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 عزم جدی برای مبارزه با 
زمین خواری در آذربایجان غربی

ضرورت همکاری آموزش و 
پرورش با آبفا در صرفه جویی آب 

 افزایش وسعت دریاچه ارومیه
 به 2 هزار و 104 کیلومتر

هوشمندسازی بیش از 3 هزار 
کنتور برق 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اشاره به هوشمند سازی بیش از 11 هزار کنتور 
برق در استان، گفت: سه هزار و 418 دستگاه کنتور برق تاکنون در این استان هوشمند شده است.

اکبر حســن بگلو افزود: مراحل نصب این تعداد دســتگاه کنتور فهام 'طرح ملی فراســامانه هوشمند اندازه گیری و 
مدیریت انرژی' از نوع سه فاز ولتاژ ثانویه غیرمستقیم از ابتدای سال جاری آغاز شده بود که در حال حاضر به اتمام رسیده 
است.وی با اشاره به اینکه هوشمند سازی باقی کنتورهای برق نیز از برنامه های این سازمان است، ادامه داد: انشعابات 

مشترکان دیماندی کنتورهای دیجیتالی معمولی در اولویت تعویض این شرکت در استان قرار دارد. 
وی اضافه کرد: مرحله بعدی این طرح ...
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آذربایجان غربی

نوسازی 800 تاکسی فرسوده در ارومیه
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 هوشمندســازی بیش از
 3 هزار کنتور برق 

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق 
آذربایجان غربی با اشــاره به هوشمند سازی بیش از 
11 هزار کنتور برق در اســتان، گفت: سه هزار و 418 
دســتگاه کنتور برق تاکنون در این استان هوشمند 

شده است.
اکبر حســن بگلو افزود: مراحل نصب این تعداد 
دســتگاه کنتور فهام 'طرح ملی فراسامانه هوشمند 
اندازه گیــری و مدیریت انرژی' از نوع ســه فاز ولتاژ 
ثانویه غیرمستقیم از ابتدای سال جاری آغاز شده بود 

که در حال حاضر به اتمام رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه هوشــمند ســازی باقی 
کنتورهای برق نیز از برنامه های این سازمان است، 
ادامه داد: انشــعابات مشترکان دیماندی کنتورهای 
دیجیتالی معمولی در اولویت تعویض این شرکت در 
استان قرار دارد. وی اضافه کرد: مرحله بعدی این طرح 
با تعویض کنتورهای انشعابات ولتاژ اولیه، چاه های 
آب کشاورزی و انشعابات دارای کنتور سه فاز مستقیم 
ادامه می یابد.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی افزود: 394 مشترک برق طی سال 
گذشــته در بخش های صنعتی، کشاورزی، اداری، 
تجاری و دیزل های خود تامین در طرح کاهش پیک 
بار تابستان مشارکت و 13 میلیارد و 490 میلیون ریال 
پاداش دریافت کردند.حسن بگلو بیان کرد: استفاده از 
لوازم اندازه گیری مناســب از جمله کنتور هوشمند 
دیجیتالی همراه مودم یا دیتاالگر شرط اصلی و مهم 
برای برخــورداری از پــاداش و تخفیف طرح های 
مدیریت بار است.وی گفت: در صورت تحقق تبدیل 
مدیریت مصرف و اصــاح الگوی مصرف به یک 
فرهنگ عمومی بسیاری از مشکات حوزه انرژی در 
استان و کشور حل و اهداف مهم ملی در حوزه صنعت 
برق محقق می شــود.هدف از طــرح فهام تعویض 
کنتورهای دیجیتالی معمولی با کنتورهای هوشمند 
)AMI( است که این کنتورها قابلیت های بسیاری از 
جمله قرائت از راه دور، مشــاهده پروفیل بار مصرفی 
مشترک، مشــاهده وضعیت لحظه ای پارامترهای 
شبکه مشترک و... را در اختیار شرکت توزیع برق قرار 
می دهد.99 درصد جمعیت ســه میلیون و 265 هزار 

نفری این استان از نعمت برق برخوردار هستند. 

