
5
دوشنبه  26  دی  1401        شماره  6454         سال بیست و پنجم 

آذربایجانشرقی

بحران خشکسالی در کمین 
آذربایجان شرقی

تحقق  برای  کرد:  اظهار  ذاکری  جبارعلی 
مصرف بهینه انرژی و مقایسه میزان مصرف در 
رسانی  اطالع  همسایه،  کشورهای  با  کشورمان 
از طریق صدا و سیما و  و فرهنگ سازی الزم 

رسانه ها به مردم انجام شود.
شهری،  تهدیدهای  شناسایی  درخصوص  وی 
اظهار داشت: ساختمان های ناایمن در استان در 
مناسب  عملی  اقدام  اما  شده  شناسایی  اول  گام 
است  نشده  برداشته  اساسی  مشکل  رفع  جهت 
متولی  دستگاه های  همکاری  با  است  امید  که 
شاهد محدود شدن بافت های ناایمن در سطح 
شهر  اساسی  چالش  و  دغدغه  باشیم.  شهرها 
تبریز مدیریت سیل است که باید در برنامه های 
امر  این  عملی  راهکارهای  استانی،  مخاطرات 

تدوین شود.
سرعت  با  تبریز  شهرداری  گفت:  ذاکری 
ارزیابی و  را  ناایمن  باید ساختمان های  بیشتری 

شناسایی کند و این ارزیابی ها مستمر باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تصریح 
کرد: دل نگرانی اصلی حوزه شهر، در ابنیه فنی 
ازجمله پل های شهری هستند که به مرور زمان 
الزم  که  اند  داده  دست  از  را  خود  آوری  تاب 
است مدیران شهری در سامانه های مدیریتی این 
موارد را رصد کرده و پیش بینی های الزم را در 

راستای رفع خطر انجام دهند.

امانتداری پلیس شهرستان 
هریس در بازگرداندن 

یک کیلو طال
حسین عبدی فرمانده انتظامی استان آذربایجان 
امانتداری  و  نفس  عزت  کرد:با  اظهار  شرقی 
شهرستان  “خرمالو”  پاسگاه  انتظامی  ماموران 
۱۱میلیارد  مبلغ  و  طال  کیلوگرم  یک  “هریس” 
بازگردانده  به صاحبش  ریال چک  و۸۳۰میلیون 
واژگونی  بر  مبنی  خبری  دریافت  پی  در  شد. 
ماموران  “تبریز-اهر”،  محور  در  سمند  خودرو 
صحنه  در  “هریس”  شهرستان  خرمالو  پاسگاه 

حضور یافتند.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه افزود: بعد از 
 ۲۰ در  کیف  عدد  یک  تصادف  صحنه  بررسی 
متری از خودرو پیدا شد که با بررسی محتویات 
آن مشخص شد، مقدار یک کیلو گرم طال و مبلغ 
در  بانکی  چک  ریال  میلیون  و۸۳۰  میلیارد   ۱۱
داخل کیف  است که پس از صورت جلسه و 

شناسایی صاحبش به وی باز گردانده شد.

سانحه رانندگی در ایلخچی 
۷ مصدوم برجا گذاشت

از  شرقی  آذربایجان  اورژانس  سخنگوی 
رانندگی در  در سانحه  نفر  مصدوم شدن هفت 

ایلخچی خبر داد.
وحید شادی نیا گفت: در این حادثه هفت نفر 
شامل آقای ۴۰ ، ۴۰ ، ۲۴ ، ۹ و ۱۷ ساله و خانم 

۴۴ و ۴۰ ساله مصدوم شده بودند.
شادی نیا گفت: مصدومان حادثه پس از ارزیابی 
و انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امام 

خمینی )ره( اسکو انتقال داده شدند.

نخستین خانه محیط زیست 
مدرسه ای در تبریز 

افتتاح شد
معاون آموزش و پژوهش مشارکت های مردمی 
محیط  سازمان 
در  کشور  زیست 
این  افتتاح  جریان 
زیست  محیط  خانه 
جهان  اینکه  بیان  با 
گرفتار  جدید 
مختلفی  معضالت 
محیط  حوزه  در 
زمین،  گرمایش  کرد:  خاطرنشان  است،  زیست 
کم آبی و گرد و غبار مسئولیت ما را مضاعف 
. کار اصلی را در حفظ محیط زیست  می کند 
مسئولین آموزش و پرورش انجام می دهند چرا 
که این امر ابتدا در کالس درس مطرح می شود.

