی  خصوص  در  منطقه 
تفاهم نامه از جمله استقرار شرکت های دانش بنیان، 
افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری ارس و 
تخصیص ۵۰ هکتار از اراضی ارس به شرکت های 

دانش بنیان اعالم آمادگی کرد.
کیانی با اشاره به فعالیت پردیس های دانشگاه 
داد:  ادامه  ارس  آزاد  منطقه  در  تبریز  و  تهران 
جمعیت دانشجویی و نزدیکی ارس به بازارهای 

برای  می تواند  ترکیه  و  آذربایجان  اوراسیا، 
شرکت های دانش بنیان و خالق جذاب باشد.

و  کشاورزی  ظرفیت  از  مندی  بهره  بر  کیانی 
دانش  اقتصاد  توسعه  با هدف  منطقه  این  صنعتی 
بنیان کشور تاکید کرد و گفت: حرکت به سوی 
می شود  باعث  متنوع،  و  نو  محصوالت  و  دانش 
صادرات رونق گیرد که این موضوع اهمیت توجه 
به شرکت های دانش بنیان را بیش از پیش می کند.
در  فناور  شرکت   ۵۳ از  اینکه  بیان  با  کیانی 
است،  شده  حمایت  ارس  آزاد  منطقه  مجموعه 
افزود: هم اکنون هشت شرکت موفق شده اند به 

مرحله دانش بنیان برسند.
منطقه  سازمان  بین  همکاری  تفاهم نامه  امضای 
آزاد ارس، فن بازار ملی ایران و صندوق پژوهش 
و فناوری ارس در دهمین نمایشگاه فناوری ربع 
توسعه  راستای  در   )۲۰۲۲ رینوتکس   ( رشیدی 
شرکت های  به  مربوط  امور  تسهیل  و  همکاری 
حوزه  در  فعال  و  فناور  و  خالق  بنیان،  دانش 
مالی،  تسهیالت  ارائه  از  اعم  کشاورزی  صنعتی 
سرمایه گذاری، تضامین، تجاری سازی، بازاریابی 
و توانمندسازی، فعالیت شرکت های دانش بنیان 

را در این منطقه تسهیل کرده است .
زمینه  در  طرفین  شده  مقرر  تفاهم نامه  این  در 
فناور  و  خالق  بنیان،  دانش  شرکت های  معرفی 
نیز  و  مالی  تسهیالت  دریافت  برای  حائز شرایط 

و ورود  تولید  یا  و  تجاری سازی خدمات  جهت 
به بازار، معرفی شرکت های دانش بنیان خالق و 
فناور و ایده های نو برای سرمایه گذاری خطرپذیر 
و فراهم کردن کارگزار اختصاصی فن بازار ملی 
ایران در منطقه آزاد ارس با یکدیگر مشارکت و 

همکاری کنند. 
در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
راستای  در  کرد:  اظهار  نامه  تفاهم  این  خصوص 
این تفاهم نامه از ظرفیت های فن بازار ملی ایران 
صنایع  صاحبان  تکنولوژی  نیازهای  رفع  برای 
ارس و معرفی محصوالت منطقه در سطح کشور 
و بین المللی بهره خواهیم برد چراکه ما به دنبال 

افزایش میزان محصوالت صادراتی ارس هستیم . 
تولیدی  محصوالت  معتقدیم  افزود:  کیانی 
به  باالیی در حوزه صادراتی دارند  ارس ظرفیت 
همین دلیل الزم است که در این زمینه یک سری 
جهت  تولیدکنندگان  به  کمک  زمینه  واسطه ها 
معرفی محصوالت به بازارهای بین المللی به ویژه 

کشورهای همسایه را فراهم کنند. 
وی با اشاره به اینکه صندوق پژوهش و فناوری 
ارس تنها صندوق در بین مناطق آزاد کشور است، 

بوم  مالی زیست  تامین  به  به منظور کمک  گفت: 
آزاد  مناطق  آزاد، سازمان های  مناطق  بنیان  دانش 
کرده  عنوان سهامداران جدید دعوت  به  را  دیگر 
و با موافقت هیات مدیره منطقه آزاد ماکو و انزلی 
آنان  به  صندوق  دولتی  سهام  از  بخشی  بزودی 
واگذار و دفتر صندوق در این مناطق فعال می شود.
و  علم  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون   
مناطق  همایش  در  امسال  اردیبهشت  هم  صنعت 
آزاد و اقتصاد دانش بنیان که در ارس برگزار شد، 
گفت: از توان دانشگاه برای تکمیل حلقه زیست 
بوم نوآوری و فناوری ارس استفاده خواهیم کرد.

