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ــرکل  ــی و مدی ــان غرب ــتاندار آذربایج اس
بنیــاد شــهید و امورایثارگــران آذربایجان 
ــاب  ــهید انق ــن 2 ش ــا والدی ــی ب غرب

ــد. ــو کردن ــدار و گفتگ دی
مهــدی  محمــد  جــم،  جــام  گــزارش  بــه 
در  غربــی  آذربایجــان  اســتاندار  شــهریاری، 
ــماعیل  ــهید اس ــواده ش ــا خان ــدار ب ــان دی جری
ســامت بخــش، اولیــن شــهید انقــاب گفــت: 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت بایــد در تمــام ســطوح 
زندگــی مــا جــاری باشــد.  وی افــزود: فرهنــگ 
ــود  ــی خ ــرد عمل ــهادت کارک ــار و ش ــی ایث غن
ــور  ــه ظه ــدس  ب ــاع مق ــای دف ــه ه را در جبه

رساند.شــهریاری در ادامــه اظهــار کــرد: فرهنــگ 
ــردم  ــرای م ــت ب ــی من ــاش ب ــادی ، ت کار جه
ــهادت در  ــار و ش ــگ ایث ــای فرهن ــوه ه از جل
ــوع  ــن موض ــت و ای ــور اس ــی کش ــرایط کنون ش
ــام مســئولین در اســتان  ــد ســرلوحه کار تم بای
خانــواده  حضــور  از  همچنیــن  وی  باشــد. 
هــای معظــم شــهدا و ایثارگــران در عرصــه 
ــرد و  ــر ک ــذار تقدی ــر گ ــاس و تاثی ــای حس ه
ــای معظــم شــهدا و  ــواده ه ــت: حضــور خان گف
ایثارگــران در ایــن صحنــه هــا موجــب دلگرمــی 
مــردم و صابــت نظــام مقــدس جمهــوری 
ــاد  ــرکل بنی ــال ، مدی ــت.مهدی فع ــامی اس اس
ــز  ــی نی ــران آذربایجــان غرب شــهید و امورایثارگ
ــم  ــدار ضمــن برشــمردن حــق عظی ــن دی در ای
شــهدا گفــت: چهــل ســال اقتــدار و عــزت ایــران 

ــت. ــهدا اس ــون ش ــون خ ــامی مره اس
ــم  ــران ه ــهدا و ایثارگ ــدان ش ــزود: فرزن وی اف
ــاب هســتند  ــای انق ــای زیب ــش ه ــون روی اکن
ــف علمــی،  ــای مختل ــا حضــور در عرصــه ه و ب
فرهنگــی و ورزشــی و کســب افتخــار بــرای ایران 
اســامی، ادامــه دهنــده راه شــهدا هســتند.

استاندار:
حضور خانواده های شهدا و ایثارگران  در عرصه های حساس 

موجب دلگرمی مردم و صالبت نظام است
ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــرکل بنی مدی
ــن  ــع تری ــار جام ــی از انتش ــان غرب آذربایج
ــر داد. ــتان خب ــهدای اس ــارف ش ــره المع دای

بــا جــام جــم  گــو  و  در گفــت  فعــال  مهــدی 

امــور  و  شــهید  بنیــاد  فرهنگــی  عملکــرد  بــه 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــان غرب ــران آذربایج ایثارگ
جمــع  اســتان  شــهدای  از  ســند  هــزار   147
آوری، مســتند ســازی و دیجیتالــی شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه 
ــار  ــتند اظه ــم و مس ــد فیل ــه و تولی ــارات، تهی انتش
ــع  ــوان جام ــه عن ــام ب ــگ اع ــار فرهن ــت: انتش داش
ــتان در 1000  ــهدای اس ــارف ش ــره المع ــن دای تری
نســخه، انتشــار 71 عنــوان کتــاب ترویجــی فرهنــگ 
ــد  ــزار جل ــع 15 ه ــار و توزی ــهادت، انتش ــار و ش ایث
ــان، تهیــه  ــاران، کــودکان و نوجوان مجــات شــاهد ی
ــتان،  ــهدای اس ــتند از ش ــم و مس ــد 300 فیل و تولی
تهیــه، تولیــد و پخش روزشــمار 1000 شــهید اســتان 
بــا همــکاری ســیمای مرکــز آذربایجــان غربــی، تهیــه 
و تولیــد تاریــخ شــفاهی شــهدا و جانبــازان بــه تعــداد 
ــت. ــات اس ــن اقدام ــه ای ــند از جمل ــزار س ــک ه ی

ــه حمایــت از 40 هــزار دانــش آمــوز شــاهد  فعــال ب
و ایثارگــر در آذربایجــان غربــی از بــدو تاســیس 
همچنیــن  کــرد:  خاطرنشــان  و  اشــاره  بنیــاد 
در ایــن مــدت 250 نخبــه شــاهد و ایثارگــر از 
اســت. و حمایــت شــده  بنیــاد جــذب  ســوی 

مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران آذربایجــان 
غربــی برگــزاری 66 هزار یادواره و مراســم بزرگداشــت 
ــابقات  ــزاری مس ــوزش و برگ ــران، آم ــهدا و ایثارگ ش
قــرآن بــرای 67 هــزار نفــر از خانــواده هــای شــهدا و 
ایثارگــران، آمــوزش 31 هــزار نفــر در دوره هــای فنــی 

و مهارتــی کانــون هــای شــاهد و آمــوزش و اعــزام 50 
نفــر بــه عنــوان پیــام آوران ایثــار بــرای ســخنرانی و 
روایتگــری را از دیگــر اقدامات انجام شــده اعــام کرد.

بــا  شــاهد  حســینیه   27 از  حمایــت  بــه  وی 
مدیریــت خانــواده معظــم شــهدا اشــاره کــرد و 
ــواده  ــر از خان ــزار نف ــز 126 ه ــون نی ــا کن ــزود: ت اف
و  حــج  ســفر  بــه  ایثارگــران  و  شــهدا  هــای 
اردوهــای زیارتــی و ســیاحتی اعــزام شــده انــد.

فعــال در ادامه از انجام 123 مورد تبلیغات محیطی در 
خصــوص برنامــه هــای بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران 
و همچنیــن ترویــج فرهنگ ایثار و شــهادت خبــر داد.

مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران آذربایجــان 
ــه اهــم برنامــه هــای اجراشــده در  غربــی در ادامــه ب
ــرد  ــاره ک ــاب اســامی اش ــروزی انق ــال از پی 40 س
ــتان،  ــهدای اس ــای ش ــادواره ه ــزاری ی ــت: برگ و گف
مراســم روز جانبــاز و دیــدار از آنــان، مراســم ســالروز 
ورود آزادگان بــه میهــن بــا ســخنرانی حجت االســام 
ابوترابــی امــام جمعــه موقــت تهــران، اعــزام خانــواده 
ــن  ــط راه آه ــاح خ ــا افتت ــر ب ــاهد و ایثارگ ــای ش ه
ارومیــه و بدرقــه ریاســت جمهــوری اســامی ایــران 
بــه زیــارت امــام رضــا)ع(، برگــزاری کارگاه آموزشــی 
ــر  ــاتید برت ــور اس ــا حض ــتان ب ــار اس ــام آوران ایث پی
ــزاری  ــران، برگ ــاهد و ایثارگ ــام آوران ش ــران و پی ته
همایــش تجلیــل از جانبــازان بصیــر و همســران 
ــات  ــامت و انتخاب ــش س ــراه پای ــه هم ــان ب مکرمش
ــر  ــت 7 تی ــم گرامیداش ــزاری مراس ــور، برگ ــه ن خان
ــهدا  ــر ش ــزار مطه ــاران م ــزاری گلب ــت، برگ سردش
ــه  ــت، هفت ــه دول ــش، هفت ــای روز ارت ــبت ه بمناس
دفــاع مقــدس، هفتــه نیــروی انتظامــی و هفته بســیج 
ــروزی  ــه برنامــه هــای اجــرا شــده بعــد از پی از جمل

انقــاب اســت.
ــالگرد  ــن س ــای چهلمی ــه ه ــه برنام ــان ب وی در پای
پیــروزی انقــاب اســامی اشــاره و خاطرنشــان کــرد: 
برگــزاری مراســم میهمانــی اللــه هــا) گلبــاران مــزار 
ــزاری  ــر، برگ ــه فج ــبت ده ــهدا( بمناس ــر ش مطه
ــث در  ــازان مون ــران و جانب ــادران، همس ــش م همای
ــزاری مراســم روز  ــاب اســامی، برگ ــه فجــر انق ده
شــهید 22 اســفند، برگــزاری جلســات شــورای ترویج 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت، برگــزاری جلســات کمیتــه 
ــینیه  ــات حس ــش متولی ــزاری همای ــران، برگ ایثارگ
ــاب  ــر انق ــگاه فج ــر، نمایش ــاهد و ایثارگ ــای ش ه
ــداری  ــه پای ــار ده ــگاه چه ــی نمایش ــامی، برپای اس
ــکل  ــران در ش ــته ایثارگ ــش برجس ــت و نق و مقاوم
ــا معرفــی آثــار و  گیــری و تــداوم انقــاب اســامی ب
اســناد حماســه آفرینــان، برگــزاری یــادواره شــهدای 
عملیــات بــدر و خیبــر و پخــش روز شــمار شــهدای 
انقــاب از صــدا و ســیما اســتان از جملــه ایــن 

برنامه  هاســت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی:

جامع ترین دایره المعارف شهدای آذربایجان غربی منتشر شد
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مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــز داری 
ــن  ــات ای ــم اقدام ــی اه ــان غرب آذربایج
ــامی  ــاب اس ــال انق ــل س اداره کل در چه

ــرد. ــریح ک را تش
موســوی  در گفــت و گــو بــار جــام جــم بــا تبریــک 
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی اظهــار 
ــع طبیعــی در  ــا توســعه و ســاخت ادارات مناب کــرد: ب
ــتان، در  ــطح اس ــع در س ــزار مترمرب ــاحت 16 ه مس
حــال حاضــر ایــن اداره کل  در 17 شهرســتان اســتان 

مشــغول خدمــات رســانی اســت.
ــوب در  ــت چ ــارکت در زراع ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
ســطح 20 و 689 هکتــار گفــت: در چهــل ســاله 
گذشــته 2730000 هکتــار از اراضــی ملــی در ســطح 
ــی  ــک برگ ــه ای و ت ــند دفترچ ــذ س ــا اخ ــتان ب اس