تمدن  یک  ما  تمدن  اینکه  به  اشاره  با  مرادی 
دوستدار محیط زیست است، افزود: در احادیث 
و روایات ما بر آلوده نکردن محیط زیست تاکید 
شده است. جامعه سالم دارای محیط زیست سالم 
با سازمان  پرورش  و  آموزش  است و همکاری 

حفاظت محیط زیست بسیار اهمیت دارد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان نیز در 
این آیین گفت: انتظار داریم مفاهیم ضروری در 
انتقال  آموزان  دانش  به  را  زیست  محیط  مورد 
نیاز  از  یکی  محیطی  زیست  سواد  شود.  داده 
ما  زیست  محیط  ظرفیت  و  است  ابتدایی  های 
در کشور و استان اشباع شده بنابراین مربیان و 
کارشناسان برای نسل آینده فرهنگ سازی کنند.

غالمرضا علیزاده معاون پژوهش، برنامه ریزی 
و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان 
دستگاههای  زیست  محیط  حفظ  در  گفت:  هم 
بیشتری داشته  باید مشارکت  نهاد  فعال و مردم 
و  باشیم  داشته  آرامی  زندگی  بتوانیم  تا  باشند 
پیشگام  زمینه  این  در  تربیت  و  تعلیم  دستگاه 
نکردن  دستکاری  باید  معتقدیم  چراکه  است 

محیط زیست نهادینه شود.

۳۶.۳ میلیون مترمکعب آب وارد ۱۰ سد بزرگ 
آذربایجان شرقی شد

علل تغییر اقلیم و خشکسالی در ایران 
و کاهش فصل زمستان از 5.5 ماه به ۲ ماه

و  آب  گروه  استادیار  زاده  رستم  هاشم 
علوم  و  برنامه ریزی  دانشکده ی  هواشناسی 
تفصیلی،  تبریز در گفت وگویی  دانشگاه  محیطی 
بارندگی ها  با  ارتباط  در  را  مختلفی  مسایل 

کالنشهر تبریز تشریح می کند.
هوایی  و  آب  وضعیت  و  جغرافیایی  موقعیت 
قدیم  از  که  است  ای  گونه  به  شرقی  آذربایجان 
االیام از اواسط فصل پاییز تا آخر فصل زمستان 
سنگین  بارش های  و  هوا  برودت  شاهد  همواره 
برف بودیم؛ حتی بسیاری از قدیمی ها فصل سرما 
بزرگ  چله ی  و  کوچک  چله ی  بخش  دو  به  را 

تقسیم بندی می کردند.
از  استفاده  نقلیه،  وسایط  میزان  افزایش 
از  مختلف  صنایع  فعالیت  فسیلی،  سوخت های 
سطح  در  آالینده  مجموعه های  و  صنایع  جمله 
و  اقلیمی  شرایط  تغییر  همه،  از  مهم تر  و  تبریز 
میزان  کاهش  بر  عالوه  منطقه ای،  خشکسالی  
بارندگی، منجر به افزایش آلودگی  هوا و همچنین 

پدیده ی جدید ریزگردها شده است.
تغییر اقلیم منطقه یک موضوع بین المللی است

منطقه که یک  اقلیم  تغییر  به  توجه  با  بی تردید 
موضوع بین المللی محسوب شده و مختص یک 
به  توجه  عدم  صورت  در  نیست،  خاص  کشور 
ریزگردها،  همچنین  و  آالیندگی  بارندگی،  بحث 
کشور ما نیز مانند سایر کشورها دچار آسیب های 
جبران ناپذیر زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی 
به خطر  نیز  کشورها  غذایی  امنیت  حتی  و  شده 

خواهد افتاد.

امکان  این  پیشرفته  تجهیزات  و  ابزارها  امروزه 
را فراهم آورده تا با استفاده از سیستم  ماهواره ای 
بینی های دقیقی  و توابع ریاضی، سنجش و پیش 
ریزگردها  آلودگی،  بارندگی،  میزان  درخصوص 
سرمای  فصل  در  اینکه  به  باتوجه  و  شود  انجام 
سال جاری که میزان بارندگی در استان به مراتب 
کمتر از سال های گذشته و میزان آلودگی هوا نیز 
و  شمرده  غنیمت  را  فرصت  است،  شده  بیشتر 
گفت وگویی را با دکتر رستم زاده استادیار گروه آب 
و هواشناسی دانشکده  برنامه ریزی و علوم محیطی 
و  آب  تحقیقات  سایت  مسئول  و  تبریز  دانشگاه 

