
5
سه شنبه  13  دی  1401        شماره  6446         سال بیست و پنجم 

آذربایجانشرقی

ارس بی آب شد
در  آب  بدون  روز  یک  ثبت  از   محلی  منابع 
ارس  رودخانه 
دادند.  خبر 
از  یکی  ارس 
های  رودخانه 
مرزهای  آب  پر 
ایران  شمالغرب 
گفته  به  است. 
این  بومیان 
رودخانه  منطقه، 
ارس در حالی یک روز بدون آب را ثبت کرده 
است که این اتفاق در تاریخ این حوزه آبخیز بی 

سابقه محسوب می شود.
ای  گسترده  های  بحث  گذشته  سالهای  در 
کشورهای  مرز  در  که  ارس  آبه  حق  پیرامون 
دارد  قرار  آذربایجان  و  ارمنستان  ایران،  ترکیه، 

مطرح شده است.
در  سد  چندین  احداث  با  دارد  سعی  ترکیه 
از  بزرگی  بخش  به  بزرگ  رود  این  سرمنشا 
دست  آبریز  حوزه  این  در  شیرین  آب  منابع 
به  نسبت  ارمنستان  و  ایران  کشورهای  اما  یابد 
این امر معترض هستند و اقداماتی را برای حل 

دیپلماتیک مساله در پیش گرفته اند.

آغاز طرح صیانت از 
دام های مولد در کشتارگاه 

صنعتی شهرداری تبریز
به منظور عدم کشتار دام های مولد و ماده در 
دامی  ذخایر  حفظ  منظور  به  و  تبریز  کشتارگاه 
کشور، همه دام های ماده قبل از ذبح سونوگرافی 

می شوند.
انتظار  سالن  در  ماده  دام های  طرح  این  در 
کشتارگاه، با معاینات دکتر دامپزشک مستقر در 
بودن  بالمانع  گواهی  ارایه  از  بعد  و  کشتارگاه 
کشتار به سالن کشتار هدایت شده و در صورت 

آبستن بودن کشتار انجام نمی شود.
در سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز، 
دکتر  گواهی  با  فقط  ماده  دام های  همه  کشتار 
دامپزشک و ذکر علت حذف و در صورت عدم 

آبستنی امکان پذیر است.

5 هزار خانه ویالیی در 
هشترود ساخته می شود

واحد  هزار   ۵ احداث  از  هشترود  فرماندار 
مسکونی ویالیی در این شهرستان خبر داد.

 ۴۰۰ در  واحدها  این   : گفت  توری  علیرضا 
و  الحاق شده  به شهر هشترود  که  زمین  هکتار 
به عنوان شهر جدید هشترود خواهد بود ساخته 
کشوری  پایلوت  که  طرح  این  در  شد.  خواهد 
برداشته  هشترود  شهر  در  سکونت  شرط  است 
در  توانند  می  کشور  شهرهای  تمام  از  و  شده 

قالب طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند.
وی ادامه داد: در این طرح ۳۰۰ واحد هم برای 
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و ۲۰۰ واحد 
احداث  شهدا  های  خانواده  و  ایثارگران  برای 

خواهد شد.

احتمال انتشار ویروس 
BQ1 در تبریز

تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
سویه  این  گفت: 
کشورهای  در 
دیده  مختلف 
شده و در کشور 
از  برخی  در  ما 
در  نیز  شهرها 
افزایش  حال 
احتمال  و  است 
درگیری این نوع سویه در تبریز نیز وجود دارد.

جدید  سویه  با  رابطه  در  احمدیان"  "جواد 
ویروس کرونا گفت: سویه جدید بیماری کرونا 
سویه ای از امیکرون و از نوع BQ1 است. این 
در  و  شده  دیده  مختلف  کشورهای  در  سویه 
کشور ما در برخی از شهرها نیز در حال افزایش 
است و احتمال درگیری این نوع سویه در تبریز 

نیز وجود دارد.
گفت:  سویه  این  عالئم  به  اشاره  با  احمدیان 
عالیمی که این سویه دارد مشابه دیگر سویه های 
کرونا است ؛ آب ریزش بینی، تب، درگیری گلو، 
درد عضالنی و در کودکان عالئم گوارشی دارد.