داود یونسیان گفت: زیست بوم فناوری منطقه 
تعریف شده است و وجود  ای  آزاد ارس حرفه 
ها،  دهنده  شتاب  فناوری،  و  پژوهش  صندوق 
مجموعه  شده  سبب  رشد  مرکز  نوآوری،  مرکز 

کاملی را برای فعالیت شرکت ها فراهم کند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت 
در ادامه به مزیت های منطقه آزاد ارس نسبت به 
سایر مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: ارس 
صنعتی ترین منطقه آزاد کشور می باشد که در آن 
برنامه توسعه صنعت  صنایع مادر شکل گرفته و 

در آن کامال مهیاست.
نیز  و  ریل  به  دسترسی  اینکه  بیان  با  یونسیان 
همجواری با سه کشور همسایه که مصرف کننده 
فناوری هستند نیز دیگر مزیت این منطقه است، 
و  بنیان  دانش  حوزه  در  ارس  همچنین  گفت: 

فناوری، پیشرو در بین مناطق آزاد کشور است.
وی ادامه داد: دانشگاه علم و صنعت از طریق 
بین  می تواند  فناوری  کارگزارهای  یا  بروکرها 
شرکت های  و  آزاد  مناطق  همجوار،  کشورهای 
دانش بنیان دانشگاهی و غیر دانشگاهی را ارتباط 
دهد و با شناسایی نیازهای آن ها حلقه واسط بین 

آن ها شود.
استانداری  نوآوری  و  آوری  فن  مشاور 
و  فناوری  حوزه  به  ورود  نیز  شرقی  آذربایجان 
نوآوری را یکی از مسیرهای توسعه کشور عنوان 
در حوزه  ارس  آزاد  منطقه  و گفت: جایگاه  کرد 
فناوری و نوآوری بسیار مهم است و این منطقه به 
عنوان یکی از پتانسیل های این حوزه نقش ملی 
و استانی دارد. منطقه آزاد ارس به واسطه ویژگی 
هایی که دارد می تواند به هاب صادراتی شرکت 

های فناور و نوآور تبدیل شود.
نوآوری  و  رشد  مرکز  مدیر  زیاد،  پور  علی 
دانشگاه تبریز هم با بیان اینکه یکی از ملزومات 
منطقه  و  جا  داشتن  ها،  آپ  استارت  فعالیت 
و  موقعیت  به  توجه  با  گفت:  است،  اقتصادی 
وجود  ارس  آزاد  منطقه  در  که  هایی  زیرساخت 
هاب  به  شدن  تبدیل  قابلیت  منطقه  این  دارد، 

نمایشگاه های فناورانه کشور را دارد.
شرکت های دانش بنیان با استقرار در مناطق آزاد 
می توانند عالوه بر حمایت ها و تسهیالت خاص 
مناطق  قانونی  مزایای  از  دانش بنیان،  شرکت های 
خارجی،  سرمایه گذاری  صادرات،  امور  در  آزاد 

گمرک و مالیات بهره مند شوند. 
حوزه  در  ارس  آزاد  منطقه  اینکه  به  توجه  با 
مناطق  برتر  های  رتبه  و کشاورزی جزو  صنعت 
آزاد کشور به شمار می رود و دارای زیرساخت 
تواند  می  هاست،  حوزه  این  در  مناسبی  های 
برای  بنیان  دانش  های  شرکت  نخست  انتخاب 

بهره مندی از امتیازات مناطق آزاد باشد.

حساب های بانکی مجتمع مس سونگون 
و شرکت فوالد میانه کجاست؟

صابر پرنیان با بیان این که تعیین تکلیف معادن 
گرفته  قرار  سازمان صمت  کار  دستور  در  استان 
اختیارات  که  این  به  توجه  با  کرد:  اظهار  است، 
شورای معادن به کمیته های معدن تفویض شده 
وضعیت  بار  یک  هفته  دو  هر  این  بر  بنا  است 
مورد  ها  شهرستان  معادن  کارگروه  در  معادن 
بررسی قرار می گیرد. به منظور بررسی مسایل و 
مشکالت معادن در شهرستان های مراغه، شبستر، 
ورزقان، هشترود، چاراویماق، اهر، هریس، میانه 
که  شده  برگزار  ای  ویژه  جلسات  آباد  بستان  و 
استان،  معدن   ۴۳ بررسی وضعیت  با  مجموع  در 
موضوع  این  که  شده  رفع  معدن   ۳۰ مشکالت 

