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وعده هایی که برای مردم نان نمی شود 

طاهره زینالی 

روزنامه نگار

روح اهلل حضرتپور
نماینده مردم ارومیه در مجس شورای اسالمی:

نان خالی را از سر سفره های مردم برندارید، بحران نان در 
شهرستان ارومیه مردم را کالفه کرده است، آیا شما به زن و 
بچه و خانواده خودتان اجازه می دهید از ساعت ۶ صبح تا 

ظهر برای خرید یک بسته نان در صف باشند؟

عتباتی  ناصر 
 رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی :

برخی افراد سودجو و منفعت طلب سوءاستفاده هایی 
پذیرفته  وجه  هیچ  به  که  می کنند  نان  توزیع  بحث  در 
نیست؛ بازار سیاهی که در این خصوص وجود دارد باید با 

برخوردهای بازدارنده برچیده شود. 
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 فر
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وعـــــــــــــده هـــــــــــــای 
مـــــــــســـــــــئـــــــــوالن 
خــــــصــــــوص  در 
ســــــامــــــانــــــدهــــــی 
وضــعــیــت آشــفــتــه 
نــان در آذربــایــجــان 
غــربــی بـــویـــژه شهر 
ارومــــیــــه مـــصـــداق 
کور خویش و بینای 
مردم است. از هزار 
وعـــده خــوبــان در قــبــال بی نانی و صف های 
طوالنی و شب خوابیدن های دم در نانوایی 

یکی وفا نکرده است. 
عــالوه بر نبود نظارت و کیفیت بد آرد، برخی 
نانوایی ها به علت به صرفه نبودن پخت نان 
به دلیل قیمت تمام شده حاضرند نان را به 
ــوراک دام بفروشند و در  دامــداری هــا بــرای خ
مهربانانه ترین حالت، آن را  به سوپرمارکت ها 
بفروشند تــا بــا قیمتی بــه مــراتــب بیشتر به 
ــردم بــرســد.دولــت امــیــدوار بــود با  دســت مـ
هوشمندسازی  فــروش نان از طریق نصب 
نان  ــازار  ب آشفتگی  کارتخوان،  دستگاه های 
مرتفع شود اما گویا داستان نان در این بازار 
غ و دیگر اقــالم سبد  سنگین گوشت و مــر

غذایی پیچیده تر از این حرف هاست.
حاال در این اوضاع اقتصادی که نان قوت غالب 
اکثر خانواده هاست و از امام جمعه تا نماینده 
آشفته  مجلس همه مطالبه گر ساماندهی 
بازار نان هستند اما برخی مسئوالن همچنان 
اصرار دارند که همه چیز بر مدار آرامش است 
و هر آنچه هست دسیسه های سودجویان و 

جو روانی است.اینکه چگونه این سودجویان 
سالهاست بر دستگاه عریض و طویل دولتی 
چیره شده و کسی را یارای مقابله با آن نیست، 
قابل تامل است و جای تعجب دارد. البته این 
انکارها نتوانست اوضــاع را سامان بخشد و  
موضوع این سوء مدیریت و بروز بحران نان 

به بهارستان رسید. 
تفاوت ۳.۵ برابری قیمت نان در نانوایی و 

سوپرمارکت ها
، نماینده مــردم ارومیه در  روح اهلل حضرتپور
مجس شورای اسالمی در تذکری شفاهی به 
دولت خواستار حل بحران نان شد و گفت: 
نان خالی را از سر سفره های مردم برندارید، 
بحران نان در شهرستان ارومیه مردم را کالفه 
کــرده اســت، آیــا شما به زن و بچه و خانواده 
خودتان اجــازه می دهید از ساعت ۶ صبح تا 
ظهر برای خرید یک بسته نان در صف باشند؟
ح این  نماینده مردم ارومیه در مجلس با طر
سؤال که چرا سهمیه استان آذربایجان غربی 
و شهرستان ارومیه از سال ۹۵ ثابت مانده و 
افزایشی نیافته است، خطاب به وزیر صمت 
و  غیر کارشناسی  تصمیمات  با  شما  گفت: 
بی اساس در حــوزه آرد و نان فقط دالل  بــازی 
راه انــداخــتــه ایــد. وقــتــی تــفــاوت قیمت نان 
شــود،  بــرابــر   ۳.۵ نانوایی ها  و  سوپرمارکت 
مشخص اســت کــه بــحــران بــه وجــودآمــده و 

صف های طوالنی تشکیل می شود.
حضرت پور بــا بیان ایــن کــه بــه خاطر همین 
ح استیضاح وزیر صمت  سوء مدیریت ها طر
را به جریان انداختیم، خطاب به رئیس جمهور 
گـــفـــت: چــــرا وزیـــــر حـــاضـــر بـــه پــاســخ گــویــی 

بــایــد پاسخ گوی  ــت  ایــشــان و دولـ نیست؟ 
سوء مدیریتشان باشند. بعد می گویند چرا 
مردم ناراحت هستند، این سوء مدیریت و 
بی تدبیری مردم را عصبانی می کند. به واهلل که 

مردم حقشان این نیست.
 : معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار

یدهای هیجانی از دالیل صف های  خر
طوالنی!

با وجود این که اعتراض به وضعیت بحرانی 
وزیــر  و  آورده  در  را  مجلسی ها  صـــدای  نـــان 
صمت را تا پای استیضاح کشانده است، اما 
استاندار  اقتصادی  امــور  هماهنگی  معاون 
آذربــایــجــان غــربــی در گــفــت و گـــو بـــا یــکــی از 
رسانه های محلی استان، بازگشایی مدارس 
و قرار گرفتن در فصل کار و خریدهای هیجانی 
را از دالیــل صف های طوالنی نان اعــالم کرده 

است. 
جواد کرمی مدعی شده که هیچ گونه کاهش 
سهمیه ای وجود نداشته و آرد یارانه ای نوع 
یک در استان طی هر ماه ۲۴ هزار و ۸۰۰ تن و 
سهمیه آرد یــارانــه ای نوع دو ۶ هــزار و ۴۰۰ تن 
بــوده که مــاه گذشته نه تنها کاهش نیافته 
نانوایی های  در  ترمیمی  آرد  تــن   ۵۲۵ بلکه 
سطح استان نیز توزیع شده است.کرمی در 
این مصاحبه به تجهیز چهار هزار و ۴۹۱ واحد 
نانوایی به کارت خوان هوشمند اشاره کرده 
که تخلفات احتمالی را ثبت کند اما اذعان وی 
به ارســال ۵ هــزار و ۷۶۰ پیامک اخطار تخلف 
ح نیز  برای نانوایان نشان می دهد که این طر

شکست خورده است.
استاندار  اقتصادی  امــور  هماهنگی  معاون 

آذربایجان غربی البته اشاره ای هم به این که 
برخی سودجوها داشته که نان را برای مصارف 
دامی و یا فروش به سوپرمارکت ها خریداری 
ــه مــدیــرکــل بــازرســی  مــی کــنــنــد، مــوضــوعــی ک
و  گذاشت  صحه  آن  بر  هم  آذربایجان غربی 
در پاسخ به جام جم گفت: بخشی از معضل 
کمبود نان مربوط به یارانه آرد است. قیمت 
نان خشک و بیات گران تر از نان تازه است و 
همین امر سبب شده تا تعدادی از نانوایی ها 
نان را دپو کرده و به عنوان نان خشک برای دام 

بفروش برسانند.
روح اهلل محبوبی یکی دیگر از دالیــل بحران 
نان در ارومیه را متاثر از جنگ ایران و اوکراین 
دانست و گفت: پایین بودن کیفیت آردی که 
به استان ارســال می شود از علت های دیگر 
مشکل نان در استان و ارومیه است. گندم 
تولیدی در کشور و استان از کیفیت خوبی 
برای  پخت نان برخوردار نیست و همین امر 
باعث شده میزان پخت نانوایی ها کاهش 

یابد.
برخورد قاطع و بازدارنده با افراد سودجو در 

بحث توزیع آرد و نان
در پی باال گرفتن اعتراض ها به وضعیت نان 
و همچنین تذکر نماینده مــردم در مجلس 
ــر صــمــت؛ رئیس کل  ح استیضاح وزیـ و طـــر
دادگستری استان با حضور مسئوالن ذیربط 
بــروز  علل  بــررســی  و  آسیب شناسی  جلسه 
مشکالت مربوط به حــوزه گندم، آرد و نان را 
تشکیل داده و بر برخورد جدی و بازدادنده با 

متخلفان تاکید کرد.
ــازار سیاه در  ناصر عتباتی در ایــن جلسه از ب

حــوزه آرد و نــان خبر داد و گفت: برخی افــراد 
سودجو و منفعت طلب سوءاستفاده هایی 
در بحث توزیع نان می کنند که به هیچ وجه 
این  در  کــه  سیاهی  ــازار  ــ ب نیست؛  پذیرفته 
ــا بــرخــوردهــای  خــصــوص وجـــود دارد بــایــد ب

بازدارنده برچیده شود. 
 رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تصریح 
کرد: نظارت های ادارات متولی در امر توزیع آرد 
و پخت نان به صــورت جدی پیگیری شود و 
تخلفات را به دستگاه قضایی گــزارش کنند 
تــا بــا بــرخــورد قضایی بــا مجرمین اقــدامــات 
آرد و نان  بــازدارنــده جهت کاهش مشکل 

صورت گیرد. 
عتباتی اضافه کــرد: موضوع نــان مــردم برای 
با  و  دارد  زیـــادی  اهمیت  قضایی  دســتــگــاه 
اغــمــاض  بــــدون  ایـــن حــــوزه  در  متخلفین 
بــرخــورد خواهد کــرد؛ مــردم باید لمس کنند 
آنها به فکرشان بــوده و در  که خدمتگزاران 
ــالش بـــرای تامین آرامـــش و آســایــش آنها  ت
هستند. بنابراین باید تصمیماتی اتخاذ شود 
تا صفهای طوالنی نان و معطلی مردم مرتفع 
شود.واقعیت ایــن اســت کــه خــروجــی هیچ 
کــدام از جلسات و اظهارنظرها در چند سال 
اخیر که بحران نان در ارومیه تکرار  می شود 

برای مردم، نان بدون دغدغه نشده است. 
بــایــد دیـــد خــط و نــشــان مــقــام عــالــی قضایی 
استان در بــرخــورد قاطع و بــدون اغماض با 
سودجویان، ره بجایی خواهد برد یا همچنان 
مردم مجبور و معطل در صف های طوالنی از 
نیمه شب برای تهیه یک لقمه نان خواهند 

بود.