رعایت  و  پیشگیری  به  توصیه  ضمن  وی 
پیشگیری  برای  افزود:  بهداشتی  پروتکل های 
بهترین راه کنترل، رعایت پروتکل های بهداشتی، 
عدم حضور در مناطق پرتراکم، استفاده از ماسک 
و رعایت پروتکل هایی که بیشتر از طریق تنفسی 

می باشد الزم و ضروری است.
احمدیان اضافه کرد: کسانی که واکسن کرونا 
را تزریق کرده و 6 ماه از زمان آخرین واکسن 
گذشته است، یک دوز دیگر باید تزریق کنند تا 
ایمنی بدنشان تقویت شده یا این که در صورت 

گرفتاری عالئم خفیفی خواهند داشت.
تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
اختصاصی  درمان  لحظه  این  تا  افزود:  پایان  در 
که  کسانی  ندارد،  وجود  کرونا  برای  مناسب  و 
عالئم سرماخوردگی داشته باشند حداقل ۵ روز 
محل  و  اجتماع  در  و  کرده  استراحت  خانه  در 
از  استفاده  و   نکنند  پیدا  حضور  پرتراکم  های 
درد  ضد  های  دارو  و  هیستامین  آنتی  مایعات، 

نیز موثر است.

کاهش 59 درصدی بارندگی در آذربایجان شرقی 
نگران کننده است

آب و هوای آذربایجان شرقی
 در سیطره خشکسالی و آلودگی

استانی  مسئوالن  اعالم  اساس  بر 
امسال  شرقی  آذربایجان  شهری،  و 
رو  به  رو  خشکسالی  مشکل  با 
قطب  عنوان  به  تبریز  شهر  و  است 
عالوه  نیز  کشور  شمالغرب  صنعتی 
آالیندگی  بر خشکسالی، در سیطره 

هوا قرار دارد.
به  اقلیم«  »تغییر  هشدار  زنگ 
محیطی  زیست  بحران  یک  عنوان 
ما  کشور  در  گذشته  سال های  از 
به صدا درآمده است و کارشناسان 
بسیاری،  نظرات  صاحب  و 
خصوص  این  در  هشدارهایی 
را  آن  بارز  نمود  که  داده اند 
تبریز             می توان در هوای امروز شهر 

مشاهده کرد.
تبریز  شهر  و  شرقی  آذربایجان 
در یک منطقه کوهستانی قرار دارد 
این  برفی  و  سرد  هوای  و  آب  و 
زمستان،  و  پاییز  فصل  در  منطقه 
نه   1۴۰1 پاییز  در  اما  است  زبانزد 
برف  از  خبری  تبریز  شهر  در  تنها 
آالیندگی  شاخص های  بلکه  نبود 
هوا نیز چراغ قرمز قطع تنفس مردم 
و  داده  نشان  را  صنعتی  شهر  این 
این  برابر  در  مسئوالن  راهکار  تنها 
مدارس  تعطیلی  فقط  قرمز  چراغ 

بوده است.
منطقه  این  در  خشکسالی 
اقلیم  تغییر  دلیل  به  کوهستانی 
بینی  پیش  یا  و  ناگهانی  اتفاق  یک 
آن  هشدارهای  بلکه  نیست  نشده 
از سال های قبل داده شده است اما 
بررسی های  و  هشدارها  آن  نتیجه 
ادارات  و  مسئوالن  کارشناسانه 
برخی  اجرای  وجود  با  مربوطه) 
پروژه ها( اما برای مردم امروز فقط 
برکت  بی  و  خشک  آسمانی  دیدن 
از  مملو  و  باران  و  برف  نعمت  از 

آلودگی بوده است. 
شرکت  مدیرعامل  خانی،  محمد 
آب و فاضالب آذربایجان  شرقی در 
تبریز  شهر  اسالمی  شورای  جلسه 
تبریز،  آبی  وضعیت  خصوص  در 
گذشته،  سال  تابستان  کرد:  اظهار 
شهر تبریز پایدارترین شبکه آب را 
به خود اختصاص داده و جزو سه 
شهر برتر کشور در این حوزه قرار 