اقدام قابل توجهی است.
سازمان  مابین  تعاملی  جلسه  دو  گفت:  وی 
اداره کل منابع طبیعی  از محیط زیست،  حفاظت 
حضور  با  استان  صمت  سازمان  و  آبخیزداری  و 
خانه معدن و نظام مهندسی معدن تشکیل شده که 
در این جلسات نیز مسایل و مشکالت ۱۵ معدن 
مورد بررسی قرار گرفته و در برخی از موارد به 

توافق رسیدیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
باطله  دمپ  محل  مشکل  حل  کرد:  تاکید  شرقی 
منابع  از  معدنی  فعالیت  موافقت  سونگون،  مس 

طبیعی در اراضی ملی در خصوص معادن طالی 
برداشت های  از  پیشگیری  و  زایلیک  و  سوناجیل 
و  اندریان  معادن  از  طال  کانسنگ  غیرمجاز 
آستارگان با تمهیدات استاندار آذربایجان شرقی از 

جمله این توافقات بوده است.  آذربایجان شرقی با 
اجرای محاسبه و ابالغ الکترونیکی حقوق دولتی 
معادن از طریق سامانه کاداستر برای اولین بار رتبه 
اول را در کشور کسب کرد و نزدیک به ۱۴ هزار 
میلیارد ریال در ۶ ماه نخست امسال در این زمینه 
اخذ شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 
از  بیش  است.  شده  برابر  دو  تقریبا  گذشته  سال 

۲۰۰ محدوده معدنی در سامانه کاداستر پایش و 
ساماندهی شده که کار بسیار ارزشمندی است.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
و  استخراج  اطالعات  افزود:  شرقی  آذربایجان 
جامع  سامانه  در  معدن   ۱۱۷ معدنی  مواد  فروش 
تجارت ثبت شده و اتصال تمام معادن به سامانه 

کاداستر تا پایان امسال در دستور کار قرار دارد.
مجوز  فقره   ۴۵۰ امسال  که  این  بیان  با  پرنیان 
است،  شده  صادر  استان  در  مالی  فنی  صالحیت 
متقاضیان  مالی  مدارک  فقره   ۲۰۰ از  بیش  گفت: 
اخذ صالحیت فنی و مالی بررسی و استعالم شده 
بانکی مجتمع  انتقال حساب های  پیگیری  است. 
و  استان  به  میانه  فوالد  شرکت  و  سونگون  مس 
پیگیری تعیین و تکلیف نحوه اقدام در خصوص 
یک درصد فروش معادن، برای جبران خسارت ها 
به  عمومی  آسیب های  شدن  وارد  صورت  در 
فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز 
در منطقه تنها بخشی از اقدامات این سازمان است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
آذربایجان شرقی گفت: نحوه برداشت، نظارت بر 
استفاده  و  معادن  تکلیف مشکالت  تعیین  معادن، 
بهینه از ظرفیت معادن در دستور کار این سازمان 

قرار دارد.

نتیجه نظارت ها برای مردم ملموس نیست
جلسه  در  امروز  ظهر  از  بعد  خّرم  عابدین 
استان  بازار  تنظیم  ستاد  مشترک  اقدام  کارگروه 
آخرین  بررسی  موضوع  با  آذربایجان شرقی 
وضعیت بازار آرد و نان، اظهار داشت: ناظران و 
بازرسان باید ضمن حضور میدانی، برخوردهای 
بدون  را  نتیجه  و  را رسانه ای  متخلفان  با  قانونی 

مالحظه به مردم اعالم کنند.
نظرسنجی  یک  نتایج  به  اشاره  با  وی 
گفت:  تبریزی،  شهروندان  از  صورت گرفته 
مدت  که  است  شده  اعالم  نظرسنجی  این  در 
اجرای  از  بعد  نان  صف های  در  انتظار  زمان 
مردمی سازی یارانه ها افزایش یافته این در حالی 
شده  بیشتر  نانوایی ها  آرد  سهمیه  هم  که  است 
نظر  از  حاضر  حال  در  نانوایی ها.  تعداد  هم  و 
مردم  اما  نداریم  کمبود  تبریز  در  نانوایی  تعداد 
نشان دهنده  که  مواجهند  مشکل  با  نان  تهیه  در 
قانونی  زمان  در  تخلف  و  شبکه  از  آرد  خروج 