ــت.  ــده اس ــایی ش ــخیص و شناس تش
موســوی از واگذاری بیــش از 25000 هکتــار از اراضی 
ملــی بــه طــرح هــای کشــاورزی و غیرکشــاورزی  در 
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــعه اقتص ــتای توس راس
اســتان خبــر داد و گفــت: همچنیــن 330000 هکتــار 
ــتان و  ــادی اس ــعه اقتص ــرای توس ــی ب ــی مل از اراض
ــت.  ــده اس ــذار ش ــو واگ ــه آزاد ماک ــه در منطق منطق
ــان  ــزداری آذربایج ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــی  ــار از اراض ــرد: 2730000  هکت ــه ک ــی اضاف غرب
ــران  ــت جمهــوری اســامی ای ــه تثبیــت دول ــی ب مل

رســیده اســت.
ــردم در  ــارکت م ــا مش ــه ب ــان اینک ــا بی ــوی ب موس
ــده  ــکاری ش ــار جنگل ــش از 2000 هکت ــاحتی بی مس
اســت، تصریــح کــرد: همچنیــن 12 ذخیــره گاه 
ــایی و  ــار شناس ــاحت 40000  هکت ــه مس ــی ب جنگل

ــت. ــده اس ــت ش حفاظ
ــک  ــم ی ــا حج ــزداری   ب ــدهای آبخی ــاد س وی ایج

ــری  ــرای جلوگی ــب ب ــون و 210 و 500 مترمکع میلی
ــتان را  ــاک در 17 شهرس ــایش خ ــوب و فرس از رس
ــالگی  ــل س ــا چه ــن اداره کل ت ــم ای ــات مه از اقدام
ــن  ــت: همچنی ــرد و گف ــام ک ــامی اع ــاب اس انق
ــی و عرصــه نشــینان  ــع محل بــا مشــارکت جوام
بــرای توســعه پوشــش گیاهــی در مســاحتی بالــغ بــر 

ــت. ــده اس ــی ش ــار بذرپاش 250000 هکت
ــن  ــای بی ــارکت ه ــه مش ــاره ب ــا اش ــئول ب ــن مس ای
ــرد و  ــای گ ــون ه ــا کان ــارزه ب ــرای مب ــتگاهی ب دس
ــه  ــوزه دریاچ ــای روان ح ــن ه ــت ش ــار در تثبی غب
ارومیــه، گفــت: اجــرای طــرح هایــی نظیر بوتــه کاری 
ــار،  ــکاری 2600 هکت ــار،  نهال ــطح 1250 هکت در س
احــداث بادشــکن غیــر زنــده بــه طــول 120 کیلومتــر، 
قــرق در ســطح 13500 هکتــار همــراه با توزیــع جو از 

جملــه اقدامــات انجــام شــده اســت.
ــه  ــاله در منطق ــت 15 س ــه از فعالی ــوی در ادام موس
بــوراالن ماکــو بــرای مقابلــه بــا پدیــده شــن زائــی و 
تثبیــت شــن هــای روان در ایــن منطقــه بــا مشــارکت 
ســازمان)undp( برنامــه عمــران ســازمان ملــل متحــد 
ــا  ــکاری ب ــعه هم ــبات توس ــت: مناس ــر داد و گف خب
کشــور ترکیــه بــرای عرصــه هــای ملــی بــا کشــور 
ــر  ــده ه ــرا ش ــای اج ــروژه ه ــد از پ ــایه و بازدی همس
دو طــرف بــرای اولیــن بــار بعــد از انقــاب اســامی 

انجــام شــده اســت.
ــرای  ــیلی ب ــوخت فس ــای س ــعه جایگاهه وی توس
قطــع  از  جلوگیــری  جهــت  نشــینان  جنــگل 
اشــجار،توزیع آبگرمکــن هــای خورشــیدی و تنورهای 
گازی بــه تعــداد 1000 دســتگاه در مناطــق روســتایی 
ــی و  ــای مل ــه ه ــب عرص ــری از تخری ــرای جلوگی ب
ــز یــگان هــای حفاظتــی شهرســتان  تامیــن و تجهی
هــا بــه وســایل اطفــاء حریــق به منظــور پیشــگیری از 

آتــش ســوزی جنگلــی و مرتعــی را از دیگــر اقدامــات 
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری در چهــل ســال 

ــمرد. ــامی برش ــاب اس انق
ــان  ــزداری آذربایج ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
غربــی گفــت: بــه منظــور پیشــگیری از توســعه 
ــت  ــهر و سردش ــق پیرانش ــی در مناط ــای جنگل آفته
ــاحت  ــه مس ــی ب ــق جنگل ــار مناط ــن ب ــرای اولی ب
12100 هکتــار محلــول پاشــی هوایــی شــده اســت.

ــد،  ــای متعه ــری نیروه ــان بکارگی ــوی در پای موس
متخصــص و مجــرب در عرصه های ملی در ســالهای 
گذشــته و نظــام منــد کــردن حــوزه نیــروی انســانی و 
امــور اداری بــه منظــور اســتفاده بهینــه از ظرفیــت ها، 
آمــوزش بهــره بــرداران و مجریــان طــرح هــای منابع 
ــرای  ــتان ب ــر در اس ــداد 150000  نف ــه تع ــی ب طبیع
ترویــج فرهنــگ منابــع طبیعــی و صیانــت از عرصــه 
هــای ملــی، توســعه نــاوگان موتــوری در شهرســتانها 
ــرای گشــت و  و اختصــاص خودروهــای کمــک دار ب
مراقبــت از عرصــه هــای ملــی بــه تعــداد حداقــل 40 
دســتگاه را از ســایر فعالیــت هــا در راســتای پیشــبرد 
ــزداری  ــع طبیعــی و آبخی برنامــه هــای اداره کل مناب

اســتان اعــام کــرد.

 اقدامــات اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
در 40 سال انقالب اسالمی

ــتان  ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
گفــت:70  غربــی  آذربایجــان 
و  شــهرها  انــرژی  درصــد 
ــی  ــتان از گاز طبیع ــتاهای اس روس

تامیــن مــی شــود.
ــام  ــا ج ــو ب ــیخی در گفتگ ــا ش علیرض
ــی  ــش گاز طبیع ــت نق ــه اهمی ــم ب ج
اجتماعــی  و  اقتصــادی  مناســبات  در 
پرداخــت و نقــش اثــر گــذار ایــن نعمــت 
مختلــف  بخشــهای  در  را  خــدادادی 

ــرد. ــن ک تبیی
وی ضمــن ارزیابــی مثبــت عملکــرد 
ــاب اســامی در بخــش گاز و رشــد  انق
ــرکت گاز  ــرد: ش ــار ک ــا اظه ــاخص ه ش
ســال  در  غربــی  آذربایجــان  اســتان 
ــانی  ــای گازرس ــرح ه ــات و ط 72 عملی
ــن  ــت بنابرای ــرده اس ــروع ک ــود را ش خ
دســتاوردهای بوجــود آمــده در صنعــت 
گاز در ایــن اســتان در بخــش هــای 
ــارف  ــی و مص ــی، صنعت ــف خانگ مختل
عمــده تنهــا مربــوط بــه کمــی بیــش از 

ــت. ــر اس ــال اخی 25 س
توســعه  میــزان  گفــت:  شــیخی 
گازرســانی و تامیــن 70 درصــدی انــرژی 
اســتان در طــول بیــش از 25 ســال 
ناشــی از همــت، تــوان و عــزم واال و 
ــرکت  ــه ش ــبانه روزی مجموع ــاش ش ت

گاز اســتان اســت.
مدیــر عامــل شــرکت گاز آذربایجــان 
غربــی ادامــه داد: ایــن حجــم از عملیــات 
ــازه  ــرای 25 ســال کــه ب و توســعه گاز ب
ای بســیار کوتــاه بــوده قابــل تقدیــر 
از  بســیاری  بــرای  درحالیکــه  اســت 
کشــورها ماننــد ترکیــه کــه جــزء گــروه 
20 )20 کشــور صنعتــی جهــان ( اســت 
ــه  ــری ک ــورهای دیگ ــی کش ــا برخ و ی
ــوردار  ــع گازی برخ ــران از مناب ــد ای مانن
هســتند در حــد یــک آرزو باقــی مانــده 
ــوردار  ــرد: برخ ــح ک ــیخی تصری است.ش
کــردن مــردم از داشــتن ســوختی پــاک، 
شــهرهای  در  هــم  آن  ارزان  پایــدار، 
کوچــک و حتــی روســتاها دســتاورد 
ــاور  ــه ب ــه ب ــت ک ــی اس ــیار عظیم بس
اندیشــمندان حــوزه اقتصــاد ، فراهــم 
آورنــده یکــی از مهــم تریــن مولفــه های 
مهــم توســعه اقتصــادی و گســترش 
رفــاه عمومــی اســت. مدیرعامــل شــرکت 
گاز آذربایجــان غربــی دربخــش دیگــری 
ــار در  ــی آم ــه برخ ــود ب ــخنان خ از س
حــوزه صنعــت گاز در آذربایجــان غربــی 
اشــاره و اظهارکــرد: در ســال 72 میــزان 
برخــورداری از گاز در اســتان صفــر بــود 
ــترده ای از  ــم گس ــا حج ــروز ب ــی ام ول

توســعه صنعــت گاز در آذربایجــان غربــی 
ــتیم. ــه هس مواج

ــرژی  ــن 70 درصــدی ان وی گفــت: تامی
ــن  ــتاها، تامی ــه شــهرها و روس ــتان ب اس
و  نیروگاههــا  و  صنایــع  بــه  انــرژی 
بنگاههــای تولیــدی و همچنیــن تامیــن 
ســوخت 50 درصــد خودروهــای اســتان 
همــه و همــه گــواه ایــن اســت کــه 
دســتاوردهای قابــل توجهــی در صنعــت 
گاز بوجــود آمــده و گامــی موثــر در 
جهــت توســعه اســتان، ایجــاد رفــاه 

