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اعتبار1500 میلیارد 
تومانی برای توسعه استان

 کاهش 36 درصدی مرگ و میر ناشی
 از برق گرفتگی

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی گفت: طی نیمه نخست امسال فوتی های ناشی از برق گرفتگی 36 درصد در استان کاهش یافت.
به گزارش ایرنا رسول روشنی با اشاره به اینکه امسال هفت نفر بر اثر برق گرفتگی در استان کشته شدند، افزود: طی مدت مشابه سال گذشته 

این آمار 11 نفر بود.
وی اضافه کرد: تعداد فوتی های برق گرفتگی در نیمه نخست سال بیشتر از نیمه دوم سال است و ...
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان آذربایجان غربی

سخن مردم با رئیس جمهور
 هادی اسدزاده 

دوشنبه ۲۸ آبان، آذربایجان غربي میزبان رئیس جمهور 
و هیئــت دولت  خواهد بود. ســفري کــه در آن ده ها پروژه 
عمراني افتتاح می شــود. مردم اســتان نیز بعد از نزدیک به 
3 دهه و علي رغم مشــکالت فــراوان، آرزوي دیرینه خود 
را تحقق یافته خواهند دیده و صداي ســوت قطار را خواهند 
شــنید. به بهانه سفر رئیس جمهور به استان،  به میان مردم و 
نخبگان رفتیم تا با آنها درباره دغدغه هایشــان براي توسعه 

استان صحبت کنیم.
* حفظ انسان هاي موفق

به عنوان اولین نفر از رئیس بنیاد ملي نخبگان آذربایجان 
غربي درباره دغدغه ها و خواسته هایشان از رئیس جمهور مي 
پرسم که مي گوید: خواسته من از تمام دولتمردان و همچنین 
مسئولین استاني این است که کاري کنیم تا انسانهاي موفق 
اهل آذربایجان غربي را حفظ کنیم. باید ظرفیت هایی ایجاد 
کنیم که اگر یک دانش آموز موفق، یک دانشجوي موفق یا 
یک کارآفرین پرتالش براي تحصیل، تجارت یا به هر دلیل 
دیگري چند ســالي مجبور به ترک استان شد، دوباره شوق 
بازگشت داشته باشــد اما این امر اینگونه تحقق مي یابد که 
در استان ظرفیتي ایجاد شود که افراد موفق حس کنند براي 

جامعه مفید هستند.
 در ادامــه گفت و گویمان را با جواد درویش زاده، هنرمند 
نامي چوب استان پي مي گیریم که اظهار مي کند: آذربایجان 
غربي در زمینه هنر چوب قطب کشور است و انرژي و پتانسیل 
نهفته بسیاري در هنر چوب در استان وجود دارد اما متاسفانه 
نگاه ها به این حوزه ضعیف اســت. این رشــته جدي گرفته 
نمي شود و توجه مسئوالن در حد و اندازه پتانسیل موجود در 
صنایع چوب استان نیست. باید اعتراف کنم این هنر در استان 
و در سال هاي گذشته هیچ گونه پیشرفتي نداشته و حتي مي 

توان مدعي شد که در حال افول بوده است.
وي بیــان مي کنــد: رمز عبور از این بحران اســتفاده از 
متخصصین و نظرات آنها توســط مســئوالن دلسوز است. 
مســئوالن ما دلســوز هســتند اما در کنار آن باید تخصص 
نیز داشــته باشــد. انتصاب افــراد با این دو شــاخصه براي 
مســئولیت هاي مهم یکي از خواسته هاي من از آقاي رئیس 

جمهور است.
در ادامه براي تهیه گزارش به گوشــه و کنار شهر سر مي 

زنیم و از افراد مختلف سوال هاي مان را مطرح مي کنیم.
 

* حل مشکل اشتغال
علي و محمد دو دوســت هســتند که با یک وانت در کنار 
خیابان میوه مي فروشــند. از آنها درباره درخواست هایشان 
از رئیس جمهور مي پرســیم که علي ســریع پاسخ مي دهد؛ 
مهمترین درخواســت ما کار اســت. ما از سر ناچاري در کنار 
خیابان و در پشــت وانت میوه مي فروشیم اما آرزوي ما این 
اســت که روزي صاحب شغل ثابتي باشــیم بتوانیم خرج و 

مخارج زندگیمان را تامین کنیم.
محمــد نیز مي گوید: فــوق دیپلم تراشــکاري دارد اما 
تعطیلي صنایع در اســتان باعث شده است تا بیکار بماند. از 
آقاي رئیس جمهور و هیئت دولت مي خواهم تمام تالششان 

را براي حل مشکل اشتغال و ازدواج جوانان به کار گیرند.
دکتر نسرین آزادي یکي از داروسازان شهر در گفت و گو 
با خبرنگار ما بیان مي کند: در حال حاضر گراني دارو و کمبود 
برخي اقالم دارویي مردم را دچار مشــکل کرده اســت. باید 