جـواد کرمی
 معاون هماهنگی امـور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی:

هیچ گونه کاهش سهمیه ای وجود نداشته و آرد یارانه ای 
نوع یک در استان طی هر ماه ۲۴ هزار و ۸۰۰ تن و سهمیه 
آرد یارانه ای نوع دو ۶ هزار و ۴۰۰ تن بوده که ماه گذشته نه 
تنها کاهش نیافته بلکه ۵۲۵ تن آرد ترمیمی در نانوایی های 

سطح استان نیز توزیع شده است.

روح اهلل محبوبی
مدیرکل بازرسی آذربایجان غربی:

است.  آرد  یارانه  به  مربوط  نان  کمبود  معضل  از  بخشی 
قیمت نان خشک و بیات گران تر از نان تازه است و همین 
امر سبب شده تا تعدادی از نانوایی ها نان را دپو کرده و به 

عنوان نان خشک برای دام بفروش برسانند.
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آنتی بیوتیک سهمیه ای شد

چرا سرم نیست؟

زهرا بخشی

خبرنگار جام جم 
،،آذربایجان غربی  

تولید آنتی بیوتیک در کشور 
از تیرماه سالجاری به علت 

درخواست افزایش قیمت 
متوقف شده است ولی بعلت 

ظرفیت ذخیره های شرکت ها و 
داروخانه ها، تا چند ماه قبل این 
،،مشکل زیاد احساس نمی شد. 

در  آنتی بیوتیک  و  سرم  نبود 
باعث  ارومیه  داروخانه های 
سرگردانی بیماران شده است، 
افراد برای دریافت آن باید عالوه 
زیادی  ساعات  بیماری،  رنج  بر 
نیز در صف طوالنی داروخانه ها 
منتظر بمانند آن هم اگر بخت 
با آنها یار باشد و با جمله »سرم 

نداریم« مواجه نشوند.
به گزارش جام جم، با آغاز فصل 
از  که  آنفوالنزا  شیوع  و  سرما 
بینی  پیش  را  آن  درمان  حوزه  کارشناسان  پیش  ماهها 

کرده بودند، مراجعه به مراکز درمانی افزایش یافته است. 
بیمارانی که حاال عالوه بر تحمل درد بیماری، باید نسخه 
بدست، ساعت ها برای تهیه دارو و سرم به چندین داروخانه 
مراجعه کنند و ساعات زیادی در صف های طوالنی منتظر 
باشند آن هم اگر بخت با انها یار باشد و جمله« دارو و سرم 

نداریم« را نشنوند. 
و  گله مندند  موضوع  این  از  نیز  داروخانه ها  مسئوالن 
می گویند که دپو سرم و آنتی بیوتیک در داروخانه ها و حتی 
شرکت های پخش دارو نیز رو به اتمام است و کاری از دست 

آنها برنمی آید. 
 مسئول فنی یکی از داروخانه های ارومیه  می گوید: ماهم 
از این که کمبود آنتی بیوتیک و نایاب شدن سرم در ارومیه 
است،  آورده  وجود  به  بیماران  برای  را  فراوانی  مشکالت 

ناراحتیم. 
آنتی بیوتیک  دارو های  کمبود  بیشتر  این که  بیان  با  وی 
مربوط به کودکان است، افزود: قطره های بینی که این روز ها 
با توجه به فصل مصرف زیاد، در بازار نایاب شده است و 
کمبود انواع سرم همچنان در بازار وجود دارد. همچنین  در 
کنار این کمبود ها، قیمت برخی اقالم  دارو یی نیز چند برابر 

شده است.
زهرا علیپور یکی از مراجعه کننده ها به داروخانه بیان کرد: 
پسرم دچار سرماخوردگی شده اما داروی آنتی بیوتیکی که 

پزشک تجویز کرده را نتوانستم در داروخانه ها پیدا کنم. 
هومن بهنمون که با نسخه ای که سرم برایش تجویز شده 

و این چهارمین داروخانه ای است که به آن مراجعه کرده و با 
نبود سرم مواجه شده است، می گوید: موضوع دارو ارتباط 
بحرانی  موضوع  تا  کاش  دارد؛  مردم  سالمتی  با  مستقیم 

نشده، چاره اندیشی شود. 

کمبود سرم در ارومیه مشکل کشوری است
محمد دلیرراد، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی با بیان این که 
است،  کشوری  مشکل  یک  داروخانه ها  در  سرم  کمبود 
افزود: متأسفانه کارخانه ها با اعالم این که هزینه های تولید 
سرم در کشور بسیار باالست اقدام به کاهش تولید کرده اند 

که همین امر موجب کمبود سرم در کشور شده است.
ح دارویار در کشور نیز قیمت  وی با بیان این که با اجرای طر
البته  کرد:  اظهار  است،  نکرده  پیدا  چندانی  افزایش  سرم 
برابر  چندین  سرم  تزریق  هزینه  که  داشت  توجه  باید 
هزینه ویزیت و حتی قیمت خود سرم است بنابراین برخی 
پزشکان برای سود بیشتر اقدام به تجویز سرم برای بیماران 

می کنند.
یم کمبود دارو قابل انکار نیست/ از تیرماه تولید دارو ندار

لعیا صدیق راد، مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  دارویی 
گفت و گو  در  غربی  آذربایجان  درمانی  بهداشتی  خدمات 
مواجه  دارو  کمبود  با  متاسفانه  این که  بیان  با  جام جم  با 
هستیم و نمی توان آن را انکار کرد، گفت: تولید آنتی بیوتیک 
از تیرماه سالجاری به علت درخواست افزایش  در کشور 
قیمت متوقف شده است ولی بعلت ظرفیت ذخیره های 
شرکت ها و داروخانه ها، تا چند ماه قبل این مشکل زیاد 

احساس نمی شد.
این که  به  باتوجه  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  صدیق راد 
به  رو  داروخانه ها  و  دارو  پخش  شرکت های  ذخیره های 
نیز  تقاضا  آنفوالنزا  شیوع  علت  به  طرفی  از  و  است  اتمام 
افزایش یافته است، مردم به صورت ملموس این مشکل 
را احساس می  کنند.وی اذعان کرد: کارخانجات تولید آنتی 
وجود  قیمتی  افزایش  اگر  که  بودند  کرده  اعالم  بیوتیک 
نداشته باشد، تولید نخواهند کرد؛ در همین راستا جلساتی 
در سازمان غذا و دارو برگزار و افزایش قیمت مصوب شد و 

تولید داروها از سر گرفته شده است اما از آنجایی که پروسه 
تولید، قرنطینه و ریلیز یک تا دو ماه فرصت می خواهد، قطعا 

در این مدت با کمبود مواجه خواهیم بود.
صدیق راد اضافه کرد: هرچند در دو هفته گذشته داروهای 
آنتی بیوتیک به صورت سهمیه ای وارد استان می شود اما 
همین سهمیه ای شدن باعث شده داروخانه ها از عرضه 

دارو بدون نسخه پزشک امتناع می کنند. 
به گفته صدیق راد، سرم هنوز افزایش قیمت نخورده است. 
از طرفی هم آمار توزیع سرم در سال های 99، 1400 و شش 
توزیع  و  مصرف  بین  تناسبی  که  می دهد  نشان  ماهه1401 

وجود ندارد. 
وی افزود: با وجود این که در سال 99 ، چهار میلیون و 560 
لیتر  هزار   870 و  میلیون  سه  گذشته  سال  در  و  لیتر  هزار 
سرم در استان توزیع شده است این میزان در شش ماهه 
نخست سالجاری دو میلیون و 400 هزار لیتر بوده است که 
نشان می دهد علی رغم افزایش تقاضا، سرم توزیعی چندان 
افزایشی نداشته است این درحالی است که شیوع آنفوالنزا 

و افزایش مصرف سرم پیش بینی شده بود.
وی در خصوص ذخیره میزان سرم اظهار کرد: سرم فراوری 
حجیم است و امکان ذخیره آن تا حدودی برای شرکت و 
داروخانه امکان پذیر است بنابراین تا یک یا دو ماه  می توان 
این فراوری را ذخیره داشت. با توجه به عدم تولید و از طرفی 
افزایش بی رویه سرم از شهریورماه تا کنون، سرم های دپو 

شده نیز روبه اتمام است و با نبود سرم مواجهیم.
کارخانه های  باید  دارویی  شرکت های  گفت:  راد  صدیق 
تولید سرم را تحت فشار قرار دهند تا تولید افزایش یابد. در 
کل کشور فقط 5 شرکت تولید سرم وجود دارد که جوابگو 
از  یکی  داروسازی  شرکت های  از  یکی  شده  مقرر  نیست، 
خط تولیدهایش را به سرم تبدیل کند که امیدواریم با این 

افزایش ظرفیت تولید؛ مشکل نبود سرم نیز برطرف شود.
گرچه کارخانه های داروسازی حرف خود را به کرسی نشانده 
حتی  و  شده  گرفته  سر  از  قیمت  افزایش  با  دارو  تولید  و 
محموله ای از آنتی بیوتیک وارد کشور شده است اما تا به 
دست مصرف کننده برسد حکایت کمبود دارو و نبود سرم 
ادامه  خواهد داشت آنهم در شرایطی که به گفته مدیر مرکز 
مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، همه گیری 
آنفلوآنزا  ادامه دارد و تا چند هفته دیگر با آن درگیر هستیم. 