فعالیت نانوایی ها است. با وجود افزایش نظارت 
برنامه ریزی  و  نان  و  آرد  بازار  بر  بازرسی  و 
شاهد  هم  هنوز  خصوص،  این  در  فرمانداران 
تخلفاتی در این حوزه هستیم و به نظر می رسد 
و  شده  نظام مند  باید  برخوردها  و  نظارت ها 

بازتاب اجتماعی هم داشته باشد.
 وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مردم نان 
و  می کنند  تهیه  نانوایی ها  از  را  خود  نیاز  مورد 
در  مهمی  نقش  نان،  و  آرد  وضعیت  ساماندهی 
صنوف  شد:  یادآور  دارد،  مردم  رضایت مندی 
با  باید  زمینه  این  در  نیز  مربوطه  اتحادیه های  و 

مسؤوالن همراهی کنند.
در  مردمی  نظارت  تقویت  بر  همچنین  خّرم   
حوزه آرد و نان تأکید کرد و گفت: برای جلب 
همراهی مردم باید مشارکت آنها را طلب کنیم که 
الزمه این کار، گفت وگو با مردم و بیان واقعیت ها 

به آنان است.

جوی  بالیای  کارگروه  در  عبدلی  حبیب 
بارشی  تغییرات  به  اشاره  با  آذربایجان شرقی 
زراعی  سال  بارش  میزان  داشت:  اظهار  امسال 
که  بوده  میلی متر   ۱۶.۹ امروز  تا  استان  جاری 
نسبت به بارش های ۲۲.۴ میلی متر سال گذشته و 
نیز ۳۲.۸ میلی متری بلند مدت کاهش محسوسی 
 ۴۸.۵ افت  شاهد  که  به گونه ای  می دهد  نشان  را 
درصدی نسبت به دوره بلندمدت هستیم که در 
این بین چاراویماق با ۰.۸ درصد کمترین و بناب 
را  بارندگی  کاهش  میزان  بیشترین  درصد   ۷۶ با 

داشته اند.         
نیز  دمایی  نظر  از  این  بر  داد: عالوه  ادامه  وی 
به طوریکه  هستیم  استان  در  دما  افزایش  شاهد 
 ۱۵.۸ استان  جاری  زراعی  سال  دمای  متوسط 
متوسط  به  توجه  با  که  بوده  سلسیوس  درجه 
۱۳.۹ درجه ای مدت مشابه سال گذشته و ۱۳.۶ 
درجه ای بلند مدت، حدود دو درجه افزایش دما 
۱۴.۱ و  متوسط  با  که ورزقان  نشان می دهد  را 
شیر  و  و عجب  کمترین  ای  درجه   ۱.۵ افزایش 
درجه   ۱۶.۲ و   ۱۷.۲ دمایی  متوسط  با  کلیبر  و 
بیشترین افزایش دما را در استان تجربه کرده اند. 
با توجه به اختالف منفی ۱۵.۹ بارش های استان، 
اختالف  بیشترین  نهم  رتبه  آذربایجان شرقی 
بررسی  با  و  دارد  را  کشور  بارش های  مجموع 
می رسیم  نتیجه  این  به  نیز  استان  کمینه  دمای 
با  آذربایجان شرقی  امروز،  تا  پاییز  ابتدای  از  که 
افزایش ۱.۹ درجه ای دمای کمینه رتبه دهم کشور 
را داراست، چرا که متوسط افزایش میزان دمای 
کمینه کشور در همین مدت ۱.۵ درجه بوده است.
وی در خصوص وضعیت بارش ها در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه نیز متذکر شد: از ابتدای سال 
آبی جاری تا دوازدهم آبان در این حوضه ۱۶.۸ 
میلی متر بارندگی ثبت شده که با توجه به میانگین 
۳۳.۸ میلی متری بلند مدت، کاهش ۱۷ میلی متری 
یعنی بیش از ۵۰ درصد را نشان می دهد و میزان 
با زمان مشابه  بارندگی ها در مقایسه  این  کاهش 
سال قبل ۹.۶ میلی متر است، چرا که سال ۱۴۰۰ 
در همین زمان ۲۶.۴ میلی متر بارش برای حوضه 

دریاچه ارومیه ثبت شده است.
مساحت  درصد   ۸۸ درگیری  از  عبدلی 
خبر  نیز  خشکسالی  پدیده  با  آذربایجان شرقی 
از  درصد   ۸.۲ ارزیابی ها  اساس  بر  افزود:  و  داد 
مساحت استان با خشکسالی بسیار شدید، ۲۸.۷ 
درصد خشکسالی شدید، ۳۲.۲ درصد خشکسالی 
نیز با خشکسالی خفیف  متوسط و ۱۸.۲ درصد 
مواجه هستند و پیش بینی بلندمدت نیز حاکی از 