گرفت.
حجم  کاهش  از  ادامه  در  وی 
و  داد  خبر  استان  در  بارندگی 
درصدی   ۵۹ کاهش  کرد:  تصریح 
کننده  نگران  استان  در  بارندگی 
سدها  آب  ذخیره  که  چرا  است 
کاهش  نیز  چاه ها  دبی  و  بوده  کم 

چشمگیری دارد.
بیشترین  قطعا  کشاورزی  بخش 
تاثیر را از کمبود بارش ها نسبت به 
سایر بخش ها دارد و الزامی است تا 
اجرای  به  نسبت  مربوطه  مسئوالن 
طرح های مدیریت آبی و جلوگیری 
خشکسالی،  از  ناشی  خسارت  از 

اقدام جدی داشته باشند.     
سازمان  رئیس  فتحی،  اکبر 
شرقی  آذربایجان  جهادکشاورزی 

شرکت  مدیران  مشترک  جلسه  در 
و  شرقی  آذربایجان  منطقه ای   آب 
کشاورزی  جهاد  سازمان  مدیران 
بررسی  با  افزود:  نیز  استان 
گزارشاتی که از وضعیت آب استان 
که  است  مشخص  شود،  می  ارائه 
کاهش  و  دما  افزایش  با  استان  در 
در  طبیعتًا  هستیم.  مواجه  بارندگی 
سدهای  نیز  بارندگی  کاهش  اثر 
نخواهد  مطلوب  وضعیتشان  استان 
بود. از طرفی افزایش دما و کاهش 
ذخایر  که  می شود  باعث  بارندگی 
وضعیت  از  هم  زیرزمینی  آب های 

مطلوبی برخوردار نباشد.
وی با بیان این که بخش کشاورزی 
است،  آب  کننده  مصرف  بیشترین 
در  که  است  بینی شده  پیش  گفت: 
بارندگی  میلیمتر   ۴۵ آینده  ماه  سه 
نیز دو درجه  خواهیم داشت و دما 
در استان افزایش می یابد بنا بر این 
باید با اقدامات ترویجی کشاورزان 

هستند  آب  اصلی  برداران  بهره  که 
را  آبی  منابع  تا  مطلع شوند  و  آگاه 
به خوبی مدیریت کنند و همکاری 

الزم را در این زمینه داشته باشند.
بخش  در  باید  ما  کرد:  تاکید  وی 
کشاورزی تالش کنیم که با کمترین 
مصرف آب بیشترین تولید را داشته 
همکاری  با  نیز  کار  این  و  باشیم 
دهیاران،   ، پیشرو  کشاورزان 
امکان   ... و  مروجان  و  بخشداران 

پذیر خواهد بود.
چاه  حلقه  هزار  چندین  وجود 
نیز  شرقی  آذربایجان  در  غیرمجاز 
استان  این  از معضالت بزرگ  یکی 
چاه ها  این  با  برخورد  که  است 
آب  شرکت  اولویت  در  بایستی 

منطقه ای باشد. 
یوسف غفازاده، مدیرعامل شرکت 

در  شرقی  آذربایجان  منطقه ای  آب 
اجرای  از  خبرنگاران،  با  گفت وگو 
از  حفاظت  و  بخشی  تعادل  طرح 
خبر  استان  در  زیرزمینی  آب های 
داد و اظهار کرد: در راستای اجرای 
این طرح طی 1۵ ماه گذشته، ۵7۹ 
حفر  حال  در  غیرمجاز  چاه  حلقه 
شناسایی و از حفاری های غیرمجاز 
۳81 مورد نیز جلوگیری شده است.
وی با بیان این که 1۴۵۹ حلقه چاه 
غیرمجاز در این مدت مسدود شده 
استخر   11۵ قمع  و  قلع  از  است، 
زهکش حاشیه رودخانه ها و نصب 

۹۲7 کنتور هوشمند خبر داد.
حال در کنار وضعیت بارندگی ها 
و خشکسالی که طی سال های اخیر 
می کنیم،  نرم  پنجه  و  دست  آن  با 
تبریز  شهر  هوای  آلودگی  وضعیت 
می خورد.  چشم  به  پیش  از  بیش 
تشدیدکننده  خشکسالی،  که  چرا 

آلودگی است.