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج عموم
ــه  ــک ب ــرد: نزدی شــیخی خاطرنشــان ک
ــره  ــهری به ــای ش ــد خانواره 100 درص
منــد از گاز طبیعــی هســتند کــه اقدامی 
بــزرگ اســت.وی کاهــش آالیندگــی 
هــای ناشــی از مصــرف ســوختهایی 
ــغل  ــاد ش ــل، ایج ــت و گازوئی ــد نف مانن
ــر مســتقیم،  ــه صــورت مســتقیم و غی ب
کاهــش مهاجــرت روســتائیان به شــهرها 
نتیجــه  و حتــی مهاجــرت معکــوس 
دســتاوردهای شــرکت گاز در آذربایجــان 
ــزود:  ــان اف ــیخی در پای ــی است.ش غرب
ایــن صنعــت نوپــا در اســتان در ابتــدای 
ــن  ــد شــدن ای ــا تنومن ــرار دارد و ت راه ق
نهــال کوچــک مســیری طوالنــی پیــش 
ــدی  ــره من ــه آن به ــه نتیج ــت ک روس
ــتان  ــردم اس ــر م ــتر و بهت ــه بیش هرچ
از ایــن نعمــت خــدادادی اســت. انــرژی 
گاز طبیعــی ظرفیتــی بیشــتر در توســعه 
ــاهد  ــی ش ــه آت ــه در ده ــتان دارد ک اس

ــود. ــم ب ــی آن خواهی ــش آفرین نق

مدیر عامل شرکت گاز استان مطرح کرد؛  

تامین 70 درصد انرژی استان از گاز طبیعی

ــه  ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق مدی
ــداد  ــت: تع ــی گف ــان غرب آذربایج
بهمــن  تــا  جدیــد  وقف هــای 
امســال 115 مــورد بــوده که نســبت 
ــه در  ــورت گرفت ــای ص ــه وقف ه ب
ــف  ــداد 96 وق ــه تع ــه ب ســال 96 ک
ــده  ــت ش ــات ثب ــامانه موقوف در س
اســت، افزایــش 22 درصــدی را 

ــد. ــی ده ــان م نش
حجت االســام  ناصــر جوانبخــت در جمــع 
ــالگی  ــت 40 س ــا گرامیداش ــگاران ب خبرن
انقــاب اســامی بــه تبییــن موضــوع 
وقــف در جامعــه و تشــریح عملکــرد 
اوقــاف و امــور خیریــه آذربایجــان غربــی 
در ســالجاری پرداخــت و اظهــار داشــت: با 
توجــه بــه نقــش پیــدا و ناپیــدای موقوفات 
ــای نقــش  ــرای ایف ــدی ب ــق جدی ــد اف بای
ــاد  ــاییم و آن ایج ــار آن بگش ــف و آث وق
بــرای  گســترده  و  همه جانبــه  بســیج 
احیــای امــر وقــف اســت.وی تصریــح 
ــور  ــات و ام ــار موقوف ــه آم ــرد: مطالع ک
خیریــه در کشــورهای توســعه یافتــه 
ــل  ــه تعام ــت از آن دارد ک اســامی حکای
بیــن موقوفــات و توســعه همیشــه در 

ــت. ــوده  و هس ــرار ب ــخ برق ــول تاری ط
ــت: اداره  ــت گف ــام جوانبخ ــت االس حج
کل اوقــاف و امــور خیریــه آذربایجــان 
غربــی نیــز در ســال 97 بــا اســتعداد  
 37 و  رقبــه   36963 و  موقوفــه   6475
جهــت  در  متبرکــه  بقــاع  و  امامــزاده 
احیــای موقوفــات و اجــرای نیــات واقفیــن 
ــوب  ــای مص ــوب برنامه ه ــرای مطل و اج

ســازمان گام هــای موثــری را برداشــته 
ــاخص ترین اقدامات اداره کل  است.ش

ــالجاری  ــاف در س اوق
خیریــه  امــور  و  اوقــاف  مدیــرکل 
آذربایجــان غربــی افــزود: از شــاخص ترین 
حــوزه  در  شــده  اجــرا  برنامه هــای 
معاونــت بهــره وری اقتصــادی تنظیــم 
287 ســند اجــاره رقبــات موقوفــات فاقــد 
ــروز رســانی اســناد  رابطــه اســتیجاری، ب
موقوفــات منقضــی شــده بــه تعــداد 
ــد  ــل و تأیی ــح، تکمی 2637 ســند، تصحی
ــه تعــداد 3104  اطاعــات پایــه رقبــات ب
رقبــه همچنیــن تعییــن وضعیــت رقبــات 
فاقــد گــردش مالــی بــه تعــداد 666 
بازســازی نگهــداری و تعمیــر موقوفــات و 
رقبــات عرصــه و اعیــان و به متــراژ 6063 
ــعه و  ــازی توس ــت مقاوم س ــازی مرم بازس
ــه 7113  ــن متبرک ــاع و اماک ــداث بق اح
مترمربــع اشــاره کرد.حجــت االســام 
جوانبخــت اظهــار داشــت: در راســتای 
اجــرای  طرح هــای عمرانــی در حــوزه 
احیــای موقوفــات و رقبــات و میــزان 
افزایــش بهــره وری معاونــت بهــره وری 
اقتصــادی موقوفــات و بقــاع متبرکــه 
در ســال 97 می توانیــم بــه بازســازی 
ــراژی  ــع در مت ــا صنای ــاج باب ــه ح موقوف
بــا مســاحت 1600 متــر مربــع، آغــاز 
عملیــات پــروژه لطیفــه غفــار زادگان 
ــر  ــغ ب ــی بال شهرســتان خــوی در زیربنای
ــرفت  ــد پیش ــا 15 درص ــع ب 998 مترمرب
پاشــاخان  پــروژه  شــروع  فیزیکــی، 
ــر  ــغ ب ــی بال شهرســتان خــوی در زیربنای
ــد  ــا 15 درص ــع ب ــر مرب ــزار و 178 مت ه

ــرد. ــاره ک ــی اش ــرفت فیزیک پیش
ــاز  ــت کار آغ ــن معاون ــزود: در همی وی اف
شهرســتان  عبــداهلل  خواجــه  پــروژه 
ــا  ــر 4782 ب ــغ ب ــی بال ــه در زیربنای ارومی
پیشــرفت فیزیکــی 5 درصــد، اتمــام فــاز 
اول احــداث ســرویس بهداشــتی امامــزاده 

زیربنایــی  در  ارومیــه  حســن  غریــب 
ــع، آغــاز احــداث  ــر 235 متــر مرب ــغ ب بال
تربت خانــه بــه نظــام آبــاد شهرســتان 
ــر  ــر 360 مت ــغ ب ــی بال ــده در زیربنای نق
مربــع و اتمــام و افتتــاح انشــعاب آب 
ــلماس   ــاد س ــزاده برگش ــرق و گاز امام ب
و  اوقــاف  انجــام شــده اســت.مدیرکل 
امــور خیریــه آذربایجــان غربــی گفــت: در 
حــوزه معاونــت حقوقــی و ثبتــی نیــز در 
راســتای تحقــق سیاســت هــای ســازمان 
اوقــاف و امــور خیریــه می توانیــم بــه 
ــل  ــاد تعام ــا و ایج ــم نامه ه ــاد تفاه انعق
ارگان هــای  و  دســتگاه ها  مابیــن  فــی 
ــت اســناد  ــژه  اداره کل ثب ــط  به وی ذی رب
و امــاک، بنیــاد مســکن و منابــع طبیعــی 
ــه  ــم ک ــاره کنی ــتان اش ــزداری اس و آبخی
بــه برکــت ایــن تعامــل ســازنده توانســتیم 
گام هــای موثــری در اخــذ و ثبــت اســناد 
ــار  ــم.وی اظه ــتان برداری ــات در اس موقوف
داشــت: از شــاخص ترین اقدامــات صــورت 
گرفتــه در ایــن حــوزه می تــوان بــه اجرای 
ــاهزاده  ــه ش ــرف موقوف ــع تص ــم رف حک
ــه  ــه ب ــکده ارومی ــان دانش ــم در خیاب خان
مبلــغ 40 میلیــارد تومــان رفــع تصــرف و 
قلــع و قمــع موقوفــه زمیــن مســجد امــام 
حســین)ع( ســلماس بــه ارزش 2 میلیــارد 
تومــان، تثبیــت موقوفــات و ســنددار 
ــتان،  ــطح اس ــه در س ــردن 2667 رقب ک
ــه  ــه ب ــای موقوف ــکن اوراق و پرونده ه اس
نشســت های  بــرگ،  هــزار  تعــداد 61 
ــناد و  ــت اس ــران کل ثب ــا مدی ــدد ب متع
ــاره  ــکن اش ــاد مس ــی و بنی ــع طبیع مناب
کــرد.وی تصریــح کــرد: تعــداد وقف هــای 
جدیــد تــا بهمــن امســال 115 مــورد 
ــه وقف هــای صــورت  ــوده کــه نســبت ب ب
ــداد 96  ــه تع ــه ب ــال 96 ک ــه در س گرفت
ــده  ــت ش ــات ثب ــامانه موقوف ــف در س وق
ــان  ــدی را نش ــش 22 درص ــت، افزای اس

ــد. ــی ده م

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی خبر داد؛

افزایش 22 درصدی موقوفات جدید، طی امسال
فاضــاب  و  آب  شــرکت  سرپرســت 
ــت:  ــی گف ــان غرب ــتایی آذربایج روس
428 پــروژه بــا حجــم ســرمایه گــذاری 
ــر  ــت تدبی ــان در دول ــارد توم 140 میلی
ــه 62  ــت ک ــده اس ــاح ش ــد افتت و امی
ــت  ــتایی تح ــوار روس ــزار و 639 خان ه

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــش ق پوش
ــگاران  ــا خبرن ــو ب ــوی در گفتگ ــا رض علیرض
اظهــار داشــت: ازســال 92 تــا کنــون، میــزان 
اعتبــارات مصــوب، رشــد 3.2 درصدی داشــته 
ــت و  ــد دول ــی ده ــان م ــن نش ــه ای ــت ک اس
ــات  ــش خدم ــه بخ ــژه ای ب ــه وی ــام توج نظ
ــتاها  ــی در روس ــی و امکانات ــتی، رفاه بهداش

دارد.
ــت  ــه کار دول ــروع ب ــدای ش ــزود: از ابت وی اف
ــر، 215  ــاه حف ــه چ ــد 197 حلق ــر و امی تدبی
ــاب  ــازی، 52 ب ــعه و بازس ــمه توس ــره چش فق
ــزار و 130  ــداث و 15 ه ــاژ اح ــتگاه پمپ ایس
مترمکعــب مخــزن ایجــاد ظرفیــت شــده 
ــدت  ــن م ــان اینکــه در ای ــا بی اســت.رضوی ب
دو هــزار و 231 کیلومتــر لولــه گــذاری در 
شــبکه و خطــوط انتقــال انجــام گرفتــه اســت، 
ــه،   ــورت گرفت ــات ص ــا اقدام ــرد: ب ــه ک اضاف
49 هــزار و 729 مشــترک بــه تعــداد کل 
ــتان  ــتاهای اس ــرب درروس ــترکان آب ش مش
اضافــه شــده است.سرپرســت شــرکت آب 
ــا  ــی ب ــان غرب ــتایی آذربایج ــاب روس و فاض
پیــروزی  گرامیداشــت چهلمیــن ســالگرد 
ــت:  ــار داش ــامی اظه ــاب اس ــکوهمند انق ش
ــروژه  ــر 40 پ ــه فج ــام اهلل ده ــا ای ــان ب همزم
ــا 12  آبرســانی روســتایی در 13 شهرســتان ب
هــزار خانــوار و صــرف هزینــه ای بالــغ بــر 14 
میلیــارد و 900 میلیــون تومــان افتتــاح شــد.