این است که هر چند تا نیمه بهمن از لحاظ بارش 
ها در قیاس با بلند مدت به حالت نرمال بازخواهیم 
گشت اما به دلیل منفی بودن بارش ها در دو ماه 
زیر  بارش های  با  را  امسال  مجموع  در  گذشته، 
نیز  دمایی  نظر  از  و  کرد  خواهیم  سپری  نرمال 
با توجه به گذر  افزایش دما خواهیم بود.  شاهد 
از پاییز و ورود به زمستان باید یک همزبانی در 
داشته  هواشناسی  به هشدارهای  توجه  و  صدور 
از  مسؤوالن  اطالع  و  آشنایی  مهم  این  و  باشیم 
الزامات این حوزه را می طلبد و افزایش صحت 
توسعه  نیازمند  نیز  هواشناسی  پیش بینی های 
که  استان است، چرا  در  ایستگاه های هواشناسی 
برای ساخت ایستگاه هواشناسی در مناطقی مانند 
خداآفرین و یا ایستگاه سیار هواشناسی با مشکل 
نیز  جاده ای  هواشناسی  ایستگاه های  و  مواجهیم 
با گستره استان متناسب نیست و این کمبود در 
کشاورزی،  ویژه  هواشناسی  ایستگاه های  بحث 

ایستگاه های اقلیم شناسی نیز صادق است.
وی بیان داشت: سازمان هواشناسی نیز سامانه 
برای  را  )تهک(  کاربردی  هواشناسی  توسعه 
هر  ویژه  هواشناسی  اطالعات  از  بهینه  استفاده 
غذایی  امنیت  بحث  که  کرده  طراحی  را  بخش 
یکی از مهم ترین اهداف ایجاد این سامانه است 
به عنوان نمونه اطالعات هواشناسی برای هر  و 
یک از بازه های کاشت و داشت و برداشت برای 
حصول بهینه ترین نتیجه در هر یک از این زمان ها 

در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.
شدت  و  مدت  نوع،  کرد:  خاطرنشان  عبدلی 
پوشش  و  بارش  سازه خاک محل  و  بارندگی ها 
گیاه و عوامل متعددی از این دست الزمه اعالم 
است  سیل  نوع  از  جوی  حوادث  برای  هشدار 
و  تجهیزات  توسعه  اطالعات  این  به  دستیابی  و 
و  می طلبد  را  پیش بینی  و  سنجشی  سامانه های 
در  مرتبط  نهادهای  تعامل  نیازمند  این  بر  عالوه 
مدیریت  و  اطالعات  بانک  ایجاد  و  حوزه  این 
اذعان  باید  که  است  ادارات  مشارکت  با  واحد 
این  از  مطلوبی  چندان  وضعیت  استان  در  کنیم 

نظر نداریم.

کاهش 4۸ درصدی بارش ها در آذربایجان
محمدباقر هنربر اظهار داشت: با توجه به ابالغ 
سوی  از  زمستان  و  پائیز  برای  جوی  آماده باش 
برای  را  الزم  آمادگی  باید  کشور  بحران  ستاد 
چرا  باشیم،  داشته  استان  در  زمان  این  مدیریت 
درصدی   ۴۸ کاهش  پیش بینی ها،  به  توجه  با  که 
و  زد  خواهد  رقم  را  ویژه ای  شرایط  بارش ها 
عالوه بر این با توجه به افزایش دما و کاهش آب 
باید در بحث آگاه سازی و اطالع رسانی  سدها، 
مدیریت  و  دهیم  انجام  جدی  اقدامات  عمومی 
مصرف بسیار ضروری است تا به ویژه در بحث 

آب شرب با مشکل مواجه نشویم.
صنعتی  و  شرب  آب  تفکیک  لزوم  بر  وی 
اشاره  با  و  تاکید  متولی  دستگاه های  سوی  از 