تدابیري براي حل این مشکالت اندیشیده شود.
وي ادامه مي دهد: من فارغ التحصیل رشته داروسازي از 
دانشــگاه دولتي تبریز هستم و زحمات زیادي براي رسیدن 
به این نقطه کشیدم اما امروز وضعیت دانشگاه ها  بي سامان 
شده اســت. امروز در دانشگاه ها تحصیل علم بیشتر به یک 

تجارت شبیه شده است  .
* نگاه عدالت محور

حجت عباس زاده یکي دیگر از افرادي اســت که با وي 
گفتگو داشــتیم. او که فارغ التحصیل کارشناسي ارشد رشته 
مهندســي عمران است براي گذران زندگي همراه با دوست 
خود اقدام به باز کردن یک مغازه کفش فروشــي کرده است 

و خواسته هاي زیادي از رئیس جمهور دارد.
وي مــي گوید: قدرت خرید مردم این روزها کاهش یافته 
و همزمان قیمت ها چندین برابر افزایش پیدا کرده است. این 
یعني فروش کمتر براي ما که اگر چند مدت ادامه داشته باشد 
در نهایت مجبور به بســتن مغازه خواهیم شــد و باید هر چه 

سریعتر فکري به حال اصناف طبقه متوسط کرد.
این شهروند ادامه مي دهد: من فارغ التحصیل کارشناسي 
ارشد مهندسي عمران هستم و سیستم آموزشي کشور هزینه 
هاي زیادي کرده است تا من به این نقطه برسم اما متاسفانه 
وجود رانت و پارتي بازي باعث شــده است تا من و امثال من 
شغل مرتبط با رشته تحصیلي خود را نداشته باشیم. مبارزه با 
ایــن رانت خواري ها و نگاه عدالت محور به همه آحاد جامعه 

از سوي مسئولین آرزو و خواسته ماست.
عبــاس زاده با اشــاره بــه افزایش ســطح آگاهي هاي 
مــردم، اظهار مي کند: درخواســت دیگر ما این اســت که 
برخی مســئوالن همانطور که در سخنراني هایشان خود را 
خدمتگزار مردم معرفي مي کنند، به مردم نگاه از باال نداشته 
باشــند. باید بــه وعده هاي خود در قبال مــردم عمل کنند. 
آرزوي مــا این اســت که همه مردم کشــور زندگي خوب و 

همیشه لبخند بر لب داشته باشند.
* فرار نخبگان به دليل بي انگيزگي

فرید مســعودي از دانشجویان دانشگاه ارومیه نفر بعدي 
است که با وي گفتگو داشتیم.

این دانشــجو با اشــاره به اهمیت سیستم آموزش عالي 
در توسعه کشور خاطرنشــان مي کند: متاسفانه در دانشگاه 
ارومیه نبود رشــته هاي علوم انســاني مانند فلسفه، جامعه 
شناســي، علوم سیاســي و حقوق با توجه به اینکه دانشگاه 
ارومیه دانشگاه مادر است، به چشم مي آید و انتظار داریم این 

امر هر چه سریعتر مورد توجه وزیر علوم قرار بگیرد.
مســعودي مي افزاید: ضعف اعضــاي هیئت علمي در 
برخي رشــته ها بویژه در مقطع ارشد و دکترا مورد اعتراض 
دانشــجویان دانشگاه ارومیه است. ضعف امکانات رفاهي - 
تفریحي، دور بودن از شهر، کمبود امکانات آموزشي از قبیل 
آزمایشگاه ها و بروکراســي اداری طاقت فرسا، باعث ایجاد 
بي انگیزگي در دانشــجویان مي شــود. در نهایت نیز ادامه 
این روند منجربه این مي شــود که دانشجویان به فکر خروج 
از کشور بیفتند و سرمایه هاي انساني خود را که سالها بر روي 
آن سرمایه گذاري کرده ایم با دستان خود تقدیم کشورهاي 

خارجي کنیم.

 کلنگ هتل 5 ســتاره کاروانسرای عباسی 
ماکو با حضور مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
ماکو و امیــد زاده، مدیر عامل کاروانســرای 
عباســی که از مدرســین همراه ومشــاورین  
اندیشــکده  توســعه منطقه آزاد ماکو در حوزه 
های گردشگری اســت در زمینی به مساحت 
13 هــزار متر مربع واقع در نزدیکی دانشــگاه 

آزاد ماکو به زمین زده شد.
در فاز اول پروژه هتل پنج ستاره کاروانسرای 
عباســی ۸0 اتاق در زمینی به مساحت 3300 

متر مربع ساخته می شود.