حفاظت  مدیرکل  اشتری،  شهنام 
در  شرقی  آذربایجان  زیست  محیط 
به  مربوط  دانشجویی  نشست  یک 
تبریز،  هوای  آلودگی  علل  بررسی 
تبریز  هوای  آلودگی  این که  بیان  با 
ناشی از منابع متحرک است، گفت: 
سهم   ،PM۲.۵ انتشار  بحث  در 
درصد،   ۲7 شهرداری  اتوبوس های 
خودروی  درصد،   17 کامیون ها 
مینی بوس  درصد،   1۵ شخصی 
مازوت  )بدون  نیروگاه  درصد،   11
سوزی( 1۰ درصد و موتورسیکلت 
انتشار  در  است.  درصد  هشت 
اتوبوس های  سهم  نیز   PM1۰
کامیون ها  درصد،   ۲6 شهرداری 
 16 شخصی  خودرو  درصد،   ۲۰
و  درصد   11 مینی بوس  درصد، 

موتورسیکلت 7 درصد است.

انتشار  در  داد:  ادامه  وی 
درصد،   ۳۰ سیمان  سهم   TSP
درصد،   16 شهرداری  اتوبوس های 
درصد،   1۴ شخصی  خودرو 
مینی بوس  درصد،   1۰ کامیون ها 
مازوت  )بدون  نیروگاه  درصد،   7
سوزی( شش درصد، منابع خانگی، 
تجاری سه درصد و موتورسیکلت 
 SO۲ انتشار  .در  است  درصد  سه 
درصد،   87 پاالیشگاه  سهم  نیز 
چهار  راه آهن  درصد،  شش  سیمان 
درصد،  یک  پتروشیمی  درصد، 
نیروگاه )بدون مازوت سوزی( یک 
کامیون یک درصد است.  درصد و 
در انتشار NOx سهم سیمان شش 
سه  شهرداری  اتوبوس های  درصد، 
درصد، خودرو شخصی ۴۲ درصد، 
پاالیشگاه هشت درصد، وانت چهار 
تاکسی  وانت چهار درصد،  درصد، 
مازوت  )بدون  نیروگاه  درصد،   1۰
پتروشیمی  و  درصد   1۴ سوزی( 
انتشار  در  و  است  درصد  پنج 
 7۳ شخصی  خودرو  سهم   VOC
۹ درصد، جایگاه ها  تاکسی  درصد، 
چهار درصد، پتروشیمی دو درصد، 
پنج  وانت  درصد،  دو  پاالیشگاه 
درصد و موتورسیکلت شش درصد 
سهم  نیز   CO انتشار  است.در 
خودرو شخصی 7۳ درصد، تاکسی 
و  درصد  شش  وانت  درصد،   1۴

موتورسیکلت سه درصد است.
کمیسیون  رئیس  صادقی،  احد 
شهری  خدمات  و  زیست  محیط 
نیز  تبریز  شهر  اسالمی  شورای 
هفتم  چهارشنبه،  روز  جلسه  در 
کرد:  اظهار  کمیسیون،  این  ماه  دی 
است  بحثی  هوا  آلودگی  موضوع 
نقل  سال  از  فصل  این  در  تنها  که 
جلسات  تمام  و  می شود  محافل 
آن  حول  کارشناسی  و  دانشگاهی 
یک  با  ساله  همه  که  می افتد  اتفاق 
اتهام  و  سطحی  نگرش های  سری 
در  دوباره  و  می رسد  اتمام  به  زنی 
سال های آتی تکرار می شود اما باید 
این موضوع مهم علت یابی شده و 
داده  پوشش  منابع  توزیع صحیح  با 
شود. یکی از موضوعات اصلی در 
کالنشهرها،  خصوص  به  و  شهرها 
نقل  و  حمل  منظر  از  هوا  آلودگی 
این  اقدامات در  و ترافیک بوده که 
کوتاه  نگاه های  سری  یک  با  حوزه 
فعالیت  جای  می گیرد.  انجام  مدت 
حوزه  این  در  فراوان  بسیار  کار  و 
دیده می شود تا شاهد رفع موانع و 

مشکالت باشیم.
امسال  گزارش،  این  اساس  بر 
آذربایجان  در  اقلیم  تغییر  وضعیت 
آمارها  و  است  یافته  تشدید  شرقی 
که  دارد  بحران  این  از  نشان  نیز 
و  برف  بدون  و  سرد  زمستان های 
انتظارمان  در  تر  گرم  تابستان های 
شرایطی  چنین  در  بود.  خواهد 
ملموس  و  جدیتر  تدابیر  امیدواریم 
در  بحران  این  با  مقابله  برای  تری 

استان سنجیده شود.