در آذربایجان غربی؛

290 هزار مترمربع فرش 
دستباف تولید می شود

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان  غربی گفت: ســاالنه به طور میانگین 
290 هزار متر مربع فرش دســتباف در این استان 

تولید می شود.
جعفر صادق اســکندری افــزود: 90 درصد 
از تولیــد فرش های دســتباف این اســتان به 
اســتان های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان 
رضوی، اصفهان، قم و فارس صادر می شــود که 
در این میان تبریــز بزرگترین بازار فروش فرش 

این استان است.
وی بر صــادرات فرش تولیــدی آذربایجان 
غربی به خارج از کشــور تاکید کــرد و ادامه داد: 
تولید فرش دســتباف این اســتان به کشورهای 
خارجی از جمله آلمان، فرانســه، انگلیس، ایتالیا، 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس، لبنان، ژاپن و 

روسیه صادر می شود.
وی بیــان کــرد: بیمــه یکــی از بزرگترین 
مشــکات بافندگان فرش بوده که این مشکل 
به دلیل کمبــود بودجه و یارانه تخصیصی دولت 
رخ داده و در این مورد نیز اقدامات خوبی از طرف 

صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.
رئیــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
آذربایجان غربی افزود: خوشه فرش در این استان 
بزودی راه اندازی می شــود که با راه اندازی این 
خوشه عاوه بر حل شــدن مشکات مالی این 
حوزه، صنعت فرش توســعه قابل توجهی خواهد 
داشت.اســکندری با اشاره به توانمندی های این 
اســتان در زمینه تولیدات فرش اظهار داشــت: 
شرکت شــهرک های صنعتی آذربایجان غربی 
متولی راه اندازی خوشــه فرش است که تفاهم 
نامه های مورد نیــاز نیز با مرکز ملی فرش ایران 
امضا شــده و عملیات اجرایــی آن بزودی آغاز 
خواهد شد. آذربایجان غربی از نظر کیفیت بافت 
و تولیــد فرش، رتبه ســوم کشــوری را به خود 
اختصاص داده که همین امر نشان دهنده قابلیت 

تولید فرش این استان است. 

رئیس دفتر اســتانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: وسعت 
این دریاچه با افزایش 345 کیلومتری نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 2 هزار و 

104 کیلومترمربع رسید.
فرهاد ســرخوش با اعام اینکه دریاچه ارومیه نسبت به کمترین سطح ثبت شده 
برای آن 57 ســانتی متر افزایش سطح دارد، افزود: تراز دریاچه ارومیه در حال حاضر، 

یکهزار و 270 متر و 59 ســانتی متر بوده که 29 سانتی متر بیشتر از زمان مشابه سال 
گذشــته است.وی دلیل اصلی افزایش تراز دریاچه ارومیه در روزهای اخیر را بارندگی 
و رهاســازی آب سدها به دریاچه عنوان کرد و گفت: مرحله نخست رهاسازی آب به 
دریاچه ارومیه به میزان 92 میلیون مترمکعب از سدهای زوال، سلماس، سد شهرچای 
و مهاباد انجام شد.وی با بیان اینکه قبل از تشکیل ستاد احیا، تراز دریاچه ارومیه ساالنه 

به طور متوســط 40 سانتی متر کاهش می یافت، بیان کرد: برنامه ریزی، تخصیص 
اعتبار و تاش دولت تدبیر و امید برای احیای این دریاچه، روند خشــک شــدن آن را 
متوقف کرد. رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با تاکید 
بر اینکه طرح های انتقال آب به دریاچه ارومیه هنوز به بهره برداری نرســیده اســت، 

اضافه کرد: سال آینده چند طرح انتقال آب به دریاچه به بهره برداری می رسد.