هواشناسی کاربردی این دانشکده انجام داده ایم.
بارشی در  منابع  هاشم رستم زاده ضمن تشریح 
کشور، با بیان اینکه کشور ما آنچنان که باید، دارای 
منابع  طریق  از  اکثرا  و  نبوده  داخلی  بارش های 
خارجی تغذیه می شویم، اظهار می کند: دو منطقه ی 
بهار(  فصل  )در  تبریز  و  پاییز(  فصل  )در  خزر 
جزو منابع داخلی بارشی در این منطقه محسوب 
افزایش  خزر،  منطقه ی  در  به طوریکه  می شوند. 
موجب  خزر  دریای  در  شمال  بادهای  رطوبت 
ایجاد بارش در سواحل خزر می  شود و در تبریز 
بارندگی  سهند  همرفتی  بارش های  طریق  از  نیز 
ایجاد می شود که یکی از عوامل ایجاد بارش در 
این منطقه ، رطوبت جمع شده در کو ه های سهند 
در فصل  زمستان، با گرم شدن هوا در فصل بهار 

موجب ایجاد بارندگی در تبریز می شود.
دانشکده ی  هواشناسی  و  آب  گروه  استادیار 
ادامه  تبریز  دانشگاه  محیطی  علوم  و  برنامه ریزی 
آذربایجان  در  بارندگی  خارجی  منابع  می دهد: 
شرقی از چند نقطه به سمت استان حرکت  می کند 
بارندگی های  تمام  که  عامیانه  تصور  برخالف  و 
یکی  تنها  ترکیه  می آید،  ترکیه   سمت  از  استان 

شرقی  آذربایجان  در  بارندگی  خارجی  منابع  از 
محسوب می شود و یکی از مراکز اصلی بارندگی 
عنوان  تحت  اصطالحا  که  است  آفریقا  استان، 
بارش های  که  می شود  نامیده  سودانی  بارش های 
اتفاق می افتد و برف  سیالبی از طریق این مرکز 
بارشی  سیستم های  طریق  از  نیز  گذشته  هفته ی 

آفریقا وارد کشور شده بود.
هواشناسی  و  آب  تحقیقات  سایت  مسئول 
محیطی  علوم  و  برنامه ریزی  دانشکده   کاربردی 
خاطرنشان می کند: دومین مرکز خارجی بارش در 
به سمت شرق  که  است  مدیترانه  دریای  کشور، 
مسیر  دو  که  می کند  طی  را  مسیر  سه  و  می آید 
شامل  نیز  سوم  مسیر  و  گرجستان  ترکیه،  شامل 
ایران، عراق و سوریه است.  از نظرزمانی سه نوع 
فصل  در  آذر  و  آبان  شامل  که  دارد  وجود  داده 
پاییز و بهمن تا اسفند در فصل زمستان است و 
براساس تحقیقات انجام شده در سال های اخیر، 
منابع و مراکز اصلی بارش های موجود در کشور 

از سوی اقیانوس ها است.
هواشناسی  پدیده های  اینکه  بیان  با  زاده  رستم 
در ابعاد جغرافیایی یک هزار در ۳ هزار کیلومتر 
تصاویر  این  می افزاید:  می شود،  بررسی  مربع 
و  می شود  گیری  اندازه  ماهواره ها  توسط  فقط 
گیرد  قرار  باال  ارتفاع  در  آنچنان  باید  ماهواره ها 
که  باشد  داشته  احاطه  مذکور  این وسعت  بر  که 
 »eumetsat  « اصطالحا  ماهواره ها  نوع  این 
نامیده  می شود و کامال منطبق بر تکنولوژی جدید 
بوده و اینطور نیست که براساس حدس و گمان 

پیش بینی شود. درواقع انسان رفته رفته براساس 
کشفیات علمی به قوانین پیچیده  الهی پی می برد.