کلنگ زنی هتل 5 ستاره کاروانسرای عباسی

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی 
گفت: طی نیمه نخســت امســال فوتی های 
ناشــی از برق گرفتگی 36 درصد در اســتان 

کاهش یافت.
به گزارش ایرنا رســول روشنی با اشاره به 
اینکه امســال هفت نفر بر اثر برق گرفتگی در 
استان کشته شــدند، افزود: طی مدت مشابه 

سال گذشته این آمار 11 نفر بود.
وی اضافــه کرد: تعداد فوتــی های برق 
گرفتگی در نیمه نخســت سال بیشتر از نیمه 
دوم سال است و مردم استان باید نکات ایمنی 
را بــرای جلوگیری از بــرق گرفتگی رعایت 

کنند.
وی ادامه داد: در طول سال گذشته 13 نفر 

بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دســت داده 
انــد که تنها ۲ نفر از فوتــی ها مربوط به نیمه 

دوم سال است.
وی بیان کرد: 9۲ درصد فوتی های ناشــی 
از برق گرفتگی در استان را مردان تشکیل می 
دهند و این قشــر باید از سهل انگاری پرهیز 

کرده و موارد ایمنی را رعایت کنند.

مدیرعامل شــرکت مخابرات آذربایجــان غربی گفت: هم اکنون 
یکهزار و 370 روســتا در این اســتان تحت پوشش شــبکه اینترنت 

قرار دارد.
به گزارش ایرنا چنگیز نوری گفت: ایجاد زیرســاخت های ارتباطی 
و اینترنتی در مناطق روستایی و محروم استان از جمله خدمات ارزنده 
و دســتاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در جهت توسعه 

دولت الکترونیک و ایجاد تســهیالت ارتباطی برای مردم است.
وی افزود: عملیات اجرایی توســعه شبکه اینترنت در 650 روستای 
دیگر هم در حال انجام است و بزودی این طرح ها نیز به بهره برداری 

می رسد.

 کاهش 36 درصدی مرگ و میر ناشی
 از برق گرفتگی
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گرد وخاک بی تدبیری، بر منطقه محروم جارچیلو
ســعيد آقاســی - خبرنگار جام جم آذربایجان 
غربی: اهالی منطقه ریحان آباد، جارچیلو و شــاغلین شهرک 
صنعتی فاز ۲  طی تماسهای مکرر از وضعیت اسفناک جاده این 
منطقه خبر دادند. با پیگیری های خبرنگار جام جم مشخص شد 
که اختالفات مالی بین شرکت پیمانکار و اداره راه و شهرسازی 
ارومیــه روند اجرایی پروژه بســیار ضعیف انجام می شــود و 

مشکالت زیادی برای مردم ایجاد شده است.

* شکایت اهالی از وضعيت جاده
طبق اظهارات اهالی قســمتی از جاده این منطقه تقریبا یک 
سال پیش به منظور بازسازی تخریب شده و عملیات بازسازی 
آن به کندی پیش می رود تا حدی که رفت و آمد مردم با مشکل 

زیادی روبرو شده است.
امیر خلیلی می گوید: به تازگی یک الین از نصف مســیر با 
پیگیری های مداوم اهالی، آسفالت شده است و تخریب نصف 
دیگر مسیر در حالی صورت گرفت که پیمانکار این پروژه و اداره 
راه و شهرسازی از مشکالت آگاه بوده و امکان نیمه کاره ماندن 

پروژه موضوع غیر ملموسی برایشان نبود.
وی اظهار می کند: گرد و خاک شــدید این مســیر زندگی را 
برای اهالی این منطقه سخت کرده است و رفت و آمد با خودرو 
نیز بســختی انجام می پذیرد تا جایی که خودروهای اهالی این 

منطقه دچار آسیب شده اند.

*فرار سرمایه گذاران
یکی از افراد شاغل در شهرک صنعتی فاز ۲ ارومیه می گوید: 
عالوه بر اینکه عبور و مرور برای کارکنان ســخت شده است با 
آغاز فصل ســرما و بارش بــرف و باران، وضعیت این جاده غیر 

قابل تحمل خواهد شد.
علی اکبر مهدوی با اشــاره به سرمایه گذاری های خارجی 

انجام شــده در این شــهرک، ادامه می دهد: تاجران زیادی از 
اقصی نقاط کشــور و خارج از ایران برای همکاری با شــرکت 
های این شــهرک بــه ارومیه می آیند که متاســفانه وضعیت 
جاده منتهی به شــهرک صنعتی فاز ۲ بســیار اسفناک بوده و 
این وضعیت می تواند در افکار معامالتی ســرمایه گذاران تاثیر 
منفی داشته باشــد. وی بیان می کند: مشکالت به وجود آمده 
تنها به خسارت دیدن خودروی کارکنان این شهرک ختم نمی 
شود بلکه کارکنانی که خودرو شخصی نداشته و با وسایل نقلیه 
عمومی رفت و آمد می کنند نیز با مشــکل مواجه هستند چراکه 
وســایل نقلیه عمومی دیگر از این مسیر عبور نکرده و این افراد 
ناچار به رفت و آمد از مسیر جاده دریا می شوند که همین امر نیز 