افزایش وسعت دریاچه ارومیه به 2 هزار و 104 کیلومتر

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 
آذربایجان غربی

خبر

شهردار خوی اظهار می کند: تغییر رویکرد کلی شهرداری و تدوین 
سیاست های کان شــهرداری بر اساس نگاه انســان محور و اندیشه 
توســعه گرا، موجب ایجاد تحوالت اساســی در حوزه حمــل و نقل و 

ترافیک و پروژه های عمرانی زیربنایی شهری بوده است.
محــرم اکبرزاده می افزاید: توجه به موضوع انســان محوری در پروژه 
هــای مختلف، می تواند موجب تغییر رویکرد کلی در سیاســت گذاری و 

تعریف پروژه های جدید با نگاهی متفاوت شود.
وی تاکید می کند: تغییر در ساختار پروژه ها و طراحی بر حسب محوریت 
انســان و بهبود فضاهای انســانی در پروژه های مختلف شهری امروز در 
شــهرداری صورت گرفتــه و تاش می کنیم تا در اجــرای این پروژه ها 
بخش های ویژه ای برای شــهروندان به شــکل ها و فرم های مختلف 

طراحی کنیم. 
این مقام مســئول ابراز می کند: کمربندی ضلع غربی خوی به عنوان 
مطالبه مهم شهروندان برای تکمیل رینگ دور شهر در دست احداث بوده، 
مسیرگشــایی و خاکبرداری بیش از 450هزارمترمکعب و خاکریزی بیش 
از 18هزار متر مکعب همراه طراحی و اجرای 2 پل با دهانه 10 متری و یک 
پل با دهانه 13 متری، با اعتباری در حدود 100میلیارد ریال و با پیشــرفت 

فیزیکی بیش از 40 درصد در دست اجراست.
اکبرزاده می گوید: آنچه که در این پروژه عاوه بر ســاختار عمرانی آن 
پیش بینی و طراحی شده است، اجرای بیش از 5/4 کیلومتر مسیر دوچرخه 
سواری برای اولین بار در شهر ویژه خانواده ها در دو طرف مسیر کمربندی 

است که این مسیر به یک فضای گردشگری ویژه تبدیل می شود. 
وی اضافه می کند: اتصال این کمربندی به جاده قطور، ایجاد مسیرهای 
دسترســی به تپه شهدای مطهر گمنام  و باغ تاریخی دلگشا با بخش های 
متنوع خدماتی، رفاهی و تفریحی  از جمله ویژگیهای دیگر این پروژه کان 
شهری است که قطعا این بخش از شهر را به یک جاذبه گردشگری و رفاهی 
تبدیل خواهد کرد. شــهردار خوی بیان می کند: تقاطع غیر همسطح آیت 
اهلل خویی)ره(، پروژه کان عمرانی دیگری اســت که به طور همزمان از 
ســوی شهرداری با پیشرفت فیزیکی 40 درصد در دست اجرابوده، اجرای 
4 راســت گرد شبدری، تسهیل سازی عبور و مرور خودروها، تسهیل امور 
ترافیکی و اتصال دهنده کمربندیهای شــهید حجازی فر، 45 متری ضلع 
غربی و بلوار آیت اهلل خوئی)ره( بوده، در کنار طراحی جلوه بســیار مناسبی 
برای ورودی شــهر خوی نقش مهمی در حوزه روانسازی ترافیکی در این 

بخش شهری ایفا می کند.