دانشکده ی  هواشناسی  و  آب  گروه  استادیار 
برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز با اشاره 
یاد  منطقه،  دوره ای  خشکسالی  و  اقلیم  تغییر  به 
آور می شود: ما اکنون در یک دوره  خشکسالی نیز 
اقلیم که  قرار گرفته ایم. به عبارتی عالوه بر تغییر 
موجب کاهش بارندگی ها و افزایش دمای محیطی 
کره  زمین شده که شامل قاره ی اروپا و خاورمیانه 
خشکسالی  دوره ی  سال  پنجمین  در  است،  نیز 
بارش ها  دوره های خشکسالی  در  که  داریم  قرار 
از نظم خارج شده و کاهش می یابد و بارش های 
انجام  پراکنده  و  رگباری  به صورت  نیز  موجود 
می شود. حدود هفت سال طول می کشد که تا یک 
قبلی  دوره ی  برسد.  اتمام  به  خشکسالی  دوره ی 
خشکسالی مربوط به دهه ی ۱۳۷۰ بود که بعد از 
حدود ۲۵ سال مجددا شاهد دوره ی جدیدی از 

خشکسالی هستیم.
گفت وگو  این  از  دیگری  بخش  در  رستم زاده 
را  زمستان  فصل  جغرافیایی  مفهوم  ما  می گوید: 
زمستان  فصل  قبال  به طوریکه  داده ایم؛  دست  از 
و  دی  در  زمستان  فصل  اکنون  اما  بود  ماه   ۵.۵
بهمن خالصه شده است و با این اوصاف دوره ی 
مصرف آب بیش از اندازه افزایش خواهد یافت. 
کند  تغییر  به گونه ای  باید  ما  کشاورزی  بنابراین 
در  فرودین،  و  اسفند  بهمن،  بجای  درختان  که 
چراکه  شکوفه ها  دهد  شکوفه  ماه  اردیبهشت 
به دلیل نوسات آب وهوایی آسیب پذیر هستند. ما 
در آینده بیش از اندازه با توده  هوایی فروردین ماه 

و سرمازدگی دیررس مواجه خواهیم شد.
به گفته ی این استادیار گروه آب و هواشناسی 
دانشگاه  محیطی  علوم  و  برنامه ریزی  دانشکده ی 

از  بیش  اخیر  سال   ۱۰ در  گرمایی  موج  تبریز، 
اوایل  و  خرداد  اواخر  از  و  یافته  افزایش  اندازه 
تیر آغاز می شود، که شدیدا درختان را تحت تاثیر 
این  برروی  اروپا  اتحادیه ی  قرار می دهد و حتی 

موضوع میلیاردی هزینه می کند.
ایران  مرکز  از  هوایی  توده ی  اینکه  بیان  با  او 
حرکت کرده و در تیرماه وارد آذربایجان شرقی 
با  را  خودمان  باید  ما  می کند:  اظهار  می شود، 
آنچنان  ما  چراکه  دهیم؛  تطبیق  موجود  شرایط 
که باید، نمی توانیم اقلیم را تغییر دهیم و تبعات 
سازی  باران  نظر  از  اما  دارد.  پی  در  هم  زیادی 
می توانیم کارهایی را انجام دهیم. تغییر اقلیم یک 
موضوع جهانی است که در برخی از کشورهای 
)مانند  هستند  جزیره ای  به صورت  که  آسیایی 
مالدیو(، در اثر باالآمدن سطح آب، بخشی از این 
می گیرند  قرار  آب  زیر  کلی  به صورت  جزیره ها 
و  شمالی  آمریکای  کشورهای  از  برخی  در  و 
مرکزی، شاهد بروز طوفان های شدید هستیم که 
ممالک را به لحاظ جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی 

بهم می زنند.
هواشناسی  و  آب  تحقیقات  سایت  مسئول 
محیطی  علوم  و  برنامه ریزی  دانشکده   کاربردی 
تغییر  می گوید:  اقلیمی  تغییرات  انواع  تشریح  در 
اقلیم انواع مختلفی دارد که شایع ترین نوع تغییر 
پایین آمدن  از  اقلیم در منطقه ی ما عبارت است 
توده ی پرفشار سیبری و دلیل اصلی بارش برف 
آمدن  پایین  نیز  اخیر  هفته های  در  عربستان  در 
انتقال  موجب  که  است  سیبری  پرفشار  توده ی 
موج سرما به سمت عربستان شده است. همچنین 
برف  بارش  شاهد  کمتر  ما  که  یزد  مانند  شهری 
در این شهر بودیم، به دلیل همین موضوع، امسال 

سفید پوش شد.
منطقه ی  اینکه  به  باتوجه  می افزاید:  رستم زاده 
آذربایجان در حد فاصل بین منطقه ی نیمه خشک، 
مرطوب و نیمه  مرطوب قرار دارد -که اصطالحا 
مدیترانه ای  هوای  و  هوا، آب  و  نوع آب  این  به 
گفته می شود- میزان آسیب پذیری این منطقه به 
مراتب بیشتر از سایر مناطق است و مناطق خشک 
که کشاورزی سیفی ندارد یا منطقه ی شمال، کمتر 
دچار مشکل می شود. اما در منطقه ی آذربایجان با 
نیمه  به سمت  منطقه  اقلیم  تغییرات،  کوچکترین 
این موضوع عالوه  که  پیدا می کند  خشک سوق 
اثرات  غذایی،  امنیت  بحث  در  مشکل  ایجاد  بر 
اقتصادی و اجتماعی از جمله مهاجرت از روستا  

به شهر را به وجود می آورد.
تنها  بارش  کمبود  مشکل  اینکه  بیان  با  او 
 ۴۰ ترکیه  مثل  کشوری  و  نبوده  ایران  مختص 
داده  دست  از  را  خود  بارش های  میزان  درصد 
سیبری  پرفشار  سیستم  می کند:  اضافه  است، 
فشار  پایین  به سمت  را  نوعی خاورمیانه  به  که 
سیستم   مسیر  در  بزرگ  مانعی  مانند  می دهد، 
مسیر  تغییر  به  منجر  و  گرفته  قرار  بارش ها 
یا  یزد  مانند  استان هایی  سمت  به  بارش ها 
تا زمانی  کشورهایی مثل عربستان شده است و 
استان  در  ما  نکند،  نشینی  به عقب  مانع  این  که 
شاهد بارش نخواهیم بود و بارش های روزهای 
کشی  عقب  از  بعد  و  علت  به همین  نیز  اخیر 

سیستم پرفشار سیبری، انجام شد.
دانشکده ی  هواشناسی  و  آب  گروه  استادیار 
در  تبریز  دانشگاه  محیطی  علوم  و  برنامه ریزی 
منطقه ی  اصلی  بارش های  وقوع  زمان  خصوص 
اصلی  بارش های  می کند:  خاطرنشان  آذربایجان 
خواهد  آغاز  ماه  دی  اواخر  از  شرقی  آذربایجان 
که  داریم  اصلی  بارش  نوع  سه  کل  در  ما  شد. 
و  می افتد  اتفاق  بهار  اوایل  و  زمستان  پاییز،  در 
مخصوصا  و  کشورها  درد  به  که  بارندگی هایی 
هستند.  جامد  بارندگی  های  می خورد،  ما  استان 
تبخیر  و  مایع  موجب  اقلیم  تغییر  متاسفانه  اما 
مورد  آبی  ذخیره ی  نتیجه  در  و  شده  برف   شدن 
در  کشور  آبی  جریان  به  شدن  وارد  برای  نیاز 
و  نمی گیرد  شکل  ماه،  اردیبهشت  و  بهار  فصل 
بزرگ  مشکالت  از  یکی  به  آینده  در  مساله  این 
باید  می رسد  نظر  به  و  تبدیل خواهد شد  کشور 
در برنامه ریزی ها و آینده  نگری های خود مسأله ی 

تغییر اقلیم را در نظر بگیریم.
نوع  بهترین  می شود:  یادآور  رستم زاده 
زمان  مدت  در  بارندگی  نیز،  مایع  بارندگی های 
در  باید  مایع  بارندگی  مثال  به طور  است.  کوتاه 
اتفاق  متناوب  به صورت  تا ۴۸ ساعت  مدت ۲۴ 
بارش  ساعت  دو  تا  یک  در  صرفا  اگر  و  بیفتد 

صورت گیرد، موجب سیل و تخریب می شود.

طرح سربازی نخبه برای نخستین بار در کشور
دارای  نخبه  سرباز  عنوان  به  که  هادی«  »معین 
تعدادی مقاالت علمی است، در خصوص تحقیق 
محدودیت  به  توجه  با  امروزه  کرد:  اظهار  خود 
کشاورزی،  بخش  دسترس  در  آب  منابع  شدید 
مصرف  بهره وری  افزایش  راهکارهای  ارائه 
فاریاب  اراضی  آبیاری  و  بوده  اهمیت  حائز  آب 
از  استفاده  با  دیم  اراضی  و  کم آبیاری  به صورت 
آبیاری تکمیلی نیز از جمله مواردی است که برای 
الگوهای کشت مناطق مختلف توصیه شده است.

بهینه  الگوهای  ارائه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
تنش  سو  اثرات  کاهش  هدف  با  کم آبیاری  برای 
آبی بر عملکرد، افزود: در این پژوهش برای ارائه 
الگوی کم آبیاری محصوالت الگوی کشت شبکه 
رضایت مندی  شاخص  از  صوفی چای،  آبیاری 
نیاز آبی به عنوان یک شاخص عملکرد در شرایط 

تخصیص  الگوی  و  استفاده شده  آب  محدودیت 
کاهش  هدف  با  نیز  کشاورزی  دسترس  در  آب 
ریسک اقلیمی محصوالت الگوی کشت ارائه شد.