بــه گفتــه وی همچنیــن پنــج پــروژه در 
قالــب 415 روســتا بــا حجــم ســرمایه گــذاری 
ــگ  ــام کلن ــن ای ــان در ای ــون توم 480 میلی
زنــی شــد.رضوی، کیفیــت آب شــرب را خــط 
ــت:  ــرد و اظهارداش ــوان ک ــرکت عن ــز ش قرم
شــرب  آب  کیفیــت  بهبــود  درراســتای 
ــرداری  ــره ب ــتان، به ــمال اس ــتاهای ش درروس

از چهــار پــروژه در شهرســتان هــای پلدشــت، 
ماکــو و شــوط آغــاز شــد و کیفیــت آب شــرب 
19 روســتا در قالــب یــک هــزار و 900 خانــوار 

ــت. ــا یاف ارتق
وی افــزود: ایــن طرح هــا شــامل مجتمــع 
ــان و  ــون توم ــا 800 میلی ــش ب ــش النمی قلی
تحــت پوشــش قــرار دادن 2 روســتا، مجتمــع 
ــان  ــون توم ــا 700 میلی ــت ب ــور پلدش کنیک
ــش  ــرار دادن ش ــش ق ــت پوش ــار و تح اعتب
روســتا، مجتمــع جگــن شهرســتان ماکــو 
ــار و  ــان اعتب ــون توم ــا 550 میلی ــوط ب و ش
تحــت پوشــش قــرار دادن پنــج روســتا و 
ــا 750  ــو ب ــتان ماک ــنگر شهرس ــع س مجتم
میلیــون تومــان اعتبــار و تحــت پوشــش 
قــرار دادن شــش روســتا اســت کــه مکانیســم 
ــن  ــا رزی ــی ب ــذب انتخاب ــدرت ج ــه ق تصفی
را دارد.رضــوی گفــت: دو  یونــی  تعویــض 
ــا یــک میلیــون و 121  هــزار و 376 روســتا ب
هــزار نفــر برخــوردار از آب آشــامیدنی ســالم 
ــا  ــتا ب ــزار و 908 روس ــک ه ــتی و ی و بهداش
ــت  ــد جمعی ــه 85 درص ــوار  ک ــزار خان 97 ه
ــتقیم  ــش مس ــت پوش ــت، تح ــتایی اس روس
شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان 
و  آب  شــرکت  کــرد:  اضافــه  هســتند.وی 
ــرای تامیــن آب  فاضــاب روســتایی اســتان ب
ــزار و 540  ــک ه ــتاییان ی ــی روس شــرب اهال
ــه  ــداد 746 حلق ــن تع ــه از ای ــا دارد ک منش
چــاه، 741 دهنــه چشــمه، 33 رشــته قنــات 
و دو مــورد آب ســطحی اســت بــه طــوری کــه 
ــتحصال  ــب آب اس ــر مکع ــون مت 86.7 میلی
ــای  ــبکه ه ــه ش ــال ب ــوط انتق ــط خط و توس
بیــان  بــا  شــود.رضوی  مــی  وارد  توزیــع 
ــدود  ــض ح ــدور قب ــرف آب وص ــه مص اینک
63 میلیــون متــر مکعــب اســت، اضافــه کــرد: 
ــر  ــر نف ــه ازای ه ــبانه روز ب ــر در ش 245 لیت
ــر  ــد و 176 لیت ــتاییان آب تولی ــی روس از اهال
ــن  ــه ای ــود ک ــی ش ــرف م ــبانه روز مص در ش
ــت  ــبکه آب اس ــودگی ش ــده فرس ــان دهن نش
ــال دارد. ــه دنب ــدی ب ــت 28.2 درص و هدررف

وی تصریــح کــرد: بــه جهــت تضمیــن کیفیت 

آب تحویلــی بــه مشــترکین، یــک هــزار 
و 56 ســامانه کلرزنــی مســتمر در ســطح 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــت ک ــال اس ــتاها فع روس
628 دســتگاه کلــرزن مایــع و  428 دســتگاه 
ــرکت آب و  ــت ش ــرزن گازی است.سرپرس کل
فاضــاب روســتایی اســتان همچنین شــاخص 
مطلوبیــت میکروبی آب در روســتاهای اســتان 
را 96 درصــد و شــاخص مطلوبیــت کلــر 
ــتاهای  ــرب روس ــبکه آب ش ــده در ش باقیمان
ــرد. ــام ک تحــت پوشــش را 98.5 درصــد اع

رضــوی تصریــح کــرد: متوســط شــاخص بهــره 
منــدی از آب آشــامیدنی در اســتان 75.81 
ــا تزریــق اعتبــارات  اســت کــه امیــد داریــم ب
صنــدوق توســعه ملــی ایــن رشــد حــدود دو 

درصــدی داشــته باشــد.
وی در ادامــه ســخنان خــود اظهــار کــرد: 
ــه  ــاورزی منطق ــی و کش ــن شناس ــت زمی باف
باعــث شــده اســت میــزان آلودگــی آب شــرب 
شــوط،  هــای  درشهرســتان  روســتا   117
ــدازه  ــا گ ــاس ب ــر تم ــو دراث ــت و ماک پلدش
ــر از  ــوه آرارات، باالت ــانی ک ــش فش ــای آت ه

ــد. ــی باش ــد معمول ح
ــا  ــتا ب ــت آب 53 روس ــت: کیفی ــوی گف رض
ــوزه ای و  ــن ح ــال بی ــا و انتق ــض منش تعوی
اســتقرار ســامانه ارتقــای کیفیــت، بهبــود 
یافتــه اســت و بــرای 64 روســتای باقــی 
ــا  ــی و پیگیــری هــای الزم ب ــده نیــز رایزن مان
مســوولین کشــوری و اســتانی صــورت گرفتــه 

ــود. ــی ش ــدام م ــارات اق ــق اعتب ــا تزری و ب

سرپرست آب وفاضالب روستایی آذربایجان غربی بیان کرد؛
برخورداری بیش از 62هزار خانوار روستایی ازآب شرب سالم 
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مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
آذربایجــان غربی گفت:تعدادمشــترکان 
بــرق شــهری و روســتایی  نســبت بــه 
ــده  ــر ش ــه 15براب ــب ب ــال 57 قری س

اســت.
اکبــر حســن بکلو در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــالگرد  ــن س ــک چهلمی ــا تبری ــم ب ــام ج ج
تشــریح  بــه  اســامی  انقــاب  پیــروزی 
دســتاوردهای 40 ســاله انقــاب در زمینه برق 
رســانی اشــاره و خاطرنشــان کــرد: هم اکنــون 
99.22درصــد  و  شــهرها  درصــد   100
روســتاهای اســتان از نعمــت بــرق برخوردارند 
ایــن درحالــی اســت کــه در  ســال 1357 تنها 
ــت  ــرق داش ــی ب ــتا در آذربایجان غرب 96 روس
و امــروز تعــداد روســتاهای برق رســانی شــده 
ــان  ــر نش ــت.وی خاط ــیده اس ــه 2812 رس ب
ــزار و 408 مشــترک  ــون 911ه ــرد: هم اکن ک

شــهری و 326هزار و 870مشــترک روســتایی 
در اســتان از نعمــت بــرق برخــوردار هســتند 
کــه نســبت بــه ســال 57 قریــب بــه 15برابــر 
شــده است.حســن بکلــو اضافــه کــرد: تعــداد 
پســت های توزیــع بــرق اســتان نیــز طــی 40 
ســال بیــش از 30 برابــر شــده و بــه 19هــزار و 
74پســت رســیده اســت ضمــن اینکــه طــول 
خطــوط 20 کیلوولــت بــه 15هــزار کیلومتــر 
ــر  ــه 12هــزار کیلومت ــت ب و خطــوط 400 ول

رســیده اســت. 
خاموشــی  50درصــدی  کاهــش 
ــد ــر و امی ــت تدبی ــترکان در دول مش

ــرق آذربایجــان  ــع ب مدیرعامــل شــرکت توزی
ــرکت  ــن ش ــرد ای ــه عملک ــه ب ــی در ادام غرب
ــار  ــت و اظه ــد پرداخ ــر و امی ــت تدبی در دول
کــرد: از ابتــدای روی کار آمــدن دولــت تدبیــر 
ــد  و امیــد بیــش از 175هــزار مشــترک جدی