اکبرزاده می افزاید: طول تقاطع غیر همســطح 700 متر، دو مسیر رفت 
و برگشــت در این تقاطع طراحی شده که هر مسیر دارای 4 الین با عرض 
3 و نیم متر همراه با 4 راست گرد بدون تداخل حرکتی مسیرها  با اعتباری 
بالغ بر 110میلیارد ریال در دســت اجراست و مدت زمان اجرای پروژه فاز 
یک کمربندی ضلع غربی و تقاطع غیر همســطح آیت اهلل خوئی)ره( 15 

ماه کاری برنامه ریزی شده است. 
وی همچنیــن می گوید: اصاح هندســی میادیــن، اتمام مطالعات 
طراحی تابلوهای هدایت مسیر و انتظامی، هوشمند سازی تقاطعات سطح 
شــهر، توسعه دوربین های نظارتی و پاک خوان و بهسازی معابر در شهر 
از دیگر اقدامات حوزه حمل و نقل و ترافیک شــهرداری در سال 97 است،  
که تاش می کنیم با مناسب سازی بخش های مختلف و اقدامات متنوع 

فضای آرام شهری برای شهروندان ارزشمند خوی ایجاد شود.

 معاون نظارت سازمان حمل و نقل و بار و مسافر 
شــهرداری ارومیه گفت: در راســتای اجرای طرح 
نوسازی خودروهای فرســوده،800 دستگاه تاکسی 
فرســوده در ارومیه نوسازی شده اســت ولی نیاز به 

نوسازی دیگر تاکسی ها نیز احساس می شود.

فخرالدین معصوم زاده افزود: روند نوســازی این 
تعداد تاکسی از سال 1394 تاکنون انجام و خودروهای 

مدل 87 و پایین تر نو شده است.
وی با اشــاره به متوقف بودن ســایت نوســازی 
تاکســی های فرســوده اضافه کرد: امیدواریم با رفع 
مشــکل و آغاز به کار دوباره این ســایت، شــاهد از 

سرگیری روند نوسازی تاکسی ها باشیم.
وی بیان کرد: نوسازی تاکسی  های فرسوده موجب 
کاهش آالینده  های هوا و ارتقای ســطح رفاه عمومی 
و افزایش رضایتمندی تاکســیرانان و صرفه جویی در 

مصرف سوخت و تقلیل عمر ناوگان تاکسیرانی ارومیه 
می شود.

معاون نظارت ســازمان حمل و نقل و بار و مســافر 
شــهرداری ارومیه ادامــه داد: در حال حاضر پنج هزار 
دســتگاه تاکسی در شــهر ارومیه مشغول جابه جایی 
مسافران است که متوسط عمر آنها 1/5 سال جوان تر 

از کشور و حدود 8/5 سال است.
معصوم زاده گفت: این در حالی اســت که متوسط 
عمر ناوگان تاکسیرانی در کشور حدود 10 سال است.

وی از بهبود مبلمان شهری در ایستگاه های تاکسی 

شهر ارومیه خبر داد و افزود: با برنامه ریزی های انجام 
شده ایســتگاه های تاکسی سایبان دار در شهر ارومیه 

به 25 مورد افزایش می یابد.
وی بیان کرد: در حال حاضر پنج ایســتگاه شهری 
ســایبان دار در شــهر وجود دارد که تا سال آینده 20 

ایستگاه دیگر به این تعداد اضافه می شود.
در حال حاضر پنج هزار دســتگاه تاکسی در ارومیه 
مشــغول جابجایی مســافران اســت؛ طرح نوسازی 
تاکســی های فرسوده نیز در شــهر ارومیه همزمان با 

سراسر کشور از نیمه دوم سال 1394 آغاز شد.

شهردار خوی:

 نگاه انسان محور از سیاست های شهرداری 
در پروژه های عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

نوسازی 800 تاکسی فرسوده در ارومیه
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اســتاندار آذربایجان غربی در نشست مشترک 
تجار، فناوران، تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی استان 
با سرکنسول جمهوری اسامی ایران در گوانگجو چین 
که در محل استانداری برگزار شــد، افزود: آذربایجان 
غربی آماده توسعه روابط و گسترش مناسبات اقتصادی، 
تجاری و فرهنگی با کشــور چین است و در این راستا از 
اجرای طرح خواهرخواندگی آذربایجان غربی با یکی از 
اســتان های چین از جمله اســتان گوانگجو استقبال 