مستلزم هزینه بیشتری می شود.
 رئیس شورای روستای منطقه ریحان آباد و جارچیلو هم در 
این باره می گوید: ما مدام پیگیر این مسئله بوده ایم و با اداره راه 
و شهرسازی، شــرکت پیمانکار و استانداری گفت و گو کردیم 
اما مشکالت موجود بین پیمانکار و اداره راه و شهرسازی، پروژه 

بازسازی این منطقه را با مشکل روبرو کرده است.

 * کمبــود منابع، باعث کندی پيشــرفت پروژه 
می شود

رئیس اداره راه و شهرســازی ارومیه می گوید: این پروژه در 
قالب بهسازی محور ریحان آباد، جارچیلو و شهرک صنعتی فاز 
۲ بــه منظور ارتقای درجه راه فرعی و تبدیل آن به محور درجه 

یک کلید خورده است.
میر عبداله حســینی ادامه می دهد: اعتبار ابالغی برای این 
پــروژه ۲0 میلیارد ریال بود اما فعــال تخصیص اعتبار صورت 

نگرفته است.
وی درباره قرارداد بهســازی پروژه می افزاید: اوایل مرداد 
سالجاری قرارداد این پروژه با یک شرکت پیمانکاری بسته شد 

اما در ادامه کمبود منابع مالی، پیشــرفت عملیات را با مشــکل 
روبرو کرده اســت.رئیس اداره راه و شهر سازی ارومیه تصریح 
کرد: ما تالش خود را برای پیشــرفت پروژه انجام می دهیم اما 

در وضعیت کنونی با کمبود اعتبار روبرو هستیم.
حسینی گفت: با وجود مشــکالت طی چند روز اخیر حواله 
۲57 ُتن قیر که نزدیک به 1۲ تریلی اســت، امضا شده و بزودی 
در اختیار شرکت پیمانکاری قرار خواهد گرفت تا پروژه دوباره از 
ســر گرفته شود.وی بیان می کند: جلسات متعددی در این باره 
با ســید هادی بهادری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای 
اسالمی برگزار شده و وی قول مساعد برای پیگیری اخذ منابع 

مالی را داده است.

*  از توان اجرای پروژه ساقط شده ایم
مدیــر عامل شــرکت پیمانکاری پروژه بازســازی منطقه 
ریحان آباد، جارچیلو و شــهرک صنعتی فاز ۲ ارومیه می گوید: 
پس از انعقاد قرارداد با اداره راه و شهرســازی، این پروژه با توان 
مالی خود شــرکت آغاز به کار کرد و تا حدودی پیشرفت خوبی 

داشت.
فــرزام الهامی ادامه می دهــد: در ادامه، در روند اجرای این 
پروژه با مشکل کمبود منابع مواجه شدیم و متاسفانه اداره راه و 

شهرسازی نیز دیگر کمکی به ما نمی کند.
وی می افزاید: اداره راه و شهرسازی موظف به پرداخت یک 
و نیم میلیارد تومان به شــرکت ماســت اما از پرداخت این مبلغ 
امتناع کرده و همین امر باعث بروز مشکالت جاری شده است.

مدیر عامل این شــرکت پیمانکاری با بیــان اینکه از توان 
مالی ساقط شده ایم، ابراز می کند: با وجود پیگیری های انجام 
شــده در جهت دریافت قیر مورد نیاز از اداره راه و شهرسازی و 
اجرای ســریع پروژه، تا به امروز هیچ کمکی از طرف این اداره 

صورت نگرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع اســتانداری آذربایجان غربی با اشاره به 
اینکه اخیرا مبلغ یک هزار و 500 میلیارد تومان 
اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی برای توسعه 
استان تخصیص یافته است گفت: بی شک این 
تخصیص بودجه می توانــد محرک اقتصادی 

قدرتمندی برای آذربایجان غربی باشد.
حســینی با بیان اولویت های توسعه استان 
اظهــار کرد: در این رابطه توســعه حمل و نقل 
بســیار حائز اهمیت بوده و ســهمیه اعتباری 

خاصی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی در ادامــه گفت: همچنین اســتفاده از 

پایانه های مرزی با توجــه به اینکه یک پنجم 
پایانه هــای مرزی در آذربایجــان  غربی وجود 
دارنــد که یا به مرحله پایانی رســیده یا در حال 

تکمیل هستند، حائز اهمیت هستند.
معاون اســتاندار  آذربایجان غربــی با ابراز 
خرسندی از حضور ســرمایه گذاران در استان 

افزود: با توجه به تحریم و فشارهای اقتصادی، 
حتــی برخی ســرمایه گذاران در روزهای اخیر 
بــرای ســرمایه گذاری 103 میلیــون دالری 
در آذربایجان غربــی اعــالم آمادگی کرده اند 
و بی شــک با این کارها جایگاه اســتان ارتقاء 

می یابد.