ــده  ــزوده ش ــتان اف ــرق اس ــترکین ب ــه مش ب
و هم اکنــون یــک میلیــون و 238هــزار و 
278مشــترک در سراســر اســتان بــه شــبکه 
متصل هســتند.وی افزود:  از ســال 92تاکنون، 
شــاهد رشــد 25درصــدی فــروش انــرژی بــه 
ــال 96  ــه در س ــم بطوریک ــترکین بوده ای مش
بــه حداکثــر رســیده و امســال نیــز تــا پایــان 
آذر 3میلیــون و 496هــزار و 560کیلــووات 
ســاعت انــرژی بــه مشــترکین فروختــه شــده 
ــون  ــرد: هم اکن ــح ک ــو تصری است.حســن بکل
80.8 درصــد مشــترکین بــرق اســتان خانگی 
ــه ســال 92، افزایــش  هســتند کــه نســبت ب
15.31درصــدی داشــته اســت.وی گفــت: بــا 
ــز  ــد نی ــر و امی ــت تدبی ــدن دول روی کار آم
ــون  ــه هم اکن ــورت گرفت ــای ص ــا تاش ه ب
ــه 100درصــد روســتاهای اســتان از  قریــب ب
ــاق  ــه اتف ــرق برخــوردار هســتند ک نعمــت ب

ــوب  ــتان محس ــرق اس ــت ب ــی در صنع مهم
مــی شود.حســن بکلــو خاطرنشــان کــرد: طی 
5 ســال بــا تاش هــای صــورت گرفتــه و 
افزایــش 21درصــدی فیدرهــای فشارمتوســط 
و بهبــود شــبکه، مــدت زمــان خاموشــی بــه 
ــدی  ــش 50درص ــا کاه ــترک ب ــر مش ازای ه
ــم  ــه 1.24دقیقــه در روز رســیده و بنــا داری ب
ــا بهبــود و نوســازی شــبکه ایــن رقــم را در  ب
جهــت رفــاه حــال مشــترکین کاهــش دهیم.
بهــره بــرداری از 74 پــروژه بــرق 
رســانی در چهلمیــن ســالگرد پیــروزی 

ــاب انق
حســن بکلــو بــه بهــره بــرداری از 74 پــروژه 
بــرق رســانی در چهلمیــن ســالگرد پیــروزی 
ــره  ــرای به ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــاب اش انق
بــرداری از ایــن پــروژه هــا اعتبــاری بالــغ بــر 

ــه شــده اســت. ــال هزین ــارد ری 270  میلی

افزایش ۱۵ برابری مشترکان برق شهری و روستایی نسبت به قبل از انقالب





همایش تبیین دستاوردهای فکری و معنوی انقاب اسامی

شرح و تفسیر حکمت های نهج الباغه

کارگاههای  آموزشی برای افراد تاثیر گذار با تبیین دستاوردهای چهل سال انقاب اسامی

همایش تبیین دستاوردهای انقاب در چهلمین سالگرد پیروزی

همایش هم اندیشی خطبای شاخص استان

مســئول نهــاد نمایندگــی رهبــری در 
ــه  ــا توج ــت: ب ــم گف ــگاه آزاد ق دانش
در  مشــکات  برخــی  وجــود  بــه 
چنــد مــاه اخیــر دســتاوردهای چهــل 
ــورت  ــه ص ــامی ب ــاب اس ــاله انق س
هوشــمندانه بــرای مــردم تبییــن 

ــود. ش
مستشــاری  علیرضــا  االســام  حجــت 
علمــای  هم اندیشــی  مراســم  در 
ــام اهلل  ــا ای ــان ب ــه همزم ــی ک آذربایجان غرب
دهــه فجــر برگزار شــد، اظهــار داشــت: بحث 
ــکا از  ــا خــروج آمری دســتاوردهای انقــاب ب
برجــام و گرانی هــای اخیــر بایــد بــه صــورت 
هوشــمندانه بیــان شــود، مخاطــب مــا مــردم 
ــه ای بیــان شــود کــه  هســتند بایــد بــه گون

ــد. ــاع کن ــردم را اقن م
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 
رهبــری در دانشــگاه آزاد اســامی قــم ادامــه 
ــورد  ــد م ــر بای ــای اخی ــکات ماه ه داد: مش
توجــه قــرار گیــرد کــه امــروز عــده ای دنبــال 
ــر را  ــن مشــکات اخی ــه ای ــن هســتند ک ای

ــد  ــد، بای ــم دهن ــال تعمی ــل س ــه کل چه ب
دســتاوردهای انقــاب کــه در ایجاد آســایش 
مــردم مؤثــر بــود، در طــول ایــن چهل ســال 

بیــان شــود.
وی اضافــه کــرد: وجــود انبــوه دانشــگاه ها و 
بیــش  از چهــار میلیــون دانشــجو بخشــی از 
دســتاوردهای انقــاب در ایــن چهــل ســال 
می باشــد، در خیلــی از اســتان ها مراکــز 
از  خیلــی  و  نداشــت  وجــود  تخصصــی 
پزشــکان در کشــور خارجــی بودنــد و امــروز 
بــه برکــت انقــاب اســامی همــه پزشــکان 

ــتند. ــی هس ــور ایران در کش
حجــت االســام مستشــاری افــزود: حضــور 
ــرکات  ــوی از ب ــای معن ــان در عرصه ه جوان
انقــاب اســامی اســت، حضــور انبــوه مــردم 
ــه  ــاز جمع ــت، نم ــاز جماع ــان در نم و جوان
ــد  ــان گر رش ــگاه ها نش ــای دانش و اعتکاف ه
معنــوی مــردم در ایــن چهــل ســال اســت.

ــرد: در پیشــرفت های علمــی  ــح ک وی تصری
رشــد  ســال  چهــل  ایــن  در  نظامــی  و 
از  برخــی  چشــم گیری داشــتیم کــه در 
ــا هســتیم و  ــزو ده کشــور اول دنی ــوم ج عل
ــمندان  ــی دانش ــوان علم ــا ت ــا ب ــه این ه هم
بومــی بــه دســت آمــده اســت و وقتی کشــور 
ــد را  ــت درص ــرژی بیس ــاخت ان ــت س حرک
ــد و  ــاور نمی کردن ــا ب ــرد خیلی ه ــروع ک ش
ــا  ــا در دنی ــی م ــای علم ــروز در عرصه ه ام
ــل  ــن قاب ــم و ای ــن داری ــرای گفت ــرف ب ح

ــت. ــاب نیس ــل از انق ــا قب ــه ب مقایس
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 

قــم  اســامی  آزاد  دانشــگاه  در  رهبــری 
تصریــح کــرد: ایــن کــه دشــمن تمــام تــوان 
ــوان  ــردن ت ــف ک ــت متوق ــود را در جه خ
ــه،  ــه کار گرفت ــور ب ــرفت کش ــی و پیش علم
نشــانگر ســرعت پیشــرفت کشــور در عرصــه 
جهانــی اســت و ایــن پیشــرفت بــرای آمریکا 
و غــرب خطرنــاک اســت چــون ایــران شــعار 
جدایــی دیــن از سیاســت را کنــار گذاشــته 
ــه  ــرده و ب ــدار ک ــان را بی ــای جه و ملت ه
ســمت اســتقال دینــی و سیاســی هدایــت 
می کنــد و ایــن مقدمــه فروپاشــی اســتکبار 

ــی اســت . جهان
ــاب  ــی انق ــت دین ــرد: سیاس ــد ک وی تاکی
ــدار  ــام را بی ــان اس ــان جه ــامی جوان اس
کــرده و بــه آن هــا فهمانــده اســت کــه بــرای 
ــه  ــل ب ــود و عم ــانی خ ــرت انس ــای فط احی
ــود و  ــرق یه ــر بی ــد زی ــرآن، نبای ــن و ق دی
اســتکبار برونــد و بایــد خود مســتقل باشــند.

گفتنــی اســت، حجــت االســام مستشــاری، 
در  رهبــری  نمایندگــی  نهــاد  مســئول 
ــخنران در  ــوان س ــه عن ــم ب ــگاه آزاد ق دانش
ــاخص  ــای ش ــی خطب ــم اندیش ــش ه همای
ــتاوردهای  ــن دس ــا موضــوع »تبیی ــتان ب اس
انقــاب اســامی« و همچنیــن همایــش 
شــرح و تفســیر حکمــت هــای نهــج الباغــه 
کــه بــا حضــور حجــت االســام ســیدمهدی 
ــتان و  ــه در اس ــی فقی ــده ول ــی نماین قریش
حجــت االســام محمــد داداش زاده مدیرکل 
تبلیغــات اســامی اســتان آذربایجــان غربــی 

ــزار شــد، حضــور داشــت. برگ

مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه آزاد قم:

دستاوردهای انقالب به صورت هوشمندانه برای مردم تبیین شود 
ــگ و  ــاد فرهن ــر بنی ــئول دفت مس
ــت:  ــامی گف ــاب اس ــه انق اندیش
آرزوی  ایــران  اســامی  انقــاب 
ــر  ــوم را ب ــان معص ــران و امام پیامب
ــدرت  ــور ق ــل تبل ــرد و عام آورده ک
ــت. ــان اس ــام در جه ــی اس سیاس

بــه گــزارش جــام جــم آذربایجــان غربــی 
ــری  ــواد وزی ــد ج ــید محم ــت اهلل س آی
فــرد در »همایــش تبییــن دســتاورد هــای 
فکــری و معنــوی انقــاب اســامی« کــه 
ــون  ــای کان ــش ه ــالن همای ــل س در مح
گفــت:  شــد،  برگــزار  ارومیــه  بســیج 
وظیفــه ی مــا ایــن اســت کــه دســتاورد 
ــرده  ــغ ک ــاب را تبلی ــوی انق ــای معن ه
ــاب  ــارم انق ــل چه ــه نس ــد ب و آن را بای
معرفــی کنیــم وگرنــه شــرمنده ی امــام و 

ــود. ــم ب ــهدا خواهی ش
ــالگی  ــل س ــه چه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
انقــاب بایــد بــا ســال هــای دیگــر فــرق 
ــد  ــت: خداون ــار داش ــد، اظه ــته باش داش
چهــل ســالگی پیامبــران را کــه کاملتریــن 
ــردم  ــا م ــتند ب ــن هس ــان روی زمی انس
عــادی متمایــز کــرده اســت چراکــه بایــد 
ــت  ــه را هدای ــد جامع ــن بتوان ــن س در ای
ــل  ــم در چه ــامی ه ــاب اس ــد، انق کن
ســالگی بایــد متمایــز از نظــام هــای 
ــه نظــام  ــا باشــد چــرا ک دیگــر کشــور ه
ــه  ــای خــود را ب ــان ه ــد آرم اســامی بای
دیگــر کشــور هــا صــادر کــرده و مردمــان 
ــه  ــروز ب ــه ام ــد ک ــت کن ــان را هدای جه