می کنیم.
محمد مهدی شــهریاری به ظرفیت های اســتان 
در بخش های مختلف اشــاره کــرد و گفت: تولید انواع 
محصوالت کشــاورزی، وجود معادن متعدد و متنوع، 
برخــورداری از صنایع تبدیلی، وجود منطقه آزاد ماکو و 
چند منطقه ویژه اقتصادی و فعالیت چند  شرکت دانش 
بنیــان منحصر به فرد در اســتان از جمله ظرفیت های 
برجســته آذربایجان غربی اســت که می تواند سرمایه 
گــذاران خارجی از جمله چینی ها را برای فعالیت در این 

استان تشویق کند.
شهریاری همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت های 
نمایشــگاهی در جهت معرفــی و فروش محصوالت 
تولیدی استان تاکید کرد و گفت: آمادگی داریم نمایشگاه 
تخصصی از تولیدات و محصوالت آذربایجان غربی را 

در استان گوانگجو چین برگزار کنیم.
اســتاندار آذربایجــان غربی در بخــش دیگری از 
ســخنان خود گفت: توســعه ارتباطات یکــی از رموز 
موفقیت کشــورها در دنیای کنونی است؛ لذا باید از راه 
ارتباط و گسترش تعامات با کشورهای مختلف زمینه 

نفوذ به بازارهای بین المللی را فراهم کنیم.
* ســاختاری برای توسعه روابط خارجی 

استان تعریف می شود
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار آذربایجان غربی نیز در این جلســه گفت: در 
آینده نزدیک ســاختاری برای توســعه روابط خارجی 
و گســترش مناســبات تجاری و اقتصادی اســتان با 

کشورهای مختلف تعریف و تعیین می شود.

وی با بیان اینکه  چیــن، ترکیه، عراق، آذربایجان، 
آلمان و هلند کشــورهایی هســتند که می توانند بازار 
مناســبی را برای تولیدات آذربایجان غربی فراهم کنند 
افــزود: عراق و ترکیه ارتبــاط خوبی با تجار آذربایجان 
غربی دارند و باید این زمینه فراهم شــود تا تولیدات این 

استان بازار مناسبی را در کشورهای هدف پیدا کند.
شــهریاری بیان کرد: داشــتن 9 گمرک و بازارچه، 
هم مرزی با ســه کشــور خارجی و واقع شدن در مسیر 
ترانزیتــی اروپا از جمله ظرفیت هــای مهم آذربایجان 
غربی اســت که باید از آن ها در جهت جذب ســرمایه 
گذاری های خارجی و رونق اقتصادی اســتان استفاده 

کنیم.
اســتاندار آذربایجــان غربی اعام کرد: با توســعه 
زیرســاخت های ســرمایه گذاری در اســتان بویژه در 
منطقه آزاد ماکو به عنوان بزرگترین منطقه آزاد کشــور 
می توان زمینه حضور ســرمایه گذاران خارجی از جمله 
چینی ها را برای توسعه تجارت و فعالیت های اقتصادی 

در آذربایجان غربی فراهم کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه کشور چین در حال توسعه 
فعالیت های اقتصادی خود اســت، اگــر بتوان ارتباط 
مناســب اقتصادی را با تجار چینی برقرار کرد می توان 

زمینه توسعه اقتصادی استان را فراهم کرد.

مدیر امور آب و فاضاب ارومیه با اشــاره به اینکه جشــنواره نخستین واژه آب با 
هدف آشنایی دانش آموزان با روش های مصرف بهینه این مایه حیاتی در این شهر 
برگزار می شود، گفت: همکاری آموزش و پرورش با آب و فاضاب در صرفه جویی 

همه منابع بویژه آب ضروری است.