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل   - ارومیه 
 ۱۲ در  آواربردای  عملیات  اتمام  از  غربی  آذربایجان 

روستای کانون زلزله در شهرستان خوی خبر داد.
خصوص  در  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  برزگر  جعفر 
با  کرد:  اظهار  خوی  زده  زلزله  مناطق  وضعیت  آخرین 
آواربرداری و صدور پروانه های ساخت  پایان عملیات 
زده  زلزله  مناطق  در  روستایی  مسکونی  واحدهای 

شهرستان خوی آغاز شده است.
واحدهای  آواربرادری  عملیات  این که  بیان  با  وی 
شهرستان  روستایی  مناطق  در  تخریبی  مسکونی 
خوی به پایان رسیده است، افزود: تا ۷ آبان سال جاری 
آواربرداری ۶۷۰ مسکونی و دامی در ۱۲ روستای کانون 

زلزله به پایان رسید.
ج دیز نیز ۲۳۳ واحد  برزگر با بیان این که در شهر دیز
هفته  پایان  تا  که  است  شده  آواربرداری  مسکونی 
به  نیز  شهر  این  در  تخریبی  واحدهای  آواربرداری 
پایان خواهد رسید، افزود: با صدور بیش از ۴۰۰و احد 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  روستایی  مسکونی 
در  مسکونی  واحدهای  ساخت  پروانه های  صدور 

مناطق روستایی را به پایان رسانده است.
وی اضافه کرد: طبق مصوبه ستاد هماهنگی و مدیریت 

محض  به  خوی  شهرستان  زده  زلزله  مناطق  بحران 
صدور پروانه های ساخت واحدهای مسکونی شهری 
انقالب  بنیاد مسکن  نیز  ج دیز  توسط شهرداری دیز
در  شهری  مسکونی  واحدهای  بازسازی  کار  اسالمی 

ج دیز را آغاز خواهد کرد. دیز
آذربایجان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
غربی با بیان این که عملیات آرماتوربندی، قالب بندی 
زده  زلزله  مناطق  در  مسکونی  واحدهای  ریزی  بتن  و 

شهرستان خوی با سرعت ادامه دارد، گفت: به همت 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان تا امروز عملیات 
و  روستایی  مسکونی  احد  ۲۰۰و  از  بیش  در  کنی  پی 
روستایی  مسکونی  احد  ۱۳۷و  در  مگر  بتن  عملیات 

اجرایی شده است.
۱۲و  فونداسیون  بتن  عملیات  کرد:  خاطرنشان  برزگر 
احد مسکونی به پایان رسیده و عملیات نصب سازه 

فلزی در این ۱۲و احد آغاز خواهد شد.
بازسازی  برای  تومان  میلیون   ۲۵۰ اختصاص  از  وی 
بازسازی  برای  تومان  میلیون   ۲۰۰ و  شهری  واحدهای 
واحدهای روستایی به صورت تسهیالت قرض الحسنه 
خبر داده و افزود: در کنار ۵۰ میلیون تومان وام بالعوض 
جهت بازسازی واحدهای شهری و روستایی، همچنین 
۳۰ میلیون تومان تسهیالت و ۱۵ میلیون تومان وام 
یافته  اختصاص  خانگی  لوازم  تأمین  جهت  بالعوض 

است.
ریشتربامداد  مقیاس  در   ۵.۴ بزرگی  به  لرزه ای  زمین 
، شهرستان خوی در آذربایجان غربی  چهارشنبه ۱۳ مهر
را لرزاند؛ در این زمین لرزه عالوه بر مصدومیت بیش از 
، چند صد واحد مسکونی و ۸۰ واحد  یک هزار و 1٢7 نفر

آموزشی نیز آسیب دید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی:

عملیات آواربرداری در مناطق زلزله زده خوی پایان یافت
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چنگیز نوری با حضور در برنامه سحریز خیر سیمای 
مرکز آذربایجان غربی با مردم استان به صورت زنده به 

گفت و گو پرداخت. 
مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی در این برنامه 
وضعیت  آخرین  خصوص  در  مختلف  سئواالت  به 

زیرساخت ها و سرویس های مخابراتی پاسخ داد.
از  غربی  آذربایجان  در  شهرستان   19 گفت:  نوری 
که 9٢9  بهره مند هستند  خدمات مخابراتی منطقه 
هزار مشترک تلفن ثابت و 3 میلیون مشترک همراه 
 11 از  بیش  امروز  افزود:  وی  می شود.   شامل  را  اول 
غربی  آذربایجان  در  فیبرنوری  شبکه  کیلومتر  هزار 
پهن  باند  خدمات  از  مشترک  هزار   ٢60 و  شده  اجرا 
بهره   FTTH مشترک    8.300 شامل  مخابرات  دیتای 
مند هستند. مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی 
با اشاره به نام گذاری سال جاری به نام سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین از برنامه مدون مخابرات 
منطقه آذربایجان غربی برای ارائه خدمات با کیفیت به 
شهرک ها و ناحیه های صنعتی خبر داد و خاطرنشان 
کرد: در سطح استان و در 19 شهرک و ناحیه صنعتی 
اقدامات بسیار برجسته ای انجام گرفته و پیشبینی 
میشود در آینده نزدیک همه این مراکز به شبکه با 
داریم  اطمینان  که  شوند  متصل  مخابراتی  کیفیت 
افزایش  و  تولید  رشد  موجب  گذاری  سرمایه  این 
به  اشاره  با  همچنین  شد.نوری  خواهد  اشتغالزایی 
به  کرد:  تصریح  غربی  آذربایجان  مرزی  پتانسیل های 
کلیه مراکز مرزی به خدمات فیبرنوری  اتصال  دنبال 
هستیم و در این راستا به زودی گذرگاه رازی از آخرین 

نسل خدمات ارتباطی برخوردار خواهد شد.
به  پاسخ  در  غربی  آذربایجان  منطقه  مخابرات  مدیر 
مناطق  به  شده  ارئه  خدمات  خصوص  در  سئوالی 
روستایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه خدمات تلفن 
پایدار  روستایی  مناطق  در  گسترده  صورت  به  ثابت 

است اما امروزه عمده نیاز مردم به خدمات دیتا است 
برای  تالش  حال  در  محترم  دولت  کنار  در  نیز  ما  که 

پاسخ به نیازهای روستاییان محترم هستیم.
در  رو  پیش  مشکالت  از  یکی  متاسفانه  گفت:  وی 
افزایش  روستایی  مناطق  به  مخابراتی  خدمات  ارائه 
موارد سرقت است که با برنامه ریزی های انجام گرفته 
در بیش از 30 منطقه روستایی در حال ارائه خدمات 
توسعه  ادامه  در  نوری  هستیم.  فیبرنوری  جایگزین 
خدمات مخابراتی عادالنه در مناطق محروم استان را 
آذربایجان غربی در  از سیاست های مخابرات منطقه 
سرمایه گذاری عنوان و تصریح کرد: توسعه خدمات 
مخابراتی به توجه به نیازهای مردم در مناطق مختلف 
ریزی های  برنامه  با  و  است  انجام  حال  در  استان 
زیر  توسعه  اولویت  در  محروم  مناطق  گرفته  انجام 
ساخت ها قرار دارند. وی افزود: به همین منظور پروژه 
ملی و عظیم نجما در 16 شهرستان آذربایجان غربی با 
همکاری شهرداری ها در حال اجراست و خوشبختانه 
امروز در دورترین شهرهای استان شاهد استفاده از 
مخابرات  مدیر  هستیم.    FTTH باکیفیت  سرویس 
ماهه  شش  در  داد:  ادامه  غربی  آذربایجان  منطقه 
تومان  میلیارد  پنجاه  و  دویست  سال 1401،  نخست 
که  گرفته  انجام  مخابرات  بخش  در  گذاری  سرمایه 
به  فیبرنوری  کیلومتر  هزار   ٢ افزایش  به  امیدواریم 
زیرساخت های مخابراتی این رقم تا سال 140٢ به مبلغ 

قابل توجهی افزایش یابد.

راستای تحقق اهداف وزارت صمت  گفت: در  عبدالحمید سرتیپی 
و مطابق برنامه زمانبندی ابالغی کشوری مجوز عملیات اکتشافات 
از طریق  اکتشافی و معدنی  از محدوده های  برداری تعدادی  و بهره 

مزایده عمومی به دارندگان توان فنی و مالی الزم واگذار می شود.
از  غربی  آذربایجان  استان  معدنی  محدوده  و  معدن   161 افزود:  وی 
طریق سامانهwww.setadiran.ir برای مزایده اعالم شده که 48 فقره 
آن در حوزه پروانه بهره برداری، 17 فقره در حوزه گواهی کشف، 94 فقره 
در حوزه محدوده پروانه اکتشاف و ٢ فقره نیز در حوزه مجوز برداشت 
بوده و به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.سرتیپی تصریح 
عمومی  مزایده  طریق  از  واگذاری  قابل  محدوده های  و  معادن  کرد: 
مواد  گروه های  بیشتر  شامل  غربی  آذربایجان  استان  در  سراسری 
تزئینی، مواد معدنی  از جمله سنگ های  معدنی موجود در استان 
صنعت،  کل  می باشد.مدیر  ماسه  و  شن  و  کوهی  مصالح  فلزی، 
معدن تجارت استان آذربایجان غربی تأکید کرد: متقاضیان می توانند 
از  مزایده  موضوع  لیست  و  اسناد  دریافت  اطالعات،  کسب  جهت 
تاریخ 30 مهر ماه جاری به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد 
خاطر  نمایند.سرتیپی  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس  به  ایران( 
قابل  معادن  لیست  و  اسناد  مدارک،  اطالعات،  تمامی  کرد:  نشان 
واگذاری از طریق مزایده در سایت سازمان نیز بارگذاری شده است 
که متقاضیان می توانند اطالعات مورد نیاز خود را عالوه بر سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت در سایت سازمان صمت آذربایجان غربی 
نیز مشاهده کنند ولی شرکت در مزایده فقط از طریق سامانه تدارکات 

امکان پذیر خواهد بود.