 دبیر نخســتین جشنواره رسانه ای ابوذر در آذربایجان غربی 
گفت: تا کنون بیش از ۲00 اثر توســط اصحاب رسانه استان به 

دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، یوســف حق دوست در 
دیدار اعضای ستاد هماهنگی نخستین جشنواره رسانه ای ابوذر 
در آذربایجان غربی  با حجت االســالم نجف  قلی زاده ســرایی، 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدا استان اظهار کرد: 
جشــنواره رسانه ای ابوذر برای چهارمین سال در سازمان بسیج 
رســانه در حال اجراست و در استان آذربایجان غربی با همکاری 
خانه مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان و با 
ادغام جشنواره مطبوعات استان برای نخستین بار اجرا می شود.

وی افــزود: مقاومت، ایثار و دفاع مقدس، بصیرت و دشــمن 
شناســی، وحدت اقوام و ادیان، مبارزه با آسیب های اجتماعی، 
خدمات اجتماعی و محرومیت زدایی، مسائل صنفی خبرنگاران، 
اقتصاد مقاومتی)حمایت از کاالی ایرانی(، بســیج و حوزه های 
اقدام و جوانان و خانواده )با تکیه بر ســبک زندگی اســالمی و 
ایرانی( محورهای 9گانه جشنواره رسانه ای ابوذر در آذربایجان 
غربی اســت که مســائل صنفی به عنوان بخــش ویژه در نظر 

گرفته شده است.
 حق دوســت اعالم کرد: تاکنون افزون بر ۲00 اثر از ســوی 
اصحاب رســانه آذربایجان غربی به دبیرخانه نخستین جشنواره 

رسانه ای ابوذر ارسال شده است.
وی تعداد باالی آمار ارســالی را نشان دهنده استقبال فعاالن 
رســانه ای از جشــنواره ابوذر، توانمنــدی و همچنین همدلی و 
همگرایی اصحاب رسانه استان عنوان کرد و گفت:  البته با توجه 
به فرصت 5 روزه تا 30 آبان که آخرین مهلت ارســال آثار است، 

انتظار می رود آثار نهایی از این آمار نیز بیشــتر باشد.  
دبیر نخستین جشــنواره رسانه ای ابوذر در آذربایجان غربی 
تصریح کرد: همگرایی بین تشــکل های رسانه ای از جمله خانه 
مطبوعات و بســیج رســانه که با مشــارکت هم برای برگزاری 
جشــنواره رســانه ای ابوذر در حد شایســته تالش می کنند، از 

ویژگی منحصر به فرد این جشنواره است.  
 وی همچنیــن گفــت: به منظور رعایــت اصل بی طرفی در 
داوری آثــار، تمام اثرهای دریافتی اصحاب رســانه آذربایجان 
غربی از طریق اســاتید مطرح ملی و از ســوی مرکز مطالعات و 

برنامه ریزی رسانه های وزارت ارشاد داوری خواهد شد.
حق دوســت دوری از یکنواختــی و اســتفاده از توانمندی 
رســانه ها برای پیگیــری مطالبات، کمک به پیشــبرد اهداف 
انقالب اســالمی، عمق بخشی رسانه ای و شناسایی رسانه های 
فعــال، کمک به ایجاد فضای رقابتی در بین فعاالن رســانه ای 
و تقدیــر از افراد برتر را از جمله اهداف جشــنواره رســانه ابوذر 

برشمرد.

معــاون فرهنگــی اداره کل تبلیغــات 
اســالمی آذربایجان غربی از توزیع دو هزار 
جلد کتاب بین دانش آموزان اســتان توسط 
ایــن اداره کل با هدف تغذیه فکری و دینی 

نسل جوان جامعه خبر داد.
 حجت االسالم رامین حسینی خورنژاد 
در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشــت: این 
کتاب ها در راستای افزایش سطح علمی و 
اطالعات عمومی دانش آموزان، همچنین 
به روز رسانی علمی و اشاعه فرهنگ اصیل 
ایرانی اســالمی بین جوانــان و نوجوانان 

استان توزیع شد.