برکــت خــون شــهدا بــه ایــن مهــم دســت 
ــم. ــه ای یافت

مســئول بنیــاد فرهنــگ و اندیشــه انقــاب 
اســامی افــزود: چهــل ســالگی ســن 
پیــری انقــاب نیســت بلکــه از ایــن پــس 
ــر شــدن آن باشــیم  ــد شــاهد جهانگی بای
کــه اعتراضــات فرانســه بزرگتریــن نشــانه 
ی آن اســت کــه معترضــان در آن کشــور 
اذعــان کردنــد از انقــاب اســامی ایــران 
بــرای اعتراضــات خــود الگــو گرفتیــم کــه 
ایــن ســخن قــدرت انقــاب در نفــوذ بــه 

جهــان غــرب را نشــان مــی دهــد.
وی ادامــه داد: پیامبــران و امامــان معصوم 
ــادل  ــی ع همــواره آرزوی داشــتن حکومت
ــام  ــی را انج ــن اله ــه فرامی ــتند ک را داش
ــه  ــتیم ک ــاهد آن هس ــروز ش ــد و ام ده
ــدرت  ــور ق ــل تبل ــامی حام ــاب اس انق

ــت. ــان اس ــام در جه ــی اس سیاس
ــه  ــان اینک ــا بی ــرد ب ــری ف ــت اهلل وزی آی
بایــد دســتاورد هــای چهــل ســاله ی 
ــان  ــر نش ــم، خاط ــغ کنی ــاب را تبلی انق
ــی  ــوم بن ــرایط ق ــور ش ــا در کش ــرد: م ک
اســراییل را در زمــان حضــرت موســی 
ــل از  ــران قب ــت ای ــه مل ــرا ک ــتیم چ داش
انقــاب هیــچ جایگاهــی در دنیــا نداشــته 
و هــر کشــوری اراده مــی کــرد مــی 
توانســت در امــور داخلــی ایــران دخالــت 
کنــد کــه بعــد از پیــروزی انقــاب دســت 
ــاه  ــران کوت ــور ای ــتکبار از اداره ی ام اس
شــد و دســت و پــا زدن آنــان بعــد از 

ــن راه  ــا در ای ــروزی م ــان پی ــاب نش انق
ــت. ــوده و هس ب

مســئول بنیــاد فرهنــگ و اندیشــه انقــاب 
ــد  ــاهد رش ــروز ش ــه داد: ام ــامی ادام اس
معنویــت در بیــن جوانــان هســتیم و ایــن 
امنیــت اخاقــی را بــه جــوان مــی بخشــد.

وی بــا اشــاره به اینکــه دغدغه مند شــدن 
جوانــان کشــور از بــرکات نظــام اســامی 
اســت، افــزود: قبــل از انقــاب دغدغــه ی 
ــی  ــهوت و خوش گذران ــی ش ــوان ایران ج
بــود و هــر کــس در ایــن دو غــرق میشــد 
در جامعــه دارای ارزش بــود در حالــی کــه 
امــروز جــوان مومنــی کــه در تحصیــات 
و کار خــود بــه درجــات عالــی رســیده در 
ــود. ــاد می ش ــی از او ی ــه خوب ــه ب جامع

ــار  ــان اظه ــرد در پای ــری ف ــت اهلل وزی آی
ــی  ــل از انقــاب شــرایط کنون داشــت: قب
ایــران یــک افســانه بــود ولــی امــروز ایــن 
ــت  ــه واقعی ــان ب ــا اراده ی جوان ــانه ب افس

تبدیــل شــده اســت.

مسئول دفتر بنیاد فرهنگ و اندیشه انقالب اسالمی:

انقاب اسامی عامل تبلور قدرت سیاسی اسام در جهان است
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رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجان 
غربــی گفــت: همزمــان بــا گرامیداشــت 
چهلمیــن ســالگرد پیــروزي انقــاب اســامي 
ــرف  ــا ص ــاورزي  ب ــش کش ــروژه بخ 204 پ
ــال در  ــارد ری ــر 3086 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
سراســر اســتان بــه بهــره بــرداری مــی رســد 
و کلنــگ اجــرای 5 طــرح نیــز بــه زمیــن زده 

مــی شــود.
ــول  ــی، رس ــان غرب ــم آذربایج ــام ج ــزارش ج ــه گ ب
جلیلــی در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه 
ــالن  ــر در س ــه فج ــام اهلل ده ــبت ای ــه مناس ــه ب ک
همایــش مرکــز آمــوزش عالــی شــهید باکــری جهــاد 
ــت  ــا گرامیداش ــت، ب ــب یاف ــتان ترتی ــاورزی اس کش
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی و 
ــام اهلل دهــه فجــر اظهارکــرد: 209 طــرح عمرانــی  ای
، اقتصــادی و تولیــدی در بخــش کشــاورزی بــا 
ــا ایجــاد  ــال ب ــارد ری ــر 3149 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
صــورت  بــه  برای3053نفــر  اشــتغال  تثبیــت  و 
مســتقیم، در سراســر اســتان افتتــاح و کلنــگ زنــی 

ــود. ــی ش م
ــاک،  65  ــش آب و خ ــرح در بخ ــزود:  93 ط وی اف
طــرح در بخــش تولیــدات دامــی، 12 طــرح در 

ــرح  ــی، 14ط ــی و غذائ ــع تبدیل ــش صنای ــر بخ زی
در زیــر بخــش تولیــدات گیاهــی و  9 طــرح در 
بخــش مدیریــت امــور اراضــی و  3 طــرح شــیاتی و 
همچنیــن 8 طــرح در زیــر بخــش تعــاون روســتایی 

ــود. ــی ش ــامل م را ش
ــا  ــازمان ب ــر س ــه فج ــتاد بزرگداشــت ده ــس س ریی
اشــاره بــه جزئیــات طرحهــای افتتاحــی اظهــار کــرد: 
ــاح و  ــل افتت ــروژه قاب ــوع 209 پ ــروژه از مجم 93 پ
کلنــگ زنــی، در مدیریــت آب و خــاک و امــور فنــی 
و مهندســی بــا اعتبــار بالــغ بــر 1970میلیــارد ریــال 
و اشــتغال 2251 نفــر مســتقیم آمــاده بهــره بــرداری  

شــده اســت.
ایــن مســئول تاکیــد کــرد: از ایــن طرحهــا 5 طــرح 
ــاب  ــاری و زهکشــی در پای ــی آبی ــای فرع ــبکه ه ش
ــد  ــاب س ــازک 1 و 2، پای ــت ن ــای، دش ــد آغ چ س
ســیلوه دشــت پیرانشــهر و حــاج ابراهیــم بــا مجمــوع 
ــا ســرمایه گــذاری بالــغ  مســاحت 7550 هکتــار و ب
ــال و اشــتغال زایــی 1510  ــر 1887.5 میلیــارد ری ب

نفــر بــه صــورت مســتقیم  را شــامل مــی شــود.
وی همچنیــن 66 پــروژه سیســتم های نویــن آبیاری 
بــه مســاحت 574 هکتــار بــا ســرمایه گــذاری بالــغ 
بــر 59 میلیــارد ریــال و اشــتغال زایــی 86 نفــر بــه 
ــک  ــتان، ی ــتان اس ــتقیم در 14 شهرس ــورت مس ص
ــول 300  ــه ط ــنگی آب ب ــال س ــداث کان ــورد اح م
ــارد  ــر 1.6 میلی ــغ ب ــذاری بال ــرمایه گ ــا س ــر ب مت
ریــال و اشــتغال زایــی 70 نفــر بــه صــورت مســتقیم 
ــره آب  ــتخر ذخی ــرح اس ــوط، 3 ط ــتان ش درشهرس
کشــاورزی بــا مجمــوع ظرفیــت 1170 مترمکعــب بــا 
ســرمایه گــذاری بالــغ بــر 4 میلیــارد ریــال و اشــتغال 
زایــی 105 نفــر بــه صــورت مســتقیم در شهرســتان 
ــاده  ــای آم ــر طرحه ــاهین دژ را از دیگ ــه و ش ارومی

بهــره بــرداری در ایــن ایــام ذکــر کــرد.
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان غربــی 

ــه  ــال ب ــی کان ــش بتن ــرح پوش ــرد: 9 ط ــه ک اضاف
ــر  ــغ ب ــا ســرمایه گــذاری بال طــول 4 هــزار متــر و ب
12.6 میلیــارد ریــال و اشــتغال زایــی 262 نفــر بــه 
صــورت مســتقیم درشهرســتان هــای اشــنویه، ماکــو، 
ــال آب  ــدوآب، 2 طــرح خــط انتق شــاهین دژ و میان
بــا لولــه بــه طــول 2530 متــر و بــا ســرمایه گــذاری 
بالــغ بــر 2 میلیــارد ریــال و اشــتغال زایــی 50 نفــر 
بــه صــورت مســتقیم در شهرســتان شــاهین دژ و 7 
طــرح مرمــت، الیروبــی و بازســازی قنــات با ســرمایه 
گــذاری بالــغ بــر 3.5 میلیــارد ریــال و اشــتغال زایــی 
168 نفــر بــه صــورت مســتقیم در شهرســتان هــای 
ــاره از  ــدوآب، چایپ ــاهین دژ، میان ــو، ش ــوی، ماک خ
دیگــر طرحهــای قابــل افتتــاح در بخــش آب و خــاک 

در دهــه فجــر امســال اســت.
ــوع  ــروژه از مجم ــرد: 14 پ ــر نشــان ک ــی خاط جلیل
209 پــروژه قابــل افتتــاح و کلنــگ زنــی، در معاونــت 
ــر 139  ــغ ب ــار بال ــا اعتب ــی ب ــدات گیاه ــود تولی بهب
ــال واشــتغال 119 نفــر مســتقیم آمــاده  میلیــارد ری

بهــره بــرداری  شــده اســت.
ــا  ــازمان ب ــر س ــه فج ــتاد بزرگداشــت ده ــس س ریی
اشــاره بــه جزئیــات طــرح هــای افتتاحــی در بخــش 
تولیــدات دامــی اظهــار کــرد: 65 پــروژه از مجمــوع 
209 پــروژه قابــل افتتــاح و کلنــگ زنــی، در معاونــت 
ــر 620  ــغ ب ــار بال ــا اعتب ــی ب ــدات دام ــود تولی بهب
ــاده  ــال واشــتغال 266 نفــر مســتقیم آم ــارد ری میلی