انتقال 6 گوزن زرد ایرانی از دشت ناز 
ساری به پارک ملی دریاچه ارومیه

161 محدوده اکتشافی و معدنی استان 
آذربایجان غربی واگذار می شود

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی:
به دنبال افزایش 2 هزار کیلومتر به شبکه فیبر نوری استان هستیم

در سفر یک روزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو به ارومیه

تعامالت منطقه آزاد ماکو با مرکز استان گسترش می یابد

  مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان
 غربی، از انتقال ۶ گوزن زرد ایرانی از دشت
در ارومیه،  دریاچه  ملی  پــارک  به  ســاری   ناز 
خطر در  گونه  ایــن  تکثیر  و  حفظ   راســتــای 

انقراض خبر داد .
ضمن شهند  سعید  جــم،  جــام  گــزارش   بــه 
ایرانی زرد  گوزن  وضعیت  آخرین  به   اشــاره 
ارومیه گفت: در حال  در پارک ملی دریاچه 
از این گونه در جزیره اشک  حاضر۵۲ راس 
زایی گوساله  داد:  ادامه  و  می کنند   زیست 
فصل در  اشک  جزیره  در  ایرانی  زرد   گــوزن 
وضعیت از  حــاکــی  ــاری،  ــ ج ســـال   زادآوری 
گونه ایــن  ــرای  ب مــذکــور  زیستگاه   مطلوب 

 است.
عــلــوفــه در بــابــت  کــمــبــودی  ــزود:  ــ اف  شهند 
ایرانی زرد  گوزن  تغذیه  جهت  اشک   جزیره 
در بارش ها  کمبود  وجود  با  و  نــدارد   وجود 
مورد علوفه  ارومــیــه،  دریاچه  آبریز   حوضه 
دریاچه ملی  پارک  جزایر  وحش  حیات   نیاز 
محیط حفاظت  کــل  اداره  تــوســط   ارومــیــه 

زیست تامین شده است.

همزمان با نخستین روزهای آغاز به کار مدیرعامل جدید 
سازمان  تعامالت  گسترش  ماکو،   آزاد  منطقه  سازمان 
منطقه آزاد ماکو با مرکز استان با حضور حسین گروسی 
در ارومیه و دیدار با تعدادی ازمسئوالنو مدیران در دستور 

کار قرار گرفت.
 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در دیدارهای جداگانه 
با استاندار آذربایجان غربی،  نماینده ولی فقیه در استان 
رئیس  دادگستری،  کل  رئیس  ارومیه،   جمعه  امام  و 
اداره اطالعات از تالش های حافظان امنیت و فرماندهی 

انتظامی استان آذربایجان غربی تجلیل کرد.
غربی،  آذربایجان  استاندار  با  دیدار  در  گروسی  حسین 
موضوعات  خصوص  در  نظر  تبادل  و  بحث  ضمن 
آزاد ماکو، به ضرورت تعامل و  مرتبط با استان و منطقه 
این  جانبه  همه  توسعه  تحقق  همکاریمسئوالنجهت 

استان تاکید کرد.
غربی  آذربایجان  توسعه  پیشران  را  ماکو  آزاد  منطقه  وی 
عنوان کرد و ادامه داد: این منطقه به واسطه پتانسیل های 
بسیار در حوزه های مختلف بخصوص ترانزیت و کشاورزی 
و نیز قرار گرفتن در دروازه اروپا نقش بی بدیل در توسعه 

اقتصادی استان ایفا خواهد نمود.

وی به تقویت همکاری های مشترک دستگاه های اجرایی 
در این منطقه و الگوسازی برای مدیریت نوین در منطقه 

تاکید کرد.
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی نیز در 
این جلسه با تاکید بر ارتقای زیرساخت های حمل ونقل 
منطقه با هماهنگی منطقه آزاد ماکو و مرکز استان گفت: 
تشکیل شرکت های حمل و نقل ترکیبی به منظور تقویت 
سیستم حمل و نقل کریدور شرق به غرب و نیز تصویب و 
ارائه برنامه استراتژیک برای طرح جامع منطقه آزاد ماکو با در 
نظر گرفتن نیازمندی های راهبردی ملی پیگیری می شود. 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه 
نیز در نشستی که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه 
همکاری  و  افزایی  هم  ضرورت  بر  شد  برگزار  ماکو  آزاد 
توسعه  منظور  به  ای  منطقه  و  استانی  مسئوالن  بین 
همه جانبه و بیش از پیش منطقه و استان تاکید کرد. 
حجت االسالم سید مهدی قریشی با بیان این که پیش 
بامسئوالناستان  ماکو  آزاد  ارتباطمسئوالنمنطقه  این  از 
نتایج چندانی برای استان نداشته تاکید کرد: استفاده از 
ظرفیت های استانی و منطقه ای در توسعه و شکوفایی 

هر کل استان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد :مسئوالناستانی و منطقه آزاد ماکو 
قانونی  مراتب  سلسله  حفظ  و  جایگاه ها  حفظ  کنار  در 

تعامل و همکاری را سرلوحه کار خود قرار دهند.
و  پروژه ها  تمامی  این که  بیان  با  قریشی  االسالم  حجت 
اقدامات باید از پیوست فرهنگی مناسبی برخوردار باشند 
اضافه کرد: در کنار توسعه صنعتی، تولید و سرمایه گذاری 

به موضوع فرهنگ نیز باید توجه جدی داشت.
زیرساخت های  توسعه  کرد:  تصریح  ارومیه  جمعه  امام 
سیاستگذاری های  در  باید  ماکو  آزاد  منطقه  فرهنگی 
منطقه مورد توجه قرار گرفته و با هم افزایی و همکاری 
ای  جزیره  اقدام  از  منطقه  و  استانی  فرهنگی  متولیان 
خودداری شود .ناصر عتباتی مدیرکل دادگستری استان 
نیز در جلسه با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو 
با تاکید بر ضرورت رفع موانع و مشکالت بر سر راه تولید و 
سرمایه گذاری افزود: برای تحقق فرمایشات مقام معظم 
رهبری بخصوص در حوزه اشتغال آفرینی و تولید دانش 
بنیان دستگاه قضایی پشتیبان تولید و ایجاد اشتغال 
است.وی ضمن تبریک انتصاب مدیرعامل جدید سازمان 
منطقه آزاد ماکو،  افزود: منطقه آزاد ماکو به عنوان بزرگترین 
منطقه آزاد پاسخگوی انتظارات منطقه ای و ملی نبوده و 

امید است با رویکرد جدید مدیرعامل اتفاقات خوبی در 
منطقه شاهد باشیم.

عتباتی در ادامه کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم را در 
گرو ایجاد اشتغال و تولید عنوان و از رویکرد جدی دستگاه 

قضا در برخورد با مجرمان خبرداد.
دیدار  این  در  نیز  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
هرگونه تغییر در قانون مناطق آزاد تهدیدی برای امنیت 
گفت:  و  دانست  شغلی  فرصت های  و  گذاری  سرمایه 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی با اعتماد به مشوق ها 
آزاد سرمایه گذاری کرده اند و  و مزایای قانونی در مناطق 
هرگونه تغییر در قوانین مشکالتی را بر سرراه مناطق آزاد 

پدید خواهد آورد.
در  اشکاالتی  و  ایرادات  این که  اشاره  با  گروسی  حسین 
آزاد وجود دارد افزود: مسؤلین  برنامه ریزی برای مناطق 
کشوری باید با تبعیت از قانون در تحقق اهداف ملی و 

منطقه ای همراهی کنند.
وی امنیت پایدار را در گرو توسعه اقتصادی دانست و ادامه 
داد: ایجاد اشتغال، افزایش تولید و توسعه اقتصادی یکی 
از ماموریت های اصلی مناطق آزاد است که برای تحقق آن 

نیاز به ثبات قوانین و همراهی بیشترمسئوالن است.
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سازمان بازرسی از استرداد اعتبار کدام 
دستگاه های اجرایی به خزانه جلوگیری 

کرد؟

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان غربی:

ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
وظیفه همگانی است

صدور اسناد اراضی کشاورزی با جدیت پیگیری شود

درخشش قایقرانان آذربایجان غربی در 
المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور

ارزیابی انطباق اداره کل در نشست خبری  معاون 
که به مناسبت فرا رسیدن هفته استاندارد، برگزار 
شد، اظهار داشت: مقوله استاندارد باید به مطالبه 
ملی تبدیل شود تا تمامی بخش های ذیربط ملزم به 

رعایت استانداردها شوند.
فرهنگ  اشاعه  این که  به  اشاره  با  فخری  ابراهیم 
دستگاههای  سایر  همکاری  نیازمند  استاندارد 
اجرایی نیز است، گفت: موضوعات جدید و متنوع 
آن  بر  را  کل  اداره  این  خدمات،  حوزه  در  استاندارد 
داشته که به نیابت از مردم، در خدمات ارایه شده در 

سطح جامعه ورود جدی داشته باشند.وی در ادامه 
افزود: مقوله های جدید که نیاز امروز مردم است از 
چشم استاندارد دور نمانده و در این راستا، ارزیابی 
مراکز ارائه خدمات مانند، هتل ها و هتل آپارتمان ها، 
آموزشی،  مراکز  غذایی،  مواد  عرضه  فروشگاه های 
مکان های  و  سالمندان  خانه های  پستی،  دفاتر 
ورزشی در سالجاری جز برنامه های اصلی اداره کل 
مدرسه   ۲۰۰ تاکنون   جاری  سال  در  که  است  بوده 
مورد  ورزشی  مکان   36 و  پستی  دفتر   ۱۱۰ ابتدایی، 

ارزیابی قرار گرفته اند.
و  گرفته  صورت  اقتصادی  جراحی  به  اشاره  با  وی 
حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم و احتمال کم 
فروشی سهوی یا عمدی برخی از واحد های تولیدی، 
کنترل کمی و  پایش وزنی فرآورده ها را در دستور کار 
خود قرار دارده و ماهانه به صورت منظم از واحد های 
تولیدی بازرسی به عمل می آید.فخری با بیان این که 
المللی سازمان ملی استاندارد  بین  رتبه و جایگاه 
ایران در استانداردسازی از ۲۶ به ۲۲ ارتقا یافته است، 

عنوان کرد: در مجموع تاکنون ۳۴ هزار و ۸۰۰ مورد 
که  است،  شده  تدوین  کشور  در  ملی  استاندارد 
تعدادی از  آن ها در در این استان صورت پذیرفته 
است. وی با اشاره به این که در سال گذشته ۶۵۰۰ 
بازرسی از واحدهای عرضه انجام شده است ، خاطر 
نشان کرد: سال گذشته ۹۷۰ گواهی ایمنی  آسانسور 
و در 6 ماهه ابتدایی سال جاری ۵۳۰ گواهی آسانسور 
صادر شده است. فخری ادامه داد: امسال ۱۰۹پروانه 
تشویقی  استاندارد  پروانه   ۸  ، اجباری  استاندارد 
صادرشده ، همچنین ۱۹۵پروانه استاندارد اجباری 
و ۱۵ پروانه استاندارد تشویقی تمدید و ۱۰۶ پروانه 
استاندارد نیز ابطال شده است. وی افزود: در سال 
جاری ۴۸۲مورد پروانه انطباق کاالی صادراتی و ۴۴۱۲ 

گواهی انطباق کاالی وارداتی صادر شده است.
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد آذربایجان 
و  بازرسی  سالجاری ۱۹۶۵مورد  در  کرد:  اظهار  غربی 
۱۵۵۰ مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی توسط 

بازرسان استاندارد انجام شده است. 