توزیع ۲۰۰۰ جلد کتاب بین مدارس 
آذربایجان غربی 

ارسال۲00 اثر به جشنواره رسانه ای ابوذر 

اعتبار1500 میلیارد تومانی برای توسعه استان
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مدیــر کل راه و شهرســازی آذربایجــان غربی در تشــریح 
مشــخصات کلي راه آهــن مراغه- ارومیه مــی گوید: راه آهن 
مراغــه- ارومیه به طول 1۸۲ کیلومتــر و طول بهره برداری ۸4 
کیلومتر ســاخته شده است که پیشــرفت فیزیکی کل پروژه، با 
توجه به زیرســازی های انجام شــده، 9۸/64 درصد و پیشرفت 

ریالی آن ۸5/90 درصد است.
ابراهیــم مبارک قدم با بیان اینکه تاکنون 5131 میلیارد ریال 
برای این پروژه هزینه شــده است، ادامه می دهد: سال 95، ۲70 
میلیارد ریال، ســال 96، 1۲50 میلیارد ریال و در ســال 97، 400 
میلیارد ریال اعتبار به پروژه راه آهن مراغه- ارومیه تعلق گرفته و 

برای تکمیل آن 1000 میلیارد ریال مورد نیاز است.
وی دربــاره وضعیت قطعات 4 الــی 5/ب راه آهن مراغه_ 
ارومیه اظهار می کند: قطعه 4 این پروژه با پیشرفت فیزیکی 100 
درصد تحویل قطعی داده شــده، قطعه 5 الف /1 فعال و در حال 
تدارکات برای رفع نواقص و تحویل موقت استه، قطعه 5 الف /۲ 
در تاریخ 97/4/۲7 تحویل موقت شده، قطعه 5 الف/3 فعال بوده 
و عملیات ریل گذاری خط اصلی مسیر به اتمام رسیده و عملیات 

ریل گذاری خط اصلی مسیر قطعه 5 ب به اتمام رسیده است.
 مدیــر کل راه و شهرســازی آذربایجان غربی ادامه می دهد: 
طاق گالری شیرین بالغ، ساختمان ایستگاه شیرین بالغ، گالری 
ایالنلو و ســاختمان ایستگاه رشکان از جمله عملیات باقی مانده 
راه آهن مراغه- ارومیه هســتند که مراحل پایانی آن ها همچنان 

در حال انجام است. 
مبارک قدم تصریح می کند: الزم به ذکر اســت که قطعات 1 
و ۲ و 3 و 4 به طول ۸5 کیلومتر در ســال های گذشــته به راه آهن 

آذربایجان شرقی تحویلش داده شده اند.
وی درباره آخرین اقدامات انجام شــده در ایســتگاه راه آهن 
ارومیــه توضیح می دهد: این ایســتگاه در کیلومتر 1۸۲+۲00 
محور مراغه- ارومیه در شــرق شــهر ارومیه و در 6 کیلومتری 
جاده ارومیه به اشــنویه واقع شده است که کاربری این ایستگاه 

تشکیالتی بوده و مساحت زمین آن نیز در طرح اولیه 70 کیلومتر 
بود که با حذف نمودن دوربرگردان قطار و جایگزینی آن به سینی 
دوار و محدود نمودن محوطه ایســتگاه به دلیل مشکالت تملک 

به 30 هکتار کاهش یافت.
مدیــر کل راه و شهرســازی آذربایجان غربــی با بیان اینکه 
مجموعه زیربنای کل ساختمان ها و سایبان ایستگاه ارومیه 16 
هزار و 635 مترمربع اســت، می افزاید: زیربنای ساختمان اصلی 
ایستگاه 5376 مترمربع است و هم اکنون پیشرفت فیزیکی کل 
پروژه ۸5/35 درصد و پیشــرفت فیزیکی ساختمان اصلی 9۸/4 

درصد است.
مبارک قدم اظهار می کند: پیشــرفت فاز اول پروژه ایستگاه 
ارومیــه راه آهن مراغه- ارومیه که شــامل ســاختمان اصلی، 
ساختمان نمازخانه، ساختمان آسایشگاه و پلیس، سکو و سایبان، 
اتاق ژنراتور، پســت برق، منبع بتنــی زمینی، منبع آب و هوایی، 
پســت بازدیــد آالت ناقله، روغن آالت جریــه، محوطه میدان 
ورودی و تامین انشــعابات ایســتگاه بالغ بر 9۸ درصد پیشرفت 

فیزیکی و 96 درصد پیشرفت ریالی است. 
وی درباره فاز دوم این ایســتگاه می گوید: فاز دوم ایســتگاه 
ارومیه شامل ســاختمان های درزین خانه، انبار کاال و نگهبانی 
اســت که در مرحله نازک کاری بوده، عملیات تکمیل محوطه و 
تاسیســات زیربنایی آن و تکمیل فنس محوطه و ساختمان های 
تاسیســات ذخیره سازی ســوخت، انبار سوخت و روغن درزین، 
انبار وسایل کار خط به دلیل مشکالت تملک و معارض در پروژه 