محمد خانی اظهار کرد: از زمان حضور شهردار 
شهرداران  بخشی  بین  تعامل  موضوع  در  تبریز 
و  آب  با  تر  منسجم  صورت  به  دهگانه  مناطق 
فاضالب ارتباط داشته و از نظر هماهنگی و اجرا 

بهتر از سال های قبل عمل شده است.
تبریز  شهر  گذشته،  سال  تابستان  افزود:  وی 
پایدارترین شبکه آب را به خود اختصاص داده 
قرار  این حوزه  در  برتر کشور  و جزو سه شهر 
گرفت و وزارت نیرو نیز شرکت آب و فاضالب 
خدمت رسان  برتر  دستگاه  سه  جزو  را  استان 

کشور  معرفی کرد.
در  بارندگی  حجم  کاهش  به  اشاره  با  خانی 
استان تصریح کرد: کاهش ۵۹ درصدی بارندگی 
نگران کننده است، چرا که ذخیره آب سدها کم 

بوده و دبی چاه ها نیز کاهش چشمگیری دارد.
حق  از  تومان  میلیارد   1۵ اینکه  بیان  با  وی 
انشعاب درآمد حاصل شده است، بیان داشت: 18 
میلیارد تومان نیز از محل آب بها درآمد دریافت 
شده است که در سرجمع این مبلغ به ۳۳ میلیارد 
رسیده و برای سال آینده 7۹ میلیارد تومان درآمد 

عاید خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان با بیان 
توسعه  کیلومتر   ۴6 سال جاری  ماهه   ۹ در  اینکه 
خانه  تصفیه  گفت:  داشته ایم،  شهری  فاضالب 
فاضالب  تصفیه.خانه  بزرگترین  عنوان  به  تبریز 
این  دارد.  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۹۵ کشور، 
تصفیه خانه شامل یک میلیون و ۲۰ هزار نفر بوده 
که 61 کیلومتر را به پیمان گذاشته شده و برای 
اینکه 8۰ کیلومتر به اتمام برسد سال آینده نیز با 

تالش بیشتری ادامه خواهیم داد.  
خانی با اعالم اینکه تصفیه خانه دوم تبریز نیز 
است،  دولتی  اعتبارات  اخذ  و  مطالعه  دست  در 

تبریز  پساب  و  خاوران  پساب  کرد:  خاطرنشان 
پتانسیلی برای استفاده در فضای سبز شهر تبریز 
شهر  اسالمی  شورای  مصوبه  بازخورد  است. 

فاضالب،  شبکه  توسعه  و  افزایش  در خصوص 
موجب افزایش عملکرد شرکت آب و فاضالب 
شده است به طوریکه ۴6 کیلومتر شبکه فاضالب 
و ۲8 کیلومتر شبکه آب در ۹ ماه کار شده است. 
این در حالی است که هیچ رقمی از سوی دولت 
امر  این  برای  بود،  داده  تعهد  اینکه  رغم  علی 

پرداخت نشده است.
شبکه  از  کیلومتر   ۳۵۰ اینکه  بیان  با  خانی 
ابراز کرد: رینگ  باقیمانده است،  تبریز  فاضالب 
آبی تبریز ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و یک 
مخزن 1۰۰ هزار لیتری در دست اجرا است که با 
اتمام این طرح مشکل ذخیره آب و افت فشار در 

شهر نخواهیم داشت.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
شبکه  و  آب  شبکه  شد:  متذکر  آذربایجان شرقی 
فاصالب خاوران نیز فعال است و امسال نیز ۴۰ 
کیلومتر شبکه آب و فاصالب در شهرک خاوران 

اجرایی می شود.