استعدادهای  المپیاد  سومین  در 
قایقرانان  کشور  ورزشی  برتر 
کسب دو  آذربایجان غربی موفق یه 
مدال طال، یک مدال نقره و یک مدال 

برنز شدند.
آقایان،  بخش  در  رقابت ها  این   در 
از  رامان حسن خانی و مانی رحمانی 
شهرستان مهاباد در رشته روئینگ 
مدال  کسب  به  موفق  نفره  تک 
ژیلوان  نیز  بانوان  بخش  در  و  طال 
تک  روئینگ  رشته  در  مهاباد  از  مال 
برنز  مدال  کسب  به  موفق  نفره 
این  ادامه  در  شد.  مسابقات  این 
نیز  سرخوش  مهدی  امیر  رقابت ها 
از ارومیه موفق به کسب مدال برنز 
در رشته کایاک شد .گفتنی است که 
ورزشی  برتر  استعدادهای  المپیاد 
تا  دهم  از  قایقرانی  رشته  در  کشور 

روئینگ  رشته  در  مهرماه  دوازدهم 
در  مهرماه  نوزدهم  تا  هفدهم  از  و 
دریاچه  محل  در  آرام  آبهای  رشته 

آزادی تهران برگزار شد.

گفت:  غربی  آذربایجان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
در  تسریع  منظور  به  موجود  چالش های  و  مشکالت 
صدور اسناد اراضی کشاورزی استان شناسایی و برنامه 
کار  اجرایی  عملیات  در  تسریع  برای  تری  دقیق  ریزی 

انجام  گیرد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
آذربایجان غربی، اکبر کرامتی در سیزدهمین جلسه قرار 
به  که  کشاورزی  اراضی  کاربری  گاه صدور اسناد و حفظ 

صورت وبینار به ریاست وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، 
برگزاری  و  مجدد  مهندسی  باز  با  است  نیاز  کرد:  اظهار 
سازی  توانمند  جهت  مستمر  آموزشی  کارگاه های 
منابع،   از  بهینه  استفاده  همچنین  و  انسانی  نیروهای 

فرآیند صدور اسناد کشاورزی را تسریع کنیم.
رفع  موضوع  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
رفع  کمیسیون  وگفت:  کرد  اشاره  اراضی  تداخالت 
طور  به  و  هفتگی  صورت  به  گذشته  همانند  تداخالت 

کمیسیون  این  که  چرا  شود،  پیگیری  و  برگزار  مستمر 
صدور  ح  طر اجرای  روند  کننده  تسهیل  و  اصلی  رکن 
این که  بیان  با  کرامتی  است.  کشاورزی  اراضی  اسناد 
رفع  کشاورزی،  اراضی  تداخالت  رفع  اصلی  هدف 
مشکالت کشاورزان و سند دار شدن اراضی کشاورزی 
ح، اختالف بین  این طر با عملیاتی شدن  افزود:  است، 
افزایش  و  اجرای عدالت  با  و  کشاورزان و دولت مرتفع 

تولید به ارتقای معیشت کشاورزان نیز کمک می شود.

نشست خبری سرپرست اداره کل استاندارد آذربایجان غربی

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
آذربایجان غربی،  ۲۷ مهر در نخستین جلسه 
کتاب،  هفته  دوره  سی امین  برگزاری  ستاد 
هفته  شدن  برگزار  بهتر  هرچه  برای  افزود: 
کتاب برنامه های متنوعی توسط دستگاه های 
چه  هر  ترویج  به  که  می شود  اجرا  مربوطه 

بیشتر فرهنگ کتابخوانی کمک خواهد کرد.
اظهار  نوروزی  علیرضا  جام جم،  گزارش  به 
کرد: مقام معظم رهبری بحثی را مطرح کردند 
تحت عنوان جهاد تبیین که انتظار می رود در 
حوزه کتاب نیز با تاسی از این فرمایش مقام 
جلسه،  ادامه  شود.در  عمل  رهبری  معظم 
پیروز قادری، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ 
نیز  آذربایجان غربی  استان  اسالمی  ارشاد  و 
ریشه  امروز  این که  بیان  با  جلسه  این  در 
برخی بی هویتی ها عدم مطالعه و بیگانگی با 
کتاب است، گفت: هویت، شجاعت و آگاهی 
ملت به کتاب است. وی افزود: بحث کتاب و 

است  شده  کمرنگ  مردم  بین  در  کتابخوانی 
و باید این موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد 
و آشنایی مردم با کتاب را باید در بین اقشار 
رئیس  پیربداقی،  ببریم.یوسف  باال  جامعه 
این  در  هم  آذربایجان غربی  مطبوعات  خانه 
کتابخوانی  فرهنگ  ترویج  گفت:   جلسه 
کودک  مهد  از  و  کودکی  سنین  همان  از  باید 
و  کتاب  با  کودک  تا  شود  آغاز  کودکستان  یا 
کتابخوانی انس بگیرد.وی افزود: شکل گیری 
هر نوع فرهنگ، رفتار و حتی باور و اعتقادی از 
دوران کودکی بسیار آسان تر و محکم تر است 
تا جایی که میزان یادگیری  و ماندگاری مطالب 
و اطالعات عمومی و درسی در کودکان چندین 
پیربداقی  است.  بزرگساالن  از  بیشتر  برابر 
آشنا نکنیم  با کتاب  را  آموز  اگر دانش  گفت: 
نمی توانیم کسی را از دانشگاه به سمت کتاب 
ترویج  استانی  ستاد  تشکیل  و  دهیم  سوق 
کتابخوانی با حضور متولیان اصلی کتابخوانی 

گیرد. قرار  توجه  مورد  باید  و  است  ضروری 
کتابخانه های  مدیرکل  معصومی،  خدیجه 
جلسه  این  در  نیز  آذربایجان غربی   عمومی 
افزود:  هفته کتاب نشان دهنده تصویری از 

رشد فرهنگ مطالعه در کشور است.
شهدا  آرمان های  با  بیعت  تجدید  گفت:  وی 
کتابداران،  از  تجلیل  کتاب،  اهالی  همراه  به 
در  استان  شمال  نابینایان  بخش  افتتاح 
خوی، کلنگ زنی یک پروژه کتابخانه خیر ساز، 
اجرای طرح گذر کتابخانه با همکاری فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در چند نقطه پر تردد شهر، 
اجرای طرح های فراخوان کتاب و هر کتابخانه 
یک مدرسه از جمله برنامه هایی است که در 
هفته کتاب امسال توسط نهاد کتابخانه های 
می شود.گفتنی  اجرا  غربی  آذربایجان  عمومی 
آذر در تقویم جمهوری  آبان تا ۲  است؛ از ۲۴  
نامگذاری  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  اسالمی 

شده است.

از استرداد یک هزار میلیارد تومان بودجه استان به  آذربایجان غربی  بازرسی  مدیرکل 
خزانه با ورود این نهاد خبر داد.

به گزارش جام جم، روح اهلل محبوبی در نشست خبری با اشاره به ورود اداره کل بازرسی 
و جلوگیری از استراد بودجه استان به خزانه، تصریح کرد: ادارات کل راه و شهرسازی، 
و  آب  شرکت  مدارس،  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  جاده ای،   حمل و نقل  و  راهداری 
فاضالب و بنیاد مسکن از جمله دستگاه  های اجرایی است که با ورود اداره کل بازرسی 

از استرداد یک هزار میلیارد تومان از بودجه استان به خزانه جلوگیری شد. 
فعل  ترک  مصادیق  از  خزانه  به  بودجه  بازگشت  و  منابع  جذب  عدم  کرد:  تصریح  وی 
کشوری   ۳۰ رتبه  در  توسعه  شاخص های  اکثر   در  استان  حالیکه  در  و  است  مدیران 

است، قابل قبول نیست. 
یاچه ارومیه از آذربایجان غربی سلب شد نظارت بر اجرای تونل در

آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به موضوع دریاچه ارومیه  محبوبی، مدیرکل بازرسی 
اظهار کرد: نظارت بر پروژه تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه بر عهده آذربایجان غربی 
حال  در  و  شد  سلب  استان  از  نظارت  و  ندادند  نشان  خود  از  را  ظرفیت  این  اما  بود 
آن به عهده وزارت نیرو گذاشته شده است. وی  حاضر نظارت بر اجرای پروژه و اتمام 
اذعان کرد: با وجود این که ما نظارت می کنیم و مشکالت احصاء می شود اما به اسناد 

دسترسی نداریم؛ 
خسارتی که در اجرای تونل وارد شده، متوجه پیمانکار است و باید جبران شود.
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مهمانپذیر و رستوران فرد زیبا اقامتگاه بوم گردی، گردشگری چاورچین

پرداخت ۵۱۸.۷۹ میلیارد تسهیالت برای سرمایه گذاری 
گردشگری در آذربایجان غربی

گردشگری چاورچین به متراژ ۱ هزار متر مربع و هزینه ی ۸۰۰ میلیون  اقامتگاه بوم گردی، 
تومان با طبیعتی بکر و در کنار قلعه باستانی جارچاوین چین، کتیبه سنگی، غارهای دیدنی 

و چشمه آب معدنی، اماده ارائه خدمات به مردم عزیز است.