اجرا نشده اند.
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی درباره ایستگاه راه 
آهن نقده توضیح می دهد: این ایســتگاه در کیلومتر 107+300 
محور مراغه- ارومیه در شــرق شــهر نقده در 6 کیلومتری شهر 
محمدیار و در فاصله 10 کیلومتری از نقده واقع است که کاربری 
ایستگاه مسافری درجه ۲ بوده و مساحت زمین آن نیز 15 هکتار 

است.
مبارک قدم ادامه می دهد: زیربنای ساختمان اصلی ایستگاه 
هــزار و 9۲0 متــر مربع و مجموع زیربنای کل ســاختمان ها و 

سایبان ایستگاه 733۲ متر مربع است.
وی بــا بیــان اینکه هم اکنون پیشــرفت فیزیکی کل پروژه 
ایســتگاه نقده 94/۸ درصد و پیشرفت فیزیکی ساختمان اصلی 
99/۲ درصد اســت، تصریح می کند: پیشــرفت فیزیکی فاز اول 
پروژه شامل ســاختمان اصلی، ساختمان نگهبانی، سکو و سایه 
بان، منبع بتنی زمینی، اتاق ژنراتور، پســت برق، محوطه میدان 

ورودی و تامین انشــعابات ایســتگاه 99 درصد و پیشرفت ریالی 
آن 100 درصد است.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اضافه می کند: فاز 
دوم ایستگاه نقده شامل ســاختمان درزین خانه، انبار کاال، انبار 
وســایل کار خط، انبار سوخت و روغن درزین در مرحله اسکلت و 
سفت کاری است.مبارک قدم در تشریح گزارش آخرین وضعیت 
کارگاه روســازی محور راه آهن مراغه- ارومیه در تاریخ 14 مهر 
97، می گوید: نصب ســینی دوار آغاز، عملیات نصب عالئم ثابت 

خطی و رلواژ اول خط اصلی به اتمام رسیده است.
وی ادامه می دهد: باقیمانده خطوط ایســتگاهی نصب خط و 
ســایر عملیات تکمیلی به طول 9000 متر و رلواژ سوم تا ایستگاه 
ارومیه ) به اســتثنای ترانشــه ایالنلو بتول 350 متر( و عملیات 

جوشکاری خط اصلی به اتمام رسیده است.
مدیر کل راه و شهرســازی آذربایجان غربــی می گوید: در 
راســتای عملیات ارتباطات و فیبر نــوري و دکل هاي رادیویي 
محــور راه آهن مراغه- ارومیه 74540 متر حفاری، 45300 متر 
کابل کشــی، 3۲900 ســرندی و ۲9050 متر نیز پرکاری انجام 

شده است.
مبارک قدم اظهار می کند: نصب دکل ایســتگاه رشــکان به 
اتمام رســیده و دکل ایســتگاه ارومیه به محوطه حمل شده و در 

حال نصب است.
* پروژه  های بهره برداری شده در هفته دولت

مبــارک قــدم با اشــاره به افتتــاح 33 کیلومتــر از بزرگراه 
نقده- پیرانشــهر- تمرچین، می گوید: امســال پروژه های راه 
وشهرســازی آذربایجــان غربی با اعتبــار 360 میلیارد ریال به 

مناسبت گرامیداشت هفته دولت به بهره برداری رسید.
وی اظهــار می کند: طرح های احداث باند دوم بزرگراه خوی 
- ســلماس، 33 کیلومتر راه روســتایی، 104 واحد مسکن مهر و 
پنج پروژه بازآفرینی شهری پایدار در هفته دولت به  بهره برداری 

رسید.
مدیر کل راه و شهرســازی آذربایجان غربی به افتتاح تقاطع 
غیر همســطح نقده- محمدیار اشــاره می کند و ادامه می دهد: 
33 کیلومتر راه روســتایی با بهره مندی ساکنان ۲0 روستا از راه 
آسفالته در شهرستان های چالدران، اشنویه، سلماس و سردشت 

بهسازی و آسفالت شده است.
مبارک قدم از افتتاح ســالن ورزشی در یکی از محالت هدف 
بازآفرینی شــهر مهاباد خبر می دهد و مــی گوید: طرح احداث 
بزرگراه نقده- پیرانشــهر- تمرچین به عنوان یک پروژه فراملی 

در توسعه حمل ونقل جاده ای پایانه مرزي تمرچین راه گشاست.
وی از اتمام عملیات ســاخت 15کیلومتر از بزرگراه ارومیه به 

پایانه مرزی سرو تا پایان امسال خبر می دهد.
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی یادآوری می کند: 
عملیات ساخت تونل های طرح احداث آزاد راه ارومیه به تبریز به 