همه  در  هواشناسی  پیش بینی های  اهمیت  به 
پیش بینی ها  این  به  بی توجهی  افزود:  بخش ها 
سیل  چون  حوادثی  در  را  خود  تلخ  نتایج 
داده  نشان  وضوح  به  آذرشهر  و  عجب شیر 
در  ساز  و  ساخت  از  پرهیز  این  بر  عالوه  و 
مسیل ها و نقاط حادثه خیز امری ضروری است 
پیگیر  جدیت  با  ضرورت ها  این  به  توجه  با  و 
طریق  از  استان  هواشناسی  تجهیزات  توسعه 
در  و  هستیم  ملی  و  استانی  اعتبارات  و  منابع 
نشست اخیر ستادهای مدیریت بحران کشور نیز 
مطالبات الزم در مورد نیروی انسانی و تجهیزات 
از سازمان هواشناسی صورت رفته که امیدواریم 

منتج به نتایج مطلوب شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:
مسئوالن فرهنگی برنامه های اثرگذار داشته باشند

سیدمحمدعلی  المسلمین  و  حجت االسالم 
با  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه  در  آل هاشم، 
بیان اینکه جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران 
با تمام قوا در حال انجام است، اظهار کرد: همه 
ما در این شرایط مسئول هستیم چرا که اتفاقات 
اخیر جنگ ترکیبی است نه اغتشاشات خیابانی.

وی با تاکید بر اینکه در رابطه با کار فرهنگی 
کار  با  متناسب  ریزی  برنامه  و  مشکالتی هست 
فرهنگی اثرگذار نداریم، گفت: مسئوالن فرهنگی 
بجای گزارش و آمار برای برون رفت از شرایط 
در  فرهنگی  مهندسی  امروز  دهند.  ارائه  راهکار 
این  و  است  انکارناپذیر  ضرورت  یک  کشور 

نهال  هنگام  به  که  است  باغبانی  همان  مثال  امر 
کاشته و در زمانش آبیاری و هرز و سم پاشی و 
باید فضای  اساس  بر همین  میوه  چینی می کند؛ 
فرهنگی کشور را باغبانی کرد و دست اندرکاران 

به فکر باغبانی و برنامه های اثرگذار باشند.
امام جمعه تبریز، ناآرامی و اغتشاش را قتلگاه 
حرکت رو به جلوی نظام اسالمی خواند و اظهار 
کرد: البته اتفاقات مبارکی در برخی دانشگاه های 
به  دانشجویان  و  است  گرفته  شکل  استان 
اگر  متاسفانه  که  رسیده اند  وگو  گفت  ضرورت 
ما سر وقت به تذکرات رهبری توجه می کردیم 

امروز این مشکالت را نداشتیم.

تبریز یکی از اصیل ترین محورهای هویت ایران است
 سید احمد عبودتیان، در مراسم تودیع و معارفه 
اسالمی  انقالب  اجتماعی  فرهنگی  جبهه  دبیر 
استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه ما اگر ندانیم 
برنامه  نتوانیم  ایم شاید  ایستاده  تاریخ  در کجای 
ای برای خودمان محیا کنیم، اظهار داشت: بیش 
اساتیدی که در  از چند دهه است که عزیزان و 
که  اتفاقی  و  میکنند  فرهنگی  کار  هستند  جلسه 
تماما  اقا  حضرت  دهه  این  و  افتاد  نود  دهه  در 
اتش  جوانان  و  انقالبی  مومن  بخشی  هویت  به 

اتفاقی  چه  با  مصادف  و  کردند  اشاره  اختیار  به 
کرده  تجربه  را  دولتی  ما  که  بود  ای  دوره  بود؟ 
را  کار  نمیتوان  دولت  با  میکردیم  فکر  که  بودیم 
جلو برد ارام ارام بازگشتی به سنگر های مردمی 
مردمی           جوشش  و  گرفت  شکل  دوره  این  در 

نیازمند ما بود.
ادامه  در  االوصیا  خاتم  فرهنگی  بنیاد  مسئول 
سخنان خود گفت: ما هنوز نتوانستیم جبهه سازی 
افتاده  اتفاق  که  حرکتی  همین  اما  کنیم  کامل  را 

است از جبهه سازی کاری کرده که حضرت اقا 
اوردن  میدان  به  انقالب  راه  دوم  گام  در  گفتن 
حال  به  خوشا  است  مردم  و  جوان  های  نیروی 

شما ها که اسباب این حرکت را ایجاد کردید.
های  محور  ترین  اصیل  از  یکی  را  تبریز  وی 
ایران دانسته و گفت: تبریز جزو یکی از  هویت 
است  نگرانی  یک  ولی  است  ایران  های  هویت 
هنوز به عرصه ظهور نرسیده است و بعد از دهه 

۶۰ تبریز سکوت کرده است.