مهمانپذیر و رستوران فرد زیبا دارای ۱۳ اتاق و ۳۴ تخت با هزینه ی ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان آماده ارائه خدمات به مردم است.

فرهنگــی،  میــراث  اداره کل  ســرمایه گذاری  و  برنامه ریــزی  معــاون  عبدلــی، 
آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه عملکــرد ایــن  صنایــع دســتی و گردشــگری 
ح  ــر ــا 105 ط ــالجاری ب ــرد: در س ــار ک ــالجاری اظه ــت س ــه نخس ــت در نیم معاون
ســرمایه گذاری بــا حجــم ســرمایه گذاری 1٢510 میلیــارد ریــال موافقــت اصولــی 

نفــر   4٢٢ و  هــزار  یــک  بــرای  آنهــا  از  بهره بــرداری  صــورت  در  اســتکه  شــده 
می شــود. اشــتغالزایی 

ح ســرمایه گذاری  وی گفــت: همچنیــن مجــوز ایجــاد، اصــالح و تکمیــل 8 طــر
صــادر شــده اســت کــه بــا ســرمایه گذاری 1989 میلیــارد ریــال بــرای 15٢ نفــرر 

زمینــه اشــتغال فراهــم می شــود.
ح ســرمایه گذاری در حــوزه گردشــگری و صنایــع  عبدلــی از معرفــی 877 طــر
دســتی بــه بانکهــا  بــرای دریافــت تســهیالت خبــر داد و گفــت: از ایــن تعــداد 
از محــل تبصــره 18  ح  از محــل اشــتغال خانگــی و ٢54 طــر ح  بــرای 145 طــر

تســهیالتی بــه میــزان 518.79 میلیــارد ریــال پرداخــت شــده اســت.
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره کل  ســرمایه گذاری  و  برنامه ریــزی   معــاون 
دســتی و گردشــگری آذربایجــان غربــی تصریــح کــرد: بــا بهــره بــرداری از ایــن 

می شــود. اشــتغالزایی  نفــر  بــرای543  ح هــا  طر
وی در ادامــه بــه برنامه هــا و هدف هــای پیــش روی  حــوزه ســرمایه گــذاری 
در ســال 1401 اشــاره و خاطرنشــان کــرد:  صــدور 150فقــره موافقــت اصولــی بــه 
درخواســت های ســرمایه گــذاری در تاسیســات گردشــگری اســتان، صــدور 
ارجاع10واحــد  و  صــدور  اســتان،  گردشــگری  تاسیســات  ایجــاد  مجــوز   15

  780 پرداخــت  بــرداری،  بهــره  پروانــه  اخــذ  جهــت  گردشــگری  تاسیســات 
میلیــارد ریــال تســهیالت از محــل منابــع مختلــف بــرای تکمیــل و بهــره بــرداری 
پروژه هــای گردشــگری بخــش خصوصــی در حــال ســاخت از محــل منابــع 
تبصــره 18 قانــون بودجــه ســال 1400 و 450 میلیــارد ریــال از محــل منابــع مــاده 

5٢ از جملــه ایــن برنامه هــا اســت.  
از ایجــاد زیرســاخت های گردشــگری ســطح اســتان بــه تعــداد 37  عبدلــی 
ــا  پــروژه و مبلــغ 610000 میلیــون ریــال خبــر داد و گفــت: یــش بینــی می شــود ب
توجــه بــه فراخــوان منتشــر شــده از ســوی شــرکت آب منطقــه ای تــا پایــان 
ســال نســبت بــه واگــذاری مناطــق ســد نوروزلو-مهابــاد و حســنلو  بــه بخــش 

ــود. ــدام ش ــی اق خصوص
ــه  ــاده ٢7 ب ــق م ــکاب از طری ــاد ت ــد آب ــرم احم ــذاری آبگ ــه واگ ــان این ک ــا بی وی ب
بخــش خصوصــی در دســتور کار قــرار دارد، گفــت: همچنین در راســتای جذب 
ســرمایه گــذار بســته فرصتهــای ســرمایه گــذاری آبگــرم هفــت آبــاد ارومیــه 
بــه بخــش خصوصــی و همچنیــن بســته های فرصتهــای  جهــت واگــذاری 
ــه  ــه ای ب ــرکت آب منطق ــهرداریها، ش ــه اداره کل، ش ــوط ب ــذاری مرب ــرمایه گ س

تعــداد 30 بســته تهیــه و آمــاده شــود.

 

رپرتاژ
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی:

یرزمینی ح احیا و تعادل بخشــی منابــع آبهای ز اجــرای طر
235 حلقه چاه غیرمجاز مســدود شد

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی بــا 
ح احیــا و تعــادل بخشــی آب هــای  اشــاره بــه اجــرای طــر
ــال  ــت امس ــه نخس ــی نیم ــت: ط ــتان گف ــی در اس زیرزمین
شــده  مســدود  اســتان  در  غیرمجــاز  چــاه  حلقــه   ٢35

اســت.
مجیــد دســتگاهی در گفتگــو بــا خبرنــگار جــام جــم بــا 
ــه  ــرکت آب منطق ــرد ش ــا و عملک ــم برنامه ه ــه اه ــاره ب اش
ح احیــاء و  ای اســتان آذربایجــان غربــی در قالــب اجــرای طــر
تعــادل بخشــی منابــع آب زیرزمینــی  ســال 1401 اظهــار کــرد: 
ــه  ــور ب ــرد در کش ــتان های س ــی از اس ــی یک ــان غرب آذربایج
شــمار مــی رود کــه یکــی از مهمتریــن ظرفیت هــای آبــی آن 
را می تــوان بــارش برف هــای ســنگین بــه ویــژه در اواخــر 
پاییــز و ۲ مــاه ابتدایــی زمســتان دانســت کــه امســال در 

ایــن خصــوص آمارهــای خوبــی در دســترس نیســت.
مدیریــت  بارندگــی،  کاهــش  کنــار  در  داد:  ادامــه  وی 
ناصحیــح منابــع آبــی موجــب خالــی شــدن ســفره آب هــای 
فرونشســت  نــام  بــه  معضلــی  همچنیــن  و  زیرزمینــی 
آبــی و  زمیــن می شــود کــه نشــان دهنــده مشــکل کــم 
آثــار خشکســالی در اســتان اســت، هرســال ۳۲ میلیــون 
مترمکعــب کســری آبخــوان و اضافه برداشــت از چاه های 
مجــاز و غیرمجــاز در اســتان اتفــاق می افتــد کــه ایــن امــر 

خطــر فرونشســت زمیــن را تشــدید می کنــد.
ایــن  غربــی  آذربایجــان  این کــه  بیــان  بــا  دســتگاه های 
از  کــه  دارد  آب  حــوزه  مطالعاتــی  محــدوده   ۲۳ اســتان 
ایــن تعــداد، ۱۶ محــدوده ممنوعــه بــوده و هفــت منطقــه 
آزاد اســت، گفــت: در کل اســتان برداشــت آب از منابــع 
زیرزمینــی، کیفیــت آب را پاییــن آورده اســت و ایــن هــم 
بــه خاطــر کاهــش ســهم بخــش کشــاورزی از آب هــای 

سدهاســت.
لــزوم اتخــاذ تصمیمــان راهبــردی در جهــت گــذر از بحران 

کــم آبــی در آذربایجــان غربی
غربــی  آذربایجــان  ای  منطقــه  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
خاطرنشــان کــرد: در اســتان آذربایجــان غربــی نزدیــک بــه 
۱۲۰ هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی داریــم کــه ۱۳۰ هــزار هکتــار 
بــرداری  اراضــی کشــاورزی در حــال کشــت و بهــره  ایــن 
آب مصرفــی در بخــش  بــه میــزان  بــا توجــه  هســتند و 
شــرب و صنعــت در کنــار آب کشــاورزی ســاالنه حــدود 
چهــار میلیــارد مترمکعــب آب در ایــن بخش هــا مصــرف 
می شــود کــه برابــر بــا منابــع آبــی یــک ســال اســتان اســت.
دســتگاهی اضافــه کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه می تــوان 
بــا اصــالح الگــوی کشــت و کاهــش ســطح زیــر کشــت 
نظیــر  اقدامــات  ســایر  کنــار  در  بــر  پــرآب  محصــوالت 
آبیــاری  بــه  اراضــی  تجهیــز  و  کنتورهــا  هوشمندســازی 
نویــن در کنــار اقدامــات رســانه ای در جهــت آگاه ســازی 
ــی ایــن بخــش را کاهــش داد و در  کشــاورزان، نیازهــای آب

آن صرفــه جویــی کــرد.
غربــی  آذربایجــان  ای  منطقــه  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
و  کشــاورزی  آب  تأمیــن  لحــاظ  بــه  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا 
شــرب منطقــه و اســتان های همجــوار نیازمنــد بــه اتخــاذ 
تصمیمــات راهبــردی در جهــت گــذر از بحــران کــم آبــی 
اســت، افــزود: متأســفانه محقــق نشــدن بارندگی هــای 
پیــش بینــی شــده و نبــود ذخیــره برفــی مناســب موجــب 
کاهــش چشــمگیر آب مخــازن ســدها شــد کــه مدیریــت 
صحیــح در برنامــه منابــع و مصــارف ســدهای اســتان برای 

تأمیــن آب شــرب مطمئــن و در مرحلــه بعــد تأمیــن حقابــه 
کشــاورزی از رئــوس برنامه هــای مدیریتــی دســتگاه های 

ــد. ــد باش ــتان بای ــی آب اس ــی متول اجرای
دســتگاهی بــا بیــان این کــه در بهــار امســال بــا تمهیــدات 
الزم و آینــده نگــری دقیــق چالــش آبــی موجــود تــا حــدودی 
تابســتان  از فصــل  گــذر  بــرای  و شــرایط  مدیریــت شــد 
فراهــم شــد، افــزود: بــرای کشــت پاییزه مشــکل جــدی آب 
بــر قــوت خــود باقــی اســت و الزم اســت جهــاد کشــاورزی 
و  اندیشــیده  تدابیــری  خصــوص  ایــن  در  نیــز  اســتان 