سرعت در حال اجرا هستند.
مبــارک قدم به اتمام مطالعات بهســازی راه اصلی تکاب به 
دندی به طول 4۸ کیلومتر اشــاره می کند و می افزاید: همچنین 
مطالعات بهســازی راه اصلی خوی - قطور به طول 53 کیلومتر 
انجام  شــده اســت. وی می گوید: با عنایت به سفر قریب الوقوع 
رئیس جمهور به خطه ســبز استان، با ارسال دعوتنامه ای خدمت 
وزیــر جدید راه و شهرســازی از وی دعوت به عمل آمد تا ضمن 
بازدید از پروژه های شهرســتان ارومیه، با راهنمایی هایشــان، 
هماهنگــی های الزم جهت بهره بــرداری و افتتاح پروژه ها به 
عمل آید.مدیر کل راه و شهرســازی آذربایجان غربی اظهار می 
کند: حضور وزیر جدید راه و شهرســازی در اســتان ها بالفاصله 
پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسالمی موید جدیت 

ایشان در رسیدگی به امور استان هاست.
مبارک قدم ادامه می دهد: وزیر راه و شهرســازی به همراه 4 
نفر از معاونین ) مدیر عامل شــرکت ساخت  و توسعه زیر بناهای 
حمل و نقل کشور، مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران، مدیر عامل شــرکت بازآفرینی پایدار شهری ایران، مدیر 
عامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی( 
صبح روز ســه شنبه 15 آبان به اســتان آمدند و به همراه محمد 
مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی و سید هادی بهادری 
نماینده شهرســتان ارومیه و مدیران عضو شــورای حمل و نقل 
اســتان ، از پروژه توسعه و بهسازی سالن ترمینال جدید مسافری 

فرودگاه شهید باکری ارومیه بازدید کردند.
وی ابراز می کند: بخش توســعه و بهســازی این ترمینال به 
مساحت 4۸00 متر مربع به اتمام رسیده ولی تهیه و نصب برخی 
از تجهیزات از جمله پله های برقی، آسانســورها و ایر بریج باقی 
مانــده که جهت بهــره برداری از این پروژه تا پایان ســالجاری 

دستورات الزم از سوی مقام عالی وزارت صادر شد.
 مدیــر کل راه و شهرســازی آذربایجان غربی بازدید از پروژه 
ملی راه آهن مراغه_ارومیه را از دیگر برنامه های سفر وزیر راه و 

شهرسازی به آذربایجان غربی عنوان می کند. 
مبــارک قدم بیان می کند: با توجه به برنامه بازدید مقام عالی 
وزارت از سایر پروژه های شهرستان ارومیه ، مقرر شد معاون وزیر 

و مدیر عامل ســازمان مجری به همراه مدیر فنی و اجرایی اداره 
کل راه و شهرســازی از آخرین مراحل تکمیل پروژه بیمارستان 

امام خمینی )ره( خوی بازدید کنند.
* بيمارســتان ۲۲0 تختخوابی امام خمينی)ره(، 

آماده بهره برداری
وی ظرفیت اسمی پروژه بیمارستان امام خمینی را 160 تخت 
اعالم می کند و می گوید: با احتســاب تخــت های اورژانس و 
مراقبت های ویژه ظرفیت بســتری این بیمارستان ۲۲0 تخت 

است.
مدیر کل راه و شهرســازی آذربایجــان غربی می افزاید: زیر 
بنای این بیمارســتان 15۲70 مترمربع بــوده و برای احداث آن 

تاکنون بالغ بر 470 میلیارد ریال هزینه شده است.
مبارک قدم اضافه می کند: این بیمارســتان شــامل بخش 
های بســتری زنان و مردان ،اورژانس و درمانگاه،آزمایشــگاه 
و رادیولــوژی بخش هــای ccu.Icu.Nicu و Csi ، اتاق 
عمل و زایمان و فضاهای پشــتیبانی و تاسیســات جنبی مانند 
رختشــویخانه ، آشــپزخانه و غذاخوری، تصفیه خانه فاضالب و 

موتورخانه است.
وی با اشاره به اتمام مراحل ساخت بیمارستان امام خمینی)ره( 
شهرســتان خوی، می گوید: این پروژه که از ســال ۸6 مراحل 
احداث آن شــروع شــده به عنوان یکی از بیمارستان های نمونه 

استان آماده افتتاح است.
مدیر کل راه و شهرســازی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه 
این بیمارستان به دلیل طراحی منحصربه فرد و احداث با کیفیت 
در زمره بیمارســتان های نمونه کشور قرار دارد، تصریح می کند: 
این پروژه به عنــوان یکی از پروژه های دولتی که متولی احداث 

آن راه و شهرسازی است آماده افتتاح است.
مبارک قدم تصریح می کند: این پروژه در پایان مهر سالجاری 
تحویل موقت گردید و جهت تجهیز در اختیار وزارت بهداشــت و 

درمان و علوم پزشکی قرار گرفته است.

سوت قطار در ارومیه نواخته شد