جمشید سیدپور در جشنواره نخستین واژه آب در ارومیه افزود: آموزش و پرورش 
در کنــار ســازمان آب می تواند در یاددهی ارزش آب و مصــرف بهینه آن به دانش 
آموزان نقش موثری ایفا کند زیرا امروزه آب و مشــکل کمبود آن دغدغه اساســی 
است.وی اظهار داشت: دانش آموزان باید با اطاع رسانی و تبلیغات و آموزش های 

گسترده با روش مصرف صحیح و اصولی آب آشنا شوند تا بتوانند آن را برای آیندگان 
حفظ کنند.وی اضافه کرد: دانش آموزان باید توجه داشــته باشند که حفظ منابع آبی 
محدود که در اختیار ماســت ضروری است و حیات تمامی موجودات روی زمین به 

آب بستگی دارد و بدون آب هیچ موجودی زنده نمی ماند.

ضرورت همکاری آموزش و پرورش با آبفا در صرفه جویی آب 

از 120 پرونــده قضایی برای زمین خواری و 
جنگل خــواری، 106 رای به نفع اداره منابع طبیعی 

صادر و سودجویان خلع ید شده اند.
به گــزارش خبرنــگار جام جم در شهرســتان 
سردشــت هر روز که می گذرد مردم شــاهد ساخت 
ویاها یا ســاختمان هایی هستند که معلوم است در 
اراضی ملی و به طور غیرقانونی ســاخته شده اند. در 
سالهای گذشته پدیده زمین خواری و جنگل خواری 
به یک معضل کشــوری تبدیل شــده بود که بنا بر 
ادعای مســئوالن اســتانی آذربایجان غربی، این 
پدیده شوم در اســتان چندان گسترده نیست و البته 
همت الزم بــرای بازپس گیری زمین های ملی که 
به صورت غیر قانونی توســط شــرکت های تعاونی 
برخی ادارات یا برخی افراد ســودجو تصرف شــده 

بودند، وجود دارد.
 در شهرســتان سردشــت که به دلیل موقعیت 
جغرافیایی خاص آن زمین های مســطح کم است، 
عده ای از دهه های گذشــته دســت بــه تصرف و 
تفکیک بیــش از 100 هکتار جنــگل کرده اند که 
با اقدامات صورت گرفته هم اکنون بســیاری از این 
زمین ها از ســودجویان خلع ید شده است و بسیاری 

از افراد مالباخته محسوب می شوند.
 مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی می گوید: 
بر اساس تعاریف قانونی، زمین خواری در این استان 
نمود آنچنانی نداشــته و طی چند سال گذشته تعداد 
دو فقره پرونده در شهرستان سردشت و یک فقره در 
شهرستان پیرانشهر و یک فقره در شهرستان ارومیه 

تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع گردیده است.
میــر صمد موســوی اظهار می کند: بیشــترین 
تخریبات و تصرفات موجود در این اســتان توســط 
زارعین و کشــاورزان محلی کــه زمین های آنها با 

اراضی ملی هم مرز است،  انجام می شود.
به گفته وی، بدون اســتثنا برای تمام متخلفین 

پرونده تخریب تشــکیل و به مراجع قضایی ارسال 
شــده اســت.  این پرونده هــا یا منجر بــه خلع ید 

سودجویان و یا در حال پیگیری قضایی است.
مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی می گوید: 
طی 9 ماهه ســال جاری 1227 فقره پرونده تخریب 
و تصرف تشــکیل و 1841 هکتار از اراضی ملی رفع 

تجاوز گردیده است.
موســوی اظهار می کند: در جهت پیشگیری از 
تخریــب و تصرفات در اراضی ملــی اقدام به عقد 
قرارداد با شرکت های بخش خصوصی، گروه بندی 
همکاران در اســتان به انجام عملیات گشت زنی در 
عرصه هــای ملی و راه اندازی خود امدادی 1504 و 
سامانه پیامکی 10000001504 جهت ارتباط آحاد 

مردم با اداره کل منابع طبیعی استان شده است.
 