نتایج  کرد:  خاطرنشان  جوان  پژوهشگر  این   
ارائه  الگوی کم آبیاری  از  استفاده  با  نشان داد که 
نیاز  رضایت مندی  شاخص  از  بهره گیری  با  شده 
برای  و  نوین  شاخص  یک  عنوان  به  که  آبی 
ریسک  که  گرفته  صورت  کشور  در  بار  اولین 
شبکه  در  کشت  الگوی  محصوالت  تمام  اقلیمی 
پایین  اقلیمی  ریسک  محدوده  در  صوفی چای 
)شاخص رضایت مندی نیاز آبی باالی ۵۰ درصد( 
آبی  نیاز  رضایت مندی  شاخص  می گیرد.  قرار 
در  بار  اولین  برای  نوین  شاخص  یک  عنوان  به 
زمینه  این  در  مطالعات  و  شده  ارائه   ۲۰۰۲ سال 
این  از  است.  محدود  بسیار  جهان  سطح  در  نیز 

و  اقلیمی  ریسک  ارزیابی  برای  بیشتر  شاخص 
با  خشکسالی  شاخص  یک  به عنوان  آن  ارتباط 
عملکرد محصوالت استفاده شده است. در طرح 
آبی  نیاز  از شاخص رضایتمندی  فعلی  تحقیقاتی 
ارائه  برای  شاخص  یک  به عنوان  بار  اولین  برای 
نتایج  که  شد  استفاده  بهینه  کم آبیاری  الگوی 

رضایت بخشی را حاصل کرد.
انجام  تحقیق  اهمیت  خصوص  در  هادی   
روند  ادامه  به  توجه  با  شد:  یادآور  خود،  گرفته 
کشور،  نقاط  اقصی  در  کم آبی  و  خشکسالی ها 
الگوی  ارائه  برای  شاخص  این  از  استفاده 
ریسک  وقوع  با  مقابله  به منظور  بهینه  کم آبیاری 
نتیجه  در  و  شده  کشت  محصوالت  اقلیمی 
تثبیت عملکرد می تواند مورد توجه بهره برداران 

شبکه های آبیاری و زهکشی قرار گیرد.

با  آذربایجان شرقی  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
سدهای  به  آب  ورودی  میزان  کاهش  به  اشاره 
استان، گفت: از اول سال آبی امسال )اول مهرماه 
تاکنون( ۳۶.۳ میلیون مترمکعب آب وارد ۱۰ سد 

بزرگ استان شد.
حالی  در  این  کرد:  اظهار  غفارزاده  یوسف 
میلیون  است که در مدت مشابه سال قبل ۴۴.۲ 
مترمکعب آب وارد سدهای استان شده بود یعنی 
به  ورودی  آب های  روان  جاری  آبی  سال  در 
مخازن سدها نسبت به سال قبل ۱۸ درصد کاهش 
داشته است. در حال حاضر با وجود مصرف بهینه 
گرفته،  انجام  برنامه ریزی های  وجود  با  و  آب 
بزرگ  سدهای  مخازن  در  آبی  ذخایر  مجموع 

استان ۹ درصد کمتر از سال قبل است.
بیشتر  ورودی  آب های  روان  داد:  ادامه  وی 
سال  به  نسبت  جاری  سال  در  استان  سدهای 
میان سدهای  این  در  و  است  داشته  کاهش  قبل 
آیدوغموش میانه، نهند تبریز و ستارخان اهر به 
درصد،   ۲۴ و  درصد   ۴۰ درصد،   ۸۷ با  ترتیب 

بیشترین کاهش  را دارد.
 ۲۷ حاضر  حال  در  شد:  یادآور  »غفارزاده« 
درصد مخازن سدهای بزرگ آذربایجان شرقی پر 

شده و ۷۳ درصد از ظرفیت آنها خالی است.
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی با ابراز 
زمستانی،  بارش های  تداوم  به  نسبت  امیدواری 
ادامه داد: با تمهیدات و برنامه ریزی های گذشته، 
شرب  آب  تامین  جهت  الزم  آب  حجم  ذخیره 
سدهای  مخازن  در  امسال  آبی  سال  اسفندماه  تا 
مربوطه پیش بینی شده است اما با توجه به احتمال 
مصرف  در  صرفه جویی  خشکسالی ها،  تداوم 
ادامه دار  صورت  در  زیرا  است  ضروری  آب 
بحران  مرحله  به  ورود  جوی،  بارش های  نبودن 

موضوعی جدی است.
»غفارزاده« با اشاره به آخرین وضعیت سدهای 
نیز  جاری  آبی  سال  در  آذربایجان شرقی  کوتاه 

در  بارندگی ها  توجه  قابل  کاهش  با  کرد:  بیان 
طول سال و عدم وجود آب کافی در حوضه های 
آبریز تاکنون در اغلب سدهای کوتاه و معیشتی، 
در  اساس  این  بر  و  است  نبوده  مناسب  آبگیری 
حال برنامه ریزی برای بهره مندی از ظرفیت بارش 
و روان آبها هستیم و تا ۱۵ اردیبهشت از فرصت ها 

برای آبگیری استفاده خواهد شد.
وی همچنین اظهار کرد: متوسط درجه حرارت 
با  برابر  آذر سال جاری  آخر  تا  آذربایجان شرقی 
۱۰.۳ سانتیگراد بوده که نسبت به سال آبی قبل 
۱.۲ درجه افزایش و نسبت به متوسط دراز مدت 
تبخیر  متوسط  می دهد.  نشان  افزایش  درجه   ۱.۷
استان نیز تا آخر آذرماه برابر با ۲۴۹ میلی متر بوده 
که نسبت به سال آبی قبل ۴.۴ درصد افزایش و 
نسبت به متوسط دراز مدت ۱۸.۱ درصد افزایش 

نشان می دهد.
تا  جریان  حجم  مجموع  داد:  ادامه  »غفارزاده« 
مبنای  ایستگاه های  در  نیز  جاری  سال  آذر  آخر 
که  بوده  مترمکعب  میلیون   ۱۶.۸ با  برابر  استان 
به  درازمدت  متوسط  و  قبل  آبی  سال  به  نسبت 

ترتیب ۲۶ و ۶۴.۵ درصد کاهش نشان می دهد.
نرمال  در حد  قبل  سال   ۱۵ تا حدود  بارش ها 
در  داشت،  افزایش  سال  دو  یکی  اگر  و  بود 
از  اما  می یافت  کاهش  هم  دوسالی  یکی  عوض 
سال ۱۳۸۶ به بعد به طور مداوم کاهش بارش از 

نرمال ثبت شده است.

آغاز پویش مردمی کودکان سایبری در تبریز
با  همزمان  داشت:  اظهار  محمودی  محسن 
کشور  سراسر  در  سایبری  کودکان  پویش  آغاز 
در استان آذربایجان شرقی نیز این پویش ۲۴ دی 

ماه آغاز و تا ۲۹ همین ماه ادامه خواهد داشت.
انتظامی تصریح کرد: امروزه کودکان  این مقام 
امکان  مجازی  فضای  در  با حضور  نوجوانان  و 
مواجه با انواع خطرات و تهدیدات در این فضا 
را دارند به همین دلیل بسیار حائز اهمیت است 
امر آموزش در مدارس  تا والدین و کارشناسان 
آنالین  در فضای  کودکان  به  ویژه ای  توجه  باید 
داشته باشند تا با ارائه آموزش های الزم آنان را از 

هرگونه خطر احتمالی دور نگه دارند.
محمودی افزود: تمام سنین به خصوص افراد 
استفاده  مهارت  و  سواد  باید  سال  و  سن  کم 
داشته  را  مجازی  فضای  از  درست  و  صحیح 
باشند و هر چقدر آگاهی بخشی و فرهنگ سازی 
آسیب های  شاهد  شود،  ایجاد  این خصوص  در 
خواهیم  کودکان  خصوص  به  افراد  در  کمتری 
توجه  و  سایبری  کودکان  پویش  اجرای  که  بود 
بسیار  می تواند  پویش  این  به  افراد  و  خانواده ها 

مهم و ارزشمند باشد.
بیان  آذربایجان شرقی  استان  فتا  پلیس  رئیس 
سایبری،  کودکان  پویش  طرح  اجرای  با  داشت: 
و  مناسب  استفاده  مهارت  و  دانش  سطح  ارتقاء 
موثر از فضای مجازی در خانواده ها و راهکارهای 
اثربخش برای ایمن سازی فرزندان در این فضا به 
منظور بهره مندی بیشتر از فرصت ها و پیشگیری 
دیجیتال  شکاف  اجتماعی،کاهش  آسیب های  از 
آسیب های  از  پشگیری  کودکان،  و  والدین  بین 

ناشی از استفاده ناصحیح از فضای مجازی برای 
استفاده  مهارت  و  دانش  ارتقاء سطح  و  کودکان 
اهداف پویش  از  اجتماعی  از شبکه های  مناسب 

می باشد.
در  کودکان  حامی  فتا  پلیس  اینکه  بیان  با  وی 
فضای مجازی است، گفت: کودکان برای استفاده 
از فضای مجازی باید دانش و مهارت های الزم را 
کسب کنند و تمام متولیان امر در این خصوص 
اجتماعی  حساسیت  و  داشته  را  الزم  همکاری 
مجازی  فضای  در  کودکان  وضعیت  به  نسبت 
افزایش یابد تا کودکان با  شناخت درستی از این 

فضا گرفتار آسیب ها نشوند.
درباره  کرد:  توصیه  والدین  تمام  به  محمودی 
اینترنت و سایت های مورد عالقه فرزندان خود 
یاد  را  جدید  ارتباطی  راه های  و  کرده  مطالعه 
و  امنیت  زمینه  در  فرزندان  با  همچنین  بگیرند 
اینترنت  و  مجازی  فضای  در  آن  حفظ  اهمیت 
در  را  خود  اطالعات  حداالمکان  کنند.  صحبت 
به  جدید  های  فناوری  و  مجازی  فضای  مورد 
روز نگه داشته و حتما کودکان خود را در فضای 

مجازی تنها نگذارند.
آذربایجان شرقی  استان  فتا  پلیس  رئیس 
بهره برداری  برای  می توانند  هموطنان  گفت: 
حوزه های  تمام  در  شده  تولید  محتواهای  از 
سایبری بخصوص مطالب تولید شده با موضوع 
نشانی             به  فتا  پلیس  سایت  به  سایبری  کودکان 
www.cyberpolice.ir مراجعه و  با همراهی این 

فضای  در  کودکان  حامی  پویش  این  در  پلیس 
مجازی باشند.

حرکت شهرداری به سمت شهر دوستدار سالمند
سالمندان  تکریم  برای  کرد:  ابراز  باغبان  علی 
شهر تبریز صدور کارت منزلت برای بازنشستگان 
و شهروندان باالی ۶۵ سال در دستور کار شورای 

اسالمی شهر قرار دارد.
اخیرا  که  ای  الیحه   در  کرد:  اظهار   باغبان 
آمده،  بازنشستگان  برای  شهرداری  طرف  از 
شهروندان باالی ۶۵ سال مشمول دریافت کارت 
و  خدمات  از  بخشی  می گیرند.  قرار  منزلت 
امکانات شهری مانند مترو با ارائه کارت رایگان 
بوده و اقسام خدمات دیگر با تخفیف ویژه برای 

سالمندان صورت می پذیرد.
شهر  اسالمی  شورای  بودجه  کمیسیون  رئیس 

تبریز ادامه داد: حمل و نقل عمومی از جمله مترو 
و اتوبوس  های واحد شهرداری به بخش رایگان 
خدمات  بخش  و  شود  می  شامل  کارت  این 
درمانی شامل تخفیف است، همچنین استفاده از 
فضاهای ورزشی و استخرها نیز از دیگرخدمات 

کارت منزلت خواهد بود.
ادامه  در  نیز  برگی  رسول  االسالم  حجت 
برای  شهر  مناسب سازی  کرد:  اظهار  جلسه  این 
مدیریت  ضروریات   و  ملزومات  از  سالمندان 
منسجم  ریزهای  برنامه  طبق  و  است  شهری 
مخصوص  موضوعی  پارک  یک  آینده  سال  در 

سالمندان شهر تبریز در نظر گرفته می شود.

 

عمومی       مجمع  جلسه  در  میشود  دعوت  سهام  صاحبان  کلیه  از  بدینوسیله 
فوق العاده شرکت زرین ماکیان میثاق ثمر)سهامی خاص( که راس ساعت ۱۱ 
روز  سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در محل دفتر شرکت واقع در تبریز، اول 

خطیب،پالک ۱۴، طبقه اول برگزار میگردد، حضور به هم رسانند. 
 *دستور جلسه: 

۱-افزایش سرمایه شرکت 
۲-تغییر و اصالح اساسنامه شرکت 

  

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت زرین ماکیان میثاق ثمر)سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 44204 و شناسه ملی 14006566792

هیئت مدیره