فوت 5۲ درصد مصدومان سوانح رانندگی 
آذربایجان شرقی در بیمارستان

رئیس پلیس راه استان آذربایجان شرقی با اشاره 
به فوت ۵۲ درصد از مصدومان سوانح رانندگی 
استان در بیمارستانها، گفت: این موضوع نیاز به 

بررسی و رسیدگی جدی دارد.
سرهنگ رضا کریمی نژاد خاطرنشان کرد: قرار 
بود در مرند، میانه، مراغه و اهر بیمارستان ها از 

نظر تروما تجهیز و تقویت شوند و 
در تبریز نیز ۲ بیمارستان در شرق 
آماده  منظور  این  به  تبریز  و غرب 

سازی شود.
سوانح  در  کرد:  اعالم  وی 
ماهه  هشت  در  استان  رانندگی 
امسال ۵8۹ نفر فوت کرده و ۴۰۰ 
محورهای  و  شدند  مجروح  نفر 
اهر- تبریز، بناب - تبریز و تبریز 

استان  از محورهای خطرناک و پرحادثه  میانه   -
است که نیاز به توسعه و تعریض و ایمن سازی 

دارد.
سوانح  بروز  عمده  علت  نژاد  کریمی  سرهنگ 
رانندگی را بی توجهی به ویژه در نتیجه استفاده 
از  تخطی   ، چپ  به  تجاوز  همراه،  گوشی  از 
بیان  آلودگی  مطمئنه، خستگی و خواب  سرعت 
یادآور شد: فوت ۳8 درصدی سرنشینان  کرد و 
بستن  آنان  بیشتر  که  دهد  می  نشان  خودروها 

کمربند ایمنی را جدی نمی گیرند.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی هم با 
بیان اینکه روند تصادفات و تلفات ناشی از آن در 
استان افزایشی است و وضعیت مناسبی ندارد، از 
بزرگراه شهید کسایی تبریز به عنوان یکی از نقاط 
حادثه خیز استان یاد کرد. این بزرگراه به ویژه در 
ورودی تبریز بسیار پرحادثه است 
هماهنگی  با  است  شده  قرار  که 
گذرگاه  یا  رفوژ  تبریز  شهرداری 
میانی این بزرگراه در ورودی تبریز 
آینده  سال  ماه  تا خرداد  و  حذف 
یک خط عبوری به آن اضافه شود.
 1۳ تردد  گفت:  همچنین  وی 
در  سنگین  خودروهای  درصدی 
عدد  نیز  استان  شهرهای  ورودی 
باالیی است و نیاز است که راه آهن حمل بخشی 

از این بار را بر عهده بگیرد.
از  همچنین  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواست برای تجهیز 
و تقویت بیمارستان طالقانی تبریز برای خدمات 
دهی به تصادفی های غرب تبریز هر چه سریعتر 
اقدام کند. دالیل تصادفات بزرگراه تبریز- سهند 
نیز با کار کارشناسی بررسی شود و عالیم هشدار 

دهنده در این مسیر افزایش یابد.

تاسیس “کلینیک معنوی” در تبریز
تشریح  با  حسینی  سیدمحمود  االسالم  حجت 
فعالیت های این اداره کل تبلیغات اسالمی اظهار 
فعالیت  بیشترین  شاید  کل  اداره  این  داشت: 
مذهبی و فرهنگی را نسبت به دیگر مجموعه ها 
و نهادها دارد و فعالیت این اداره تنها در مسائل 

فرهنگی و مذهبی خالصه نمیشود.
اینکه غالب تصور مردم این است  بیان  با  وی 
فعالیت  روحانی  تعداد  یک  با  کل  اداره  که 
سروکار  حسینی  هیئت های  با  نهایتا  و  میکند 
در  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  داد:  ادامه  دارد 
کنار فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در مسائل 
توسط  دارد  تالش  و  دارد  ورود  هم  اجتماعی 
پیاده  را  خود  های  برنامه  دارد  که  تشکل هایی 
و  است  گسترده  ما  فعالیت  حوزه  و  کند  سازی 

محدود به هیئت ها نمیشود.
مدیر کل اداره تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی 
افزود: شبکه امامت مدتی است در سطح کشور 
شکل گرفته و تعدادی روحانی در سراسر استان 
و مناطق مختلف در حال فعالیت تبلیغی هستند 
روستاها  در  شبکه  این  از  مهمی  قسمت  که 

فعالیت دارند.
حجت االسالم حسینی ادامه داد : در شهر ها به 
عنوان امام محله در مساجد و محالت محوری و 
در روستاها به عنوان امام روستا فعالیت دارند و 
فعالیتی که دارند که اعم از مشکالت و مسائلی 
که  هایی  نیازمندی  و  است  منطقه  آن  در  که 
گرفته  معیشتی  مسائل  از  دارند  منطقه  آن  افراد 
در  میکنند.  ورود  نیاز  به  نسبت  که  فرهنگی  تا 
نیاز  مورد  روحانی  مسئله  فعالیت ها  این  کنار 
وظایف  جزو  هم  مختلف  ادارجات  و  مدارس 
طرح  در  اخیرا  که  میشود  محسوب  اداره  این 
مشترک حوزه علمیه و آموزش و پرورش که با 
عنوان طرح امین برگزار شد 8۰۰ نفر مبلغ وارد 
با  تربیتی  مسائل  در خصوص  و  شدند  مدارس 

دانش آموزان سروکار دارند.
این که در  به  اشاره  با  حجت االسالم حسینی 

بحث فرقه ها باید اعتراف کنیم که غلفت داشته 
ایم، گفت: در استان ما تعداد فرقه ها به مراتب 
از سایر استان ها زیاد است، در عرفان حلقه بعد 
از تهران در تبریز و استان ما بیشترین فعالیت را 
دارند؛ در کنار این مسیحیت تبشیری ها در استان 

ما فعالیت دارند.
خیابان  در  معنوی”  “کلینیک  تاسیس  از  وی 
دو کمال خبر داد و تصریح کرد: برخوردی که 
و  بود  امنیتیی  برخورد  میشد  ها  فرقه  بحث  در 
کلینیک  این  نبود،  اصالحی  و  هدایتی  رویکرد 
تاسیس شده تا به شبهات پاسخ دهد و مشکالت 
حل بشود. فردی هست در باکو و ترکیه آموزش 
را  مسیحیت  تبلیغ  و  بکند  ورود  که  است  دیده 
خیریه  کمک  های  فعالیت  با  اول  بدهد  انجام 
انجام  را  خود  هدف  بعد  و  میکردند  ورود  ای 
فرقه  در خصوص  آزموشی  های  میدهند.کارگاه 
مبلغ  و  مدرس  ها  شهرستان  تمام  در  داریم  ها 

ارسال میکنیم.
مدیر کل اداره تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی، 
افراد  این  که  است  اقناع  بحث  ما  تالش  افزود: 
حقیقت را درک کنند و هدایت بشوند ما حدود 
مرتبط  استادی  با  و  کردیم  شناسایی  را  نفر   6۰
خود  اشتبتاع  مسیر  متوجه  افراد  این  و  شدند 
مراجعه  فرد  ای  دقیقه  هر  ما  کلینیک  در  شدند. 
کند اساتید و کارشناسان حضور دارند ما تالش 
راحتی  به  فردی  هر  اصال  و  ها  خانواده  داریم 
اداره  کند.  بیان  را  خورد  مشکل  و  کند  مراجعه 
امور قرآنی با 6۵۰ تشکل قرآنی در استان مشتمل 
تحت  قرآن  خانه   ۵7۰ و  قرآنی  موسسه   8۴ بر 

اداره تبلیغات اسالمی در حال فعالیت هستند.
حسینی برگزاری دوره های تربیت معلم، دوره 
آموزش یار قرآنی ویژه نیروهای مسلح، برگزاری 
مختلف،  مناسبات  در  قرآنی  مجالس  و  محافل 
ساماندهی فعالین قرآنی و تشکیل هیئت اندیشه 
این  قرآنی  فعالیت های  دیگر  از  را  قرآنی  ورز 

مجموعه برشمرد.

جدیدترین بالیی که ترکیه و اردوغان 
می خواهند بر سر ایران بیاورند

مشهور  طرح  عواقب  سرانجام 
ایران  به  ترکیه  »داپ«  سدسازی 
رسید و در اولین گام سهم آبی که 
از این رودخانه به ایران می رسد ۳۰ 
این  با  است.  یافته  کاهش  درصد 
حساب باید تابستان سال بعد منتظر 
شدن  بایر  و  خشک  خبر  شنیدن 

دشت مغان باشیم!
کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران 
به تازگی گزارشی از اثرات و عواقب 
پروژه آناتولی شرقی )داپ( بر منابع 
کرده  منتشر  ایران  غرب  شمال  آبی 
این سد ۳۰  نشان می دهد  که  است 
درصد از سهم آب ایران از رود ارس 
ترتیب  این  به  می دهد.  کاهش  را 
احتماال دیگر خبری از اندک آبی که 
به  ارس  پایین دست رود  در  اکنون 
دشت مغان می رسید نباشد و باید به 
در  خشکسالی  شنیدن  منتظر  زودی 

دشت مغان باشیم.
در این پژوهش تاکید شده است: 
بهره برداری ها  افزایش  به  توجه  با 
در  آبی  مختلف  سازه های  ایجاد  و 
به ویژه  آبریز  حوضه های  باالدست 
در ترکیه و همچنین کاهش نزوالت 
جوی و کاهش حجم آب ورودی، 
ارس،  آبریز  حوضه های  در  به ویژه 
منسجم تر  اقدامات  تا  است  الزم 
در  ایران  سوی  از  قوی تری  و 

چارچوب دیپلماسی آب در دستور 
کار طرف ایرانی قرار گیرد.

طی  است:  آمده  پژوهش  این  در 
بر  متعددی  سد های  اخیر  سال های 
و  ارس  و  کورا  رودخانه  دو  روی 
کشور های  در  آن ها  سرشاخه های 
مختلف با هدف تولید برق، آبیاری 

اراضی کشاورزی، تأمین آب شرب، 
با  حمل ونقل  و  سیالب  کنترل 
ظرفیتی بالغ بر ۲۵ میلیارد مترمکعب 
ایجاد  افزایش  است.  شده  احداث 
در  به ویژه  آبی  سد های  و  سازه ها 
 1۴ ایجاد  به ویژه  اخیر  سال های 
سد در کشور ترکیه از جمله پروژه 
داپ  به  موسوم  شرقی  آناتولی 

آب  آلودگی  همچنین  و   )DAP(
رودخانه ارس به ویژه از سوی کشور 
فعالیت های  نتیجه  در  ارمنستان 
اتمی  نیروگاه  همچنین  و  معدنی 
باعث  ارمنستان  کشور  در  متسامور 
تنزل کمیت و کیفیت آورد رودخانه 
در  و  شده  اخیر  سال های  در  ارس 

آینده نیز می تواند دسترسی به منابع 
آب رودخانه ارس را محدودتر کند.

شرقی  آناتولی  تکمیل  و  اجرا 
کشور   )DAP( داپ  به  موسوم 
ترکیه در آینده نزدیک ممکن است 
حوضه  در  آبی  منابع  از  ایران  سهم 
آبریز ارس را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد 
کاهش می دهد. قطع یا کاهش آورد 

ترکیه  توسط  ارس  مرزی  رودخانه 
برای  جدی  مشکالت  به  منجر 
تأمین آب شرب و کشاورزی مناطق 

پائین دست گردد.
است:  کرده  تاکید  گزارش  این 
قرارداد های  گذشته  سال های  طی 
کشور های  با  دوجانبه ای  متعدد 
منابع  از  بهره برداری  برای  همسایه 
آب مشترک به تصویب رسیده است 
که شماری از آن ها پس از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوری منتفی شده اند. 
گردآوری شده  اطالعات  اساس  بر 
در  قرارداد   ۲۴ موجود  منابع  از 
پروتکل  معاهده،  مختلف  قالب های 
موضوعات  زمینه  در  موافقت نامه  و 
بین  مرزی  رودخانه های  به  مربوط 
که  شد  منعقد  همسایگان  و  ایران 
عقد  با  قرارداد ها  این  از  تعدادی 
از  تعدادی  و  منسوخ  بعدی  قرارداد 
آن ها نیز از نظر زمانی منقضی شده 
و  داده  دست  از  را  خود  کارکرد  و 
در حال حاضر تعداد 1۴ قرارداد آبی 
معتبر بین ایران و همسایگان وجود 
تنها  ترکیه  کشور  با  متأسفانه  دارد. 
پروتکل استفاده از آب های رودخانه 
ساری سو و قره سو برای تقسیم آب 
این رودخانه ها وجود دارد و در مورد 
رودخانه ارس با ترکیه هنوز معاهده 

و قراردادی منعقد نشده است.