ــد. ــام ده ــی انج اقدامات
بــا  گفــت:  غربــی  آذربایجــان  ای  منطقــه  آب  مدیرعامــل 
توجــه بــه کاهــش وضعیــت بارندگــی نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل، شــرکت آب منطقــه ای آب شــرب و 
کشــاورزی را در اولویــت خــود قــرار داده اســت و بــا توجــه 
را  آب  حداقل هــای  توانســت  موضــوع  حساســیت  بــه 

حفــظ کنــد تــا امســال بــا تنــش آبــی مواجــه نشــویم.
بیــش از ۳۱ هــزار حلقــه چــاه فاقــد پروانــه در آذربایجــان 

ــد ــایی ش ــی شناس غرب
غربــی  آذربایجــان  ای  منطقــه  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
آب هــای  منابــع  مدیریــت  راســتای  در  این کــه  بیــان  بــا 
زیرزمینــی در اســتان و کنتــرل برداشــت بــی رویــه توســط 
چاه هــای غیرمجــاز ۳۱ هــزار و ۲۲۲ حلقــه چــاه فاقــد پروانــه 
بهــره بــرداری در ســطح اســتان شناســایی شــده اســت کــه 
ایــن چاه هــا در انتظــار تعییــن تکلیــف هســتند، اضافــه 
کــرد: از چاه هــای فاقــد پروانــه شناســایی شــده ۱۹ هــزار 
و ۹۶۰ حلقــه چــاه غیرمجــاز در ســطح اســتان شناســایی 
شــده کــه انســداد آنهــا بــر اســاس اهــداف ســاالنه ابالغــی 

ح تعــادل بخشــی در دســتور کار قــرار دارد. طــر
و  گشــت  اکیپ هــای  تقویــت  و  اســتقرار  از  دســتگاهی 
بازرســی از منابــع آب در اســتان خبــر داد و گفــت: در ایــن 
راســتا نیمــه تخســت امســال به تعــداد 60 اکیــپ صحرایی 
در ســطح اســتان کــه 50 اکیــپ آن در حوضــه آبریــز دریاچــه 

ارومیــه فعالیــت داشــته انــد مســتقر شــده انــد.
وی بــا اشــاره بــه پــر و مســلوب المنفعــه کــردن ٢35 حلقــه 
ــای  ــل پروانه ه ــالح و تعدی ــرد: اص ــار ک ، اظه ــاز ــاه غیرمج چ
بهــره بــرداری چاه هــای مجــاز در ســطح اســتان بــه تعــداد 
1683 فقــره، تجهیــز چاه هــا بــه ابــزار انــدازه گیری هوشــمند 
)کنتــور ( بــه تعــداد 16٢ دســتگاه در ســطح دشــت های 
آذربایجــان غربــی و اســتقرار و تکمیــل ســامانه  اســتان 
پایــش و بانــک اطالعاتــی )ســاماب( منابــع آب زیرزمینــی 
بخــش دیگــری از اقدامــات ایــن شــرکت در نیمــه نخســت 

امســال اســت.
توقف 43 فقره دستگاه حفاری غیرمجاز در دشت های 

آذربایجان غربی
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی بــا 
ســطح  در  جدیــد  چــاه  حفــر 87  از  جلوگیــری  بــه  اشــاره 
دشــت های اســتان طــی نیمــه نخســت اســتان عنــوان 

کــرد: از فعالیــت 43 فقــره دســتگاه فعــال در زمینــه حفاری 
غیرمجــاز در دشــت های اســتان جلوگیــری شــده اســت.
دســتگاهی بهینــه کــردن پروانه هــای بهــره بــرداری قدیمی 
بــه تعــداد 314 فقــره در ســطح دشــت های اســتان، اطــالع 
بــرداران،  بــا بهــره  رســانی و فرهنــگ ســازی )-نشســت 
نشســت بــا روحانیــون، نشســت بــا مقامــات اجرایــی، 
نشســت بــا مقامــات قضایــی و انتظامــی، ایجــاد کانالهــای 
اطــالع رســانی و برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونــی، اجــرای 
ح دانــش آمــوزی نجــات آب )دانــاب(( را بخــش دیگــری  طــر

از اقدامــات ایــن شــرکت در ســالجاری برشــمرد.
آب  منابــع  مصــرف  ســازی  بهینــه  و  کنتــرل  گفــت:  وی 
آب  شــرکت  بــه  ابالغــی  برنامه هــای  جملــه  از  زیرزمینــی 
منطقــه ای اســت کــه بــا اجــرای آن بــه میــزان بســیار باالیــی 
صرفــه جویــی در مصــرف آب صــورت گرفتــه و از تخلفــات 

ایــن بخــش جلوگیــری بــه عمــل می آیــد.
آب ســه  کــرد: در موضــوع حکمرانــی  دســتگاهی تاکیــد 
نجــات  ملــی  کارگــروه  ســند  داریــم1-  باالدســتی  ســند 
دریاچــه ارومیــه ٢- ســند ســازگاری بــا کــم آبــی و 3- ســند 
آمایــش اســتانی کــه توجــه ویــژه بــه ایــن ســه ســند مهــم و 
راهبــردی همــراه بــا فرهنــگ ســازی و مدیریــت صحیــح آب 
در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه می توانــد عــالوه بــر تامیــن 
آب شــرب ســالم و حقابــه کشــاورزی، رونــد احیــای دریاچــه 

ارومیــه را نیــز تســریع کنــد.
بارش ها در آذربایجان غربی هر سال کمتر از پارسال

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی بــا 
اشــاره بــه بــارش ۲۹۵ میلی متــری طــی ســال آبــی گذشــته 
ایــن میــزان، حــدود ســه دهــم )۰.۳(  در اســتان گفــت: 
بــاز هــم شــاهد  بــوده و  از ســال گذشــته  درصــد کمتــر 

بودیــم. اســتان  در  میلی متــر  از ۳۰۰  کمتــر  بارش هایــی 
 ۱۳۹۹  -  ۱۴۰۰ آبــی  ســال  در  این کــه  بیــان  بــا  دســتگاهی 
آذربایجــان غربــی ۲۹۶ میلــی متــر بــود  میــزان بــارش در 
کــه ایــن رقــم در ســال آبــی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ بــه ۲۹۵ میلــی متــر 
کاهــش یافــت، اضافــه کــرد: البتــه ایــن میــزان کاهــش بــه 
علــت کاهــش بــارش در حوضــه آبریــز رود ارس در شــمال 
آذربایجــان غربــی بــود بطوریکــه در ایــن حوضــه، بــا ۲۰۹ 
میلــی متــر بــارش، ۵ درصــد کاهــش را نســبت بــه ســال 
آبــی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ شــاهد بودیــم. وی اظهــار کــرد: در ســال 
آبــی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱  بــه ترتیــب در حوضه هــای دریاچــه ارومیــه 
و زاب، ۲۹۷ و ۶۴۷ میلــی متــر بــارش بــه ثبــت رســید کــه بــه 
ترتیــب ۲.۴ درصــد و ۸ درصــد بیشــتر از ســال آبــی ۱۴۰۰ - 
۱۳۹۹ بــود. مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان 
غربــی ادامــه داد: در هــر ســه حوضــه آبریــز ارس، دریاچــه 
ارومیــه و زاب طــی ســال آبــی گذشــته نســبت بــه متوســط 
درزامــدت، شــاهد کاهــش بارش هــا بودیــم کــه البتــه ایــن 
ارومیــه ۱۶  کاهــش در حوضــه ارس ۲۵ درصــد، دریاچــه 

ــود. ــد ب ــم )۰.۳( درص ــه ده ــط س ــد و زاب فق درص
دســتگاهی گفــت: متوســط بــارش طــی طوالنــی مــدت در 

آذربایجــان غربــی ۳۵۷ میلــی متــر بــوده کــه البتــه ایــن رقــم 
در حوضــه دریاچــه ارومیــه بــه ۳۵۶، در حوضــه ارس به ۲۸۰ 

و در حوضــه زاب بــه ۶۵۰ میلــی متــر می رســد.
غربــی  آذربایجــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
گفــت: کاهــش بارندگــی در ســال آبــی جــاری نســبت بــه 
ســال گذشــته موجب کاهش حجم آب ورودی ســد های 
در  مخــازن  ذخیــره  حجــم  کاهــش  نتیجــه  در  و  مخزنــی 
برخــی ســد های اســتان بــه ویــژه ســدهای شــمال اســتان 
ماکــو،  بــارون  مخزنــی  ســد  در  موضــوع  ایــن  کــه  شــده 
شــهید قنبــری، آغ چــای، دریــک و زوالی ســلماس بســیار 

بــارز و مشــهود اســت.
دســتگاهی در خصوص پرونده های ارســالی شهرســتانها 
ح در کمیتــه مدیریت منابع آب شــرکت منطقه  جهــت طــر
ای افــزود: در نیمــه نخســت امســال تعــداد پرونده هــای 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــود ک ــره ب ــده 48 فق ــی ش ــی و بررس دریافت
37 فقــره پرونــده بــه کمیتــه ارســال و ٢1 پرونــده نیــز مــورد 

موافقــت قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه مجوزهــای تخصیــص آب ســطحی صــادر 
شــده در کمیتــه تخصیــص در اســتان طــی نیمــه نخســت 
پرونــده  فقــره   ٢1 مجمــوع  در  کــرد:  اظهــار  ســالجاری 
فقــره   3 صنعــت،  بــه  مربــوط  فقــره   16 شــده  موافقــت 
پرونــده در بخــش کشــاورزی و دو فقــره نیــز در بخــش 

پــرورش ماهــی بــوده اســت.
بهره بــرداری  و  اجرایــی  وضعیــت  پیگیــری  دســتگاهی 
صنعــت  مصــارف  بــرای  صــادره  تخصیــص  مجوزهــای 
قــرارداد  بــدون  تخصیص هــای  تکلیــف  تعییــن  جهــت 
جلســات  برگــزاری  برداشــت،  بــدون  شــده،  منعقــد 
کمیســیون مــاده 7 و بررســی درخواســت های متقاضیــان 
ســطحی،  آب  بهینــه  مصــرف  پروانــه  صــدور  جهــت 
پاســخ دهی بــه درخواســت های متقاضیــان جهــت رفــع 
ایــرادات دریافــت ســوخت کشــاورزی از ســامانه ســاماب 
و بروزرســانی بانــک اطالعاتــی تخصیص هــای آب ســطحی 
 Excel صــادر شــده از ســال 1379 تاکنــون در قالــب فایــل
و بانــک اطالعاتــی GIS بصــورت تفکیــک شــده بــرای هــر 
شهرســتان و نــوع تخصیــص صــادر شــده بخــش دیگــری 
از اقدامــات انجــام شــده در نیمــه نخســت امســال ذکــر 

ــرد. ک
در اســتان آذربایجــان غربــی 13 ســد در حــال بهــره بــرداری 
زوال،  بــاروق،  حســنلو،  مهابــاد،  بــوکان،  ســد  کــه  اســت 
آغ  قنبــری،  بــارون، شــهید  دریــک، شــهرچایی، ســیلوه، 

چــای، قیقــاج و ارس ٢ از جملــه ایــن ســد ها هســتند.
بــه    ۱۳۹۷ - آبــی ۱۳۹۸  ســال  در  اســتان  بــارش  میــزان 
نزدیــک ۵۲۰ میلــی متــر می رســید کــه ایــن رقــم در ســال 
بعــد آن یعنــی ســال آبــی ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ بــه حــدود ۴۲۰ میلــی 
متــر کاهــش یافــت؛ ســال آبــی گذشــته )۱۴۰۰ - ۱۳۹۹( ایــن 
رقــم بــه ۳۰۰ میلــی متــر نرســید و در ســال آبــی جــاری هــم 

ــم. ــتان بودی ــارش در اس ــر ب ــی مت ــاهد ۲۹۵ میل ش
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نیمه نخست امسال صورت گرفت؛

پرداخت409 میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی
  از سوی کمیته امداد آذربایجان غربی

،،
ع افراد تحت  از مجمو

حمایت کمیته امداد استان 
49 هزار و 313 خانواده 

زن سرپرست، 61 هزار 119 
خانواده سالمند، 2 هزار 

خانواده سرپرست زندانی، 
8 هزار و 516خانواده طالق، 

 27 ، 11 هزار خانواده مستاجر
، دانشجو  هزار دانش آموز

و طلبه و 14 هزار یتیم و 
ح محسنین  مشمول طر

تحت پوشش کمیته امداد 
امام )ره( هستند. 

،،

خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
از پرداخت 409 میلیارد  آذربایجان غربی 
سوی  از  اشتغالزایی  تسهیالت  تومان 
این نهاد در نیمه نخست سالجاری خبر 

داد.
جام جم  با  گو  و  گفت  در  سهندی  عزیز 
 956 و  هزار   935 مجموع  از  کرد:  اظهار 
 953 و  هزار   98 تعداد  استان  خانوار 
خانوار یعنی 10.6 درصد تحت حمایت این 
نهاد است که حدود 6 درصد از جمعیت 
استان یعنی 195 هزار و 916 نفر را زیر چتر 

حمایتی کمیته امداد قراردارد.
افراد  مجموع  از  کرد:  اضافه  سهندی 
 49 استان  امداد  کمیته  حمایت  تحت 
 61 سرپرست،  زن  خانواده   313 و  هزار 
هزار 119 خانواده سالمند، ٢ هزار خانواده 
سرپرست زندانی، 8 هزار و 516خانواده 
، ٢7 هزار  طالق، 11 هزار خانواده مستاجر
هزار   14 و  طلبه  و  دانشجو   ، آموز دانش 
تحت  محسنین  ح  طر مشمول  و  یتیم 
پوشش کمیته امداد امام )ره( هستند. 
ح های  طر اجرای  اشاره  با  سهندی 
مختلف برای توانمندسازی مددجویان 
خانواده   ٢٢50 گذشته  سال  در  گفت: 

ج شدند. توانمند و از حمایت خار

نیمه  در  شغلی  فرصت   6000 ایجاد 
نخست امسال 

خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
به  توجه  با  افزود:  غربی  آذربایجان 
نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم 
دانش  »تولید،  عنوان  تحت  رهبری 
راستای  در  و  آفرین«  اشتغال  و  بنیان 
ایجاد اشتغال پایدار در استان، ایجاد  ٢٢ 
هزار فرصت  در دستور کار کمیته امداد 
نیمه  در  که  قراردارد  غربی  آذربایجان 
نخست امسال با پرداخت 409 میلیارد 
فرصت  نفر   6000 برای  تسهیالت  تومان 

شغلی ایجاد شده است.
سهندی با اشاره به پرداخت تسهیالت 
کنار  در  کرد:  عنوان  رشته،   150 برای 
بوم  ح های  برای طر کشاورزی،  ح های  طر
گردی، صنایع دستی، بافت قالی و ... نیز 
تسهیالت پرداخت می شود.وی با اشاره 
سوی  از  گرفته  صورت  حمایت های  به 
گفت:  مسکن  بخش  در  امداد  کمیته 
در نیمه نخست سالجاری در زمینه های 
گازکشی  تعمیرات،  مسکن،  احداث 
واحدهای  احداث  و  مددجویی  منازل 
هزینه  تومان  میلیارد   8٢ بر  بالغ  جنبی 

شده است. 

خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
طبق  کرد:  تصریح  غربی  آذربایجان  )ره( 
استان  در  شده  انجام  نظرسنجی های 
کمیته  مددجوی  خانواده   300 و  هزار   8
مقاوم  یا  و  احداث  به  فوری  نیاز  امداد 
 500 و  هزار   5 که  دارند  مسکن  سازی 
خانواده در شهر و ٢ هزار و 500 خانواده 
طبق  که  می کنند  زندگی  روستا  در 
سازندگی،  بسیج  سپاه،  با  نامه  تفاهم 
و  مسکن  بنیاد  مستضعفان،  بنیاد 
کدام  هر  است  قرار  خیریه  موسسات 
از  تعدادی  سازی  مقاوم  و  احداث 
شرکت  که  شوند  دار  عهده  را  واحدها 
استان  در  را  واحد   30 احداث  گلرنگ 

متقبل شده است.
به  تحصیلی  خدمات  به  اشاره  با  وی 
گفت:  دانشجویان  و  آموزان  دانش 
دانش  برای  بالعوض  تحصیلی  کمک 
و  است  متفاوت  دانشجویان  و  آموزان 
میلیون   5 تا  هزار   500 از  پرداختی  مبالغ 
تومان را بسته به مقطع تحصیلی شامل 

می شود.
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
برنامه های  به  اشاره  با  غربی  آذربایجان 
ماهه  شش  در  گفت:  اجرایی،  فرهنگی 
نخست سالجاری برای خدمات تحصیلی 
دانش آموزان و دانشجویان و همچنین 
مورد  خانواده های  آموزش  و  مشاوره 
حمایت و برنامه های فرهنگی در قالب 
بالغ بر  زیارتی و تربیتی، مبلغی  اردوهای 
چهار میلیارد و هفتصد میلیون تومان 

هزینه شده است.
حمایتی  خدمات  به  ادامه  در  سهندی 
و  معیشت  حوزه  در  امداد  کمیته 
سالمت مددجویان نیز اشاره و تصریح 
خدمات  ارائه  راستای  در  نهاد  این  کرد: 
تامین  معیشت،  کمک  جمله  از 
و  درمان  هزینه  کمک  ضروری،  لوازم 
بیماران  درمان  مددجویان،  فرانشیز 

برای  اجتماعی  بیمه  حق  صعب العالج، 
سایر  و  مسکن  اجاره  بازنشستگی، 
میلیارد   360 مبلغ  موردی،  مساعدهای 

تومان پرداخت کرده است. 
از مشارکت های خیرین  با قدردانی  وی 
به  مساعدت  راستای  در  مردم  و 
در  کرد:  خاطرنشان  ایتام،  و  مددجویان 
بر  بالغ  سالجاری  نخست  ماهه  شش 
و  خیرین  سوی  از  تومان  میلیارد   340
است  شده  مالی  مساعدت  نیکوکاران 
مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   56 که 

سال گذشته افزایش یافته است.
میزان  امسال  این که  بیان  با  سهندی 
درصد   ٢٢ با  صدقات  صندوق  مبالغ 
افزایش نسبت به سال گذشته نزدیک 
500 میلیون تومان بوده  به 5 میلیارد و 

است.
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
نفر   47 فعالیت  به  غربی  آذربایجان 
صندوق  در  امداد  کمیته  نیروهای  از 
قریب  افزود:  و  کرد  اشاره  والیت  امداد 
به 181 هزار نفر در صندوق امداد والیت 
غیر  خدمات  از  و  بوده  حساب  صاحب 
بانک،  همراه  الکترونیکی،  و  حضوری 
کارت  دیجیتال،  شعبه  بانک،  اینترنت 

شتاب بهره مند می شوند.
مددجویانی  برای  کرد:  عنوان  وی 
وام  تومان  میلیون   ٢0 سقف  تا  که 
و  نیست  نیاز  ضامنی  کنند  دریافت 
مستمری  از  اقساط  مبلغ  توافق  طبق 
 ٢0 باالی  تسهیالت  ولی  می گردد  کسر 
 میلیون تومان با ضمانت چک و سفته

 پرداخت می شود.
صندوق  پرداختی های  کل  سهندی 
پایان  تا  تاسیس  زمان  از  والیت  امداد 
فقره   850 هزار   5٢ را  سالجاری  مرداد 
کرد  اعالم  تومان  میلیارد   387 مبلغ  با 
صندوق  سالجاری  پایان  تا  گفت:  و 
تومان  میلیارد   130 باید  والیت  امداد 

ماه   6 طی  که  کند  پرداخت  تسهیالت 
سایر  و  مددجویان  از  نفر  هزار   4 برای 
در  تومان  میلیارد   47 نیازمند  اقشار 
وام های  اشتغالزایی،  وام  بخش های 
مسکن،  ودیعه  کارگشایی،  و  ضروری 
فرهنگی)  وام های  مسکن،  خرید 
پرداخت  دانشجویی(  و  دانش آموزی 

کرده است.