ــرداری اســت. بهــره ب
آذربایجــان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس 
غربــی اهــداف اصلــی مجموعــه را مشــارکت جــدی 
درآمــد  افزایــش  ارومیــه،  دریاچــه  احیــای  در 
بهره بــرداران و تامیــن امنیــت غذایــی مــردم عنــوان 
ــاب  ــه گزارشــی از دســتاوردهای انق ــا ارائ ــرد و ب ک
اســامی در بخــش کشــاورزی اســتان از ســال 57 تــا 
کنــون ادامــه داد: در ایــن راســتا در کل اســتان 61 

ــاری  ــن آبی ــای نوی ــار سیســتم ه ــزار و750  هکت ه
تحــت فشــار اجــرا شــده اســت کــه موجــب افزایــش 
راندمــان آبیــاری و صرفــه جویــی 272  میلیــون متــر 

ــت. ــده اس ــاورزی ش ــی آب در بخــش کش مکعب
جلیلــی یــاد آور شــد : تولیــد پروتئیــن دامــی 
ــن  ــزار ت ــزان  30 ه ــال 57 می ــز در س گوشــت قرم
بــود کــه در ســایه  بــرکات نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی ایــن رقــم  تولیــد در ســال 97 بــه 46 هــزار 

ــه اســت. ــا یافت ــن ارتق و 900 ت
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان غربــی  
ــد گوشــت ســفید مرغــی در اســتان در  ــزود: تولی اف
ــود در  ــن ب ــزار و 900 ت ــزان یکه ــه می ــال  57 ب س
ــه  ــال 97 ب ــد در س ــزان  تولی ــن می ــه ای ــی ک حال
ــه  ــت. ب ــه اس ــش یافت ــن افزای ــزار ت ــش از 84 ه بی
ــد  ــش  تولی ــر افزای ــش از 44 براب ــی بی ــور تقریب ط
را شــاهد هســتیم کــه  ایــن پیشــرفت هــا از برکــت 
ــران  اســت. ــاب  شــکوهمند اســامی ای ــای انق ه

وی ادامــه داد: در تولیــد عســل در کشــور رتبــه اول 
را دارا هســتیم کــه میــزان تولیــد عســل در ســال 57 
ــزان   ــن می ــی کــه ای ــود در حال ــن ب بیــش از 972 ت
تولیــد در ســال 97 بــه بیــش از 21 هــزار و 900 تــن 
افزایــش یافتــه اســت. در تولیــد عســل نیــز بیــش از 
22 درصــد از گذشــته تــا بــه امــروز افزایــش تولیــد 
ــم از  ــته ای ــون نتوانس ــا تاکن ــتیم. ام ــاهد هس را ش
ــن زمینــه در امــر بســته  پتانســیلهای موجــود در ای
ــازی  ــل و برندس ــای  عس ــد فرآورده ه ــدی و تولی بن
ــی  ــان غرب ــتان آذربایج ــام اس ــه ن ــول ب ــن محص ای
ــر الزم در  ــت تدابی ــاز اس ــم و نی ــل نمائی ــق عم موف

ایــن زمینــه اتخــاذ شــود.
جلیلــی تاکیــد کــرد: در ســال 57تولیــدات شــیات 
ــون  ــه اکن ــی ک ــود در حال ــر ب ــد صف ــتان در ح اس
ســاالنه 15 هــزار تــن در اســتان تولیــد آبزیــان  
ــتان و  ــای اس ــن نیازه ــر تامی ــاوه ب ــه ع ــم ک داری

ــه  ســایر کشــور هــای خارجــی  بخشــی از کشــور ب
ــی شــود. ــز صــادر م نی

ــر  ــه فج ــام اهلل ده ــه در ای ــوان برنام 22 عن
ــود ــی ش ــرا م اج

جهــاد  ســازمان  عمومــی  روابــط  اداره  رییــس 
ــن نشســت  ــز در ای ــی نی کشــاورزی آذربایجــان غرب
گفــت : بــه مناســبت گرامیداشــت چهلمیــن ســالگرد 
برنامــه  عنــوان   37 اســامی  انقــاب  پیــروزی 
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــنهادی در س پیش
اجــرا مــی شــود کــه بخــش زیــادی از ایــن برنامــه 
هــا در طــول ســال جــاری عملیاتــی شــده واجــرای 
ــداوم  ــز ت ــر نی ــه فج ــام ده ــا در ای ــه ه ــن برنام ای

ــت. ــد داش خواه
ــا بیــان اینکــه 22 عنــوان برنامــه  ــی ب محمــد دیبای
اجرایــی جهــت برگــزاری در ایــام اهلل دهــه فجــر در 
ســازمان در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در قالــب 
ــان  ــدول زم ــق ج ــازمان و طب ــر س ــه فج ــتاد ده س
ــام اجــرا خواهــد شــد، ادامــه داد:  ــن ای بنــدی در ای
افتتــاح پــروژه هــای عمرانــی ، اقتصــادی و تولیــدی 
ــه  در مناطــق روســتائی و عشــایری ،تجلیــل از نمون
ــدگار  هــای کشــاورزی ، تجلیــل از چهــره هــای مان
ســیار  هــای  اکیــپ  اعــزام  کشــاورزی،  بخــش 
دامپزشــکی و واکسیناســیون دامــی بــه مناطــق 
روســتایی و عشــایری توســط اداره دامپزشــکی و 
ارائــه خدمــات رایــگان کشــاورزی توســط شــرکتهای 
فنــی و مشــاوره ای، دیــدار بــا خانــواده هــای معظــم 
شــهدا و برگــزاری جشــن میهمانــی اللــه هــا، 
ماقــات مردمــی ریاســت ســازمان و مدیــران ادارات 
ــتاورد  ــگاه  دس ــزاری نمایش ــن برگ ــه و همچنی تابع
ــای  ــه ه ــه برنام ــاب از جمل ــاله انق ــل س ــای چه ه
مصــوب مــی باشــد کــه در ایــن ایــام مبــارک برگــزار 

مــی شــود.

بهره برداری از 204 پروژه کشاورزي در آذربایجان غربي به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

ــهری  ــاب ش ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
آذربایجــان غربــی گفت:هــم اکنــون 100 
درصــد جمعیــت شــهری اســتان از خدمــات 
ایــن شــرکت در بخــش آبرســانی بهــره منــد 
ــهرهای  ــتان در ش ــردم اس ــام م ــوده و تم ب
و  ســالم  شــرب  آب  نعمــت  از  مختلــف 

ــتند. ــد هس ــره من ــتی به بهداش
ــه  ــا جــام جــم ب ــو ب ــری در گفــت و گ رســول اکب
ــهری  ــاب ش ــرکت آب و فاض ــرد ش ــریح عملک تش
ــرکت آب  ــه ش ــال 70 ک ــزود: در س ــت و اف پرداخ
و فاضــاب شــهری در آذربایجــان غربــی کار خــود 
ــود و  ــن اســتان دارای 22 شــهر ب را آغــاز کــرد، ای
ــا افزایــش تعــداد شــهرها، 38 شــهر  هــم اکنــون ب
زیــر پوشــش خدمــات شــرکت آب و فاضــاب 
شــهری آذربایجــان غربــی قــرار دارد و 100 درصــد 
جمعیــت شــهری اســتان از نعمــت آب شــرب 

ــتند. ــد هس ــره من ــتی به ــالم و بهداش س

ــاب  ــروزی انق ــدو پی ــه در ب ــان اینک ــا بی ــری ب اکب
اســامی، مخــازن ذخیــره آب 94 هــزار مترمکعــب 
ــه  ــم در حــال حاضــر ب ــن رق ــرد: ای ــود، اعــام ک ب
392 هــزار مترمکعــب افزایــش یافتــه کــه در ایــن 
بــازه زمانــی شــاهد افزایــش 4 برابــری حجــم 

ــتیم. ــتان هس ــره آب در اس ــازن ذخی مخ
ــع  ــن مــدت شــبکه توزی ــان اینکــه در ای ــا بی وی ب
آب نیــز از نظــر طولــی 9 برابــر شــده اســت، طــول 
شــبکه توزیــع آب اســتان را تــا پایــان دی امســال، 
4901 کیلومتــر عنــوان کــرد و گفــت: طــول شــبکه 
توزیــع آب در ســال57 حــدود 546 کیلومتــر بــود.

ــا بیــان اینکــه در ابتــدای پیــروزی  ایــن مســئول ب
ــبکه  ــش ش ــر پوش ــت زی ــامی، جمعی ــاب اس انق
توزیــع آب اســتان 94 هــزار و 800 نفــر بــود، 
ــه 976  ــال 71 ب ــداد در س ــن تع ــرد: ای ــام ک اع
ــم در  ــن رق ــه ای ــود ک ــه ب ــش یافت ــر افزای ــزار نف ه
حــال حاضــر 2 میلیــون و 173 هــزار و 886 نفــر و 

ــت. ــتان اس ــهری اس ــت ش ــادل کل جمعی مع
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت آب و فاضــاب 
ــان اینکــه شــاهد  ــا بی ــی ب شــهری آذربایجــان غرب
افزایــش 23 برابــری از نظــر جمعیــت زیــر پوشــش 
ــه  ــتیم، ادام ــته هس ــال گذش ــتان در 40 س آب اس
ــدت  ــن م ــز در ای ــعابات نی ــداد انش ــر تع داد: از نظ

ــم. ــری داری ــد 22 براب رش
اکبــری تعــداد انشــعابات آب اســتان را در ابتــدای 
ــره  ــزار و 610 فق ــروزی انقــاب اســامی، 28 ه پی
ــان  ــان آب ــن تعــداد در پای عنــوان کــرد و گفــت: ای
ســال 97 بــه 634 هــزار و 658 فقــره افزایــش 

ــه اســت. یافت
ــز  ــت آب نی ــه کیفی ــه ب ــه توج ــان اینک ــا بی وی ب

ــن  ــزود: در ای ــرار دارد، اف ــه ق ــد و توج ــورد تاکی م
راســتا 17 واحــد آزمایشــگاه آب در اســتان فعالیــت 
دارنــد کــه ایــن تعــداد در ابتــدای پیــروزی انقــاب 
اســامی 2 واحــد بــود کــه ایــن رشــد 8.5 برابــری 
ــه  ــان از توج ــای آب، نش ــگاه ه ــداد آزمایش در تع
ــه بحــث کیفــی و ســالم ســازی  هــر چــه بیشــتر ب
ــون  ــم اکن ــان اینکــه ه ــا بی آب شــرب اســت.وی ب
ــتان کار  ــال در اس ــز و فع ــه مجه ــه خان 12 تصفی
ــادآور شــد: در  تصفیــه آب را عهــده دار هســتند، ی
ایــن زمینــه نیــز نســبت بــه اوایــل پیــروزی انقــاب 

ــری را شــاهد هســتیم. اســامی، رشــد 6 براب
ــرب  ــن آب ش ــت: تامی ــار داش ــئول اظه ــن مس ای
ــه  ــاه و 11 دهن ــه چ ــق 203 حلق ــتان از طری اس
چشــمه انجــام مــی گیــرد و آذربایجــان غربــی 
ــه  ــر در ثانی ــزار و 268 لیت ــن 10 ه ــت تامی ظرفی
ــاب  ــروزی انق ــدو پی ــم در ب ــن رق ــه ای را دارد ک
ــن  ــه در ای ــود ک ــه ب ــر در ثانی ــامی 748 لیت اس

ــتیم. ــری هس ــد 14 براب ــاهد رش ــتا ش راس
شــهری  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــای ســطح  ــه ارتق ــان اینک ــا بی ــی ب آذربایجــان غرب
کیفــی آب شــرب یکــی از موضوعــات مهــم و مــورد 
توجــه ایــن شــرکت اســت، یــادآور شــد: آب شــرب 
ــوژی،  ــی، بیول ــار میکروب ــر ب ــرف از نظ ــل مص قاب
ــی و ســموم  ــواد آل شــیمی، المانهــای ســنگین و م
ــرب  ــه آب ش ــرد ک ــی گی ــرار م ــش ق ــورد آزمای م
ــده 99.82  ــی مان ــر باق ــت کل اســتان از نظــر کیفی
 100 HPC درصــد، میکروبــی 100 درصــد،از نظــر
ــوب درصــد و از نظــر کــدورت 99.84 درصــد مطل

است.
جمعیــت  درصــدی   64.5 منــدی  بهــره 

فاضــاب خدمــات  از  اســتان 
شــهری  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــع  ــت جم ــه وضعی ــه ب ــی در ادام ــان غرب آذربایج
آوری و دفــع بهداشــتی فاضــاب اشــاره کــرد 
و گفــت: در ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی، 
ــر  ــاب صف ــات فاض ــد از خدم ــره من ــت به جمعی
ــه 64.2  ــم ب ــن رق ــر ای ــال حاض ــی در ح ــود ول ب

ــت. ــیده اس ــد رس درص
ــزار  ــر 540 ه ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــطح  ــاب در س ــات فاض ــکونی از خدم ــد مس واح
طــول  داد:  ادامــه  می کننــد،  اســتفاده  اســتان 
شــبکه مــدرن جمــع آوری فاضــاب اســتان 2 
ــال  ــوط انتق ــول خط ــر و ط ــزار و 734.5کیلومت ه

ــت. ــر اس ــز 82 کیلومت نی
اکبــری بــا بیــان اینکــه یــک میلیــون و 395 هــزار 
و 516 نفــر از جمعیــت شــهری اســتان زیر پوشــش 
خدمــات فاضــاب شــرکت آب و فاضــاب شــهری 
ــرد: 13  ــام ک ــد، اع ــرار دارن ــی ق ــان غرب آذربایج
شــهر اســتان از تاسیســات فاضــاب برخــوردار 
بــوده و از ایــن تعــداد در 11 شــهر اســتان انشــعاب 
فاضــاب واگــذار شــده اســت کــه بــا اتمــام 
عملیــات اجرایــی، شــاهد واگــذاری انشــعاب در دو 

ــود. ــم ب ــز خواهی ــر اســتان نی شــهر دیگ
ــتان  ــاب اس ــای فاض ــه ه ــه خان ــداد تصفی وی تع
را 12 واحــد عنــوان کــرد و افــزود: 10 واحــد 
آزمایشــگاه فاضــاب نیــز در اســتان در مــدار بهــره 

ــرار دارد. ــرداری ق ب
ــل  ــتانه چه ــت: در آس ــان داش ــئول اذع ــن مس ای
ــا وجــود تحریــم  هایــی  ســالگی انقــاب اســامی ب
ــرای  ــی ب ــده نگران ــل ش ــا تحمی ــور م ــر کش ــه ب ک

ــان  ــدارد و همزم ــردم وجــود ن ــرای م ــن آب ب تامی
ــا چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی 3  ب
ــاب  ــش آب و فاض ــزرگ در بخ ــرح ب ــروژه و ط پ

ــی رســد. ــرداری م ــره  ب ــه به شــهری ب
شــهری  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ظرفیــت  اینکــه  بیــان  بــا  غربــی  آذربایجــان 
ــزار  ــتان 300 ه ــاب اس ــای فاض ــه ه ــه خان تصفی
مترمکعــب در شــبانه روز اســت، ادامــه داد: ســامانه 
ــلماس،  ــت، س ــهرهای سردش ــز در ش ــاب نی فاض
نقــده،  میانــدوآب،  مهابــاد،  ضیاءالدیــن،  قــره 
ــره  ــوکان، خــوی، پیرانشــهر در حــال به ــه، ب ارومی
ــداد  ــن تع ــار داشــت: از ای ــرداری اســت، وی اظه ب
ــا  ــه ب ــاب ارومی ــه فاض ــه خان ــوم تصفی ــدول س م
ــه  ــه خان ــوم تصفی ــدول س ــال، م ــارد ری 500 میلی
ــال و ســامانه  ــارد ری ــا 480 میلی فاضــاب خــوی ب
ــال  ــارد ری ــا 350 میلی ــه ب ــان ارومی ــاب گلم فاض
اعتبــار در دســت احــداث بــود و دهــه فجــر امســال 
شــاهد بهــره بــرداری از ســامانه آب مهابــاد، ســامانه 
فاضــاب گلمــان و تصفیــه خانــه آب پلدشــت 
خواهیــم بــود کــه بــرای بــه بهــره بــرداری رســیدن 
ایــن ســه پــروژه یــک هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار 

ــت. ــده اس ــه ش هزین
شــهری  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجــان غربــی ادامــه داد: در زمینــه تامیــن آب 
شــرب بهداشــتی و شــبکه هــای فاضــاب طــی ایــن 
ــام  ــتان انج ــیاری در اس ــات بس ــه اقدام ــار ده چه
شــده بــه طــوری کــه هــم اکنــون تمــام شــهرهای 
ایــن اســتان از آب آشــامیدنی ســالم برخوردارنــد و 
ــی در  ــا ســرعت خوب ــز ب ــای فاضــاب نی شــبکه ه

دســت اجــرا هســتند.

صنعت آب و فاضالب آذربایجان غربی در گذر 40 سال تاریخ انقالب

پروژه های افتتاحی شرکت آب وفاضالب شهری آذربایجان غربی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
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زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب 
این چنین با همه در ساخته یعنی چه
شاه خوبانی و منظور گدایان شدهای

قدر این مرتبه نشناخته یعنی چه

ــن  ــترک بی ــکاری  مش ــه هم تفاهم نام
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان 
و کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 

شــد. امضــا  آذربایجان غربــی 
ــی  ــق هماهنگ ــم، طب ــام ج ــزارش ج ــه گ ب
ــی و  ــگاه فن ــن دانش ــده بی ــام ش ــای انج ه
حرفــه ای اســتان و کمیتــه امــداد امــام 
ــی روز  ــان غرب ــتان آذربایج ــی )ره( اس خمین
دوشــنبه مورخــه 97/10/24 تفاهــم نامــه 
ــن دو  ــئولین ای ــن مس ــترک بی ــکاری مش هم

ــید. ــا رس ــه امض ــی ب اداره دولت
رئیــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان 
امضــای  بــه  اشــاره  بــا  آذربایجان غربــی 
بــا  مشــترک  همکاری هــای  تفاهم نامــه 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان 
و  ظرفیت هــا  راســتا  ایــن  در  گفــت: 
توانمندی هــای دانشــگاه فنــی و حرفــه ای 
ــی)ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــتان و کمیت اس
ــه جامعــه مــورد  در راســتای خدمت رســانی ب

می گیــرد. قــرار  اســتفاده 
پوراســد در ادامــه  اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
اینکــه در هــر دســتگاه دولتــی ظرفیت هایــی 
ای  حرفــه  و  فنــی  دانشــگاه  دارد،  وجــود 
ــک  ــا را در ی ــن ظرفیت ه ــا ای ــاش دارد ت ت
جــا متمرکــز کــرده و هم افزایــی ایجــاد کنــد.

رئیــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــت: ب ــی گف آذربایجان غرب
توانمنــدی دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان 
بــه لحــاظ مهارتــی از وضعیــت مناســبی 
می تــوان  بنابرایــن  اســت،  برخــوردار 
بــه  مناســبی  مهارتــی  آموزش هــای 

ارائــه شــود. امــداد  مددجویــان کمیتــه 
اینکــه   بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی   
فارغ التحصیــان ایــن دانشــگاه بــه لحــاظ 
مهارتــی بــا وجــود کارگاه هــا و تجهیــزات 
مناســبی کــه در دانشــگاه وجــود دارد، از 
ــد  ــی برخــوردار هســتند و بع وضعیــت مطلوب
ــز  ــتغال نی ــث اش ــی در بح ــارغ التحصیل از ف

موفــق بودند.بــا مســئولین کمیتــه امــداد 
صحبت هایــی شــد کــه آنــان مددجویــان 
خــود را بــه دانشــگاه معرفــی کنند و دانشــگاه 
فنــی و حرفــه ای  نیــز بــرای آنهــا دوره هــای 
مهارتــی برگــزار کنــد تــا مددجویــان بتواننــد 

بــرای خــود اشــتغال زایی کننــد
امــام خمینــی  امــداد  کمیتــه  کل  مدیــر 
ــه  ــت کمیت ــه اصال ــه اینک ــاره ب ــا اش )ره(  ب
ــه  ــت ک ــن اس ــی)ره( ای ــام خمین ــداد