* تخلفات گسترده شرکت های تعاونی
در سردشــت به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص 
آن، زمین های مســطح کم و جنگل زیاد اســت. به 
همیــن دلیل نیــز تخلفات صورت گرفته توســط 
شــرکت های تعاونی مصرف برخی ادارات بســیار 

زیادتر از کشاورزان است.
رئیس اداره منابع طبیعی سردشــت می گوید: در 
طول دو سال گذشــته در این شهرستان عزم جدی 
بــرای مبارزه با پدیده زمین خواری و جنگل خواری 
شــکل گرفته است. به طوری که برای چهار شرکت 
تعاونی مســکن که اقدام به تفکیک زمینهای ملی 
بدون اخذ مجوز کرده بودند پرونده قضایی تشــکیل 

و  اقدام قانونی صورت گرفته است.
سید کامل حسینی می افزاید: در اولین اقدام یکی 
از این شرکت ها که اقدام به تصرف 18 هکتار زمین 
کرده بود شناســایی و با حکــم مراجع قضایی خلع 

ید شد.
 این پرونده چند ســال بود که باحل باقی مانده 

بــود اما با تاش های همکاران ما در اداره کل منابع 
طبیعی شهرســتان و همچنین همــکاری مراجع 

قضایی با موفقیت به پایان رسید.
به گفته وی،  با حساســیت زایی ایجاد شــده در 
شهرستان، در حال حاضر برای  تخلفات شرکت های 
تعاونی مسکن نهادهای بازرسی نیز ورود کرده اند. 
خوشــبختانه هنوز بخش هایــی از جنگل هایی که 
توسط این شرکت های تعاونی تفکیک شده بودند به 
دلیــل ورود بموقع همکاران ما در اداره منابع طبیعی 

تخریب نشده اند.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرســتان سردشت 
با اشــاره به حجم تفکیــک و تخریب های صورت 
گرفته، بیان می کند: در این شهرســتان از ســالیان 
گذشته در حدود بیش از 100 هکتار زمین به صورت 
غیر قانونی توســط شرکت ها تفکیک و از افراد پول 
اخذ شده است اما با توجه به غیرقانونی بودن این کار 

حاال بسیاری از اعضا مالباخته هستند.
 

* ویالسازی در اراضی ملی و کشاورزی
حسینی در پاســخ به اینکه میزان تخریب ها در 
روســتاها چقدر اســت، ابراز می کند: خوشبختانه 
تصرف زمین هــای ملی در روســتاها چندان زیاد 

نیســت و 100 یا 200 متــر و در نهایت کمتر از یک 
هکتار را شــامل می شود که البته برای ما تفاوتی در 
این زمینه با تخلفات شــهری وجــود ندارد و پیگیر 

بازگرداندن تمام زمین های ملی هستیم.
وی با اشاره به ســاخت ویا ها در جنگلها، بیان 
می کنــد: یکی از معضل های اساســی جنگل های 
سردشــت ویاها هستند و ساخت و ساز این بناها به 
حــدود 15 قبل برمی گردد اما درصد کمی از ویاها 
در زمینهای ملی و بیشــتر در زمین های کشاورزی 
است. اکنون نیز با آبگیری سد سردشت چشم طمع 
به زمین های اطراف زیاد شــده که برای جلوگیری 
از ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه گشت های 

اضطراری گذاشته ایم.

* تخریب 10 واحد غیرمجاز
رئیس اداره منابع طبیعی سردشــت می گوید: در 
سال جاری 10 واحد که به طور غیر قانونی در اراضی 
ملی ساخته شده بودند، با حکم قضایی تخریب شده 

است.
حسینی ادامه می دهد: حدود 120 پرونده تخلف 
نیز تشکیل و تحویل دادگاه شده که از این تعداد 106 

رای به نفع اداره منابع طبیعی صادر شده است.

 عزم جدی برای مبارزه با 

زمین خواری در آذربایجان غربی 

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 
آذربایجان غربی

آمادگی آذربایجان غربی برای 
توسعه روابط با چین 
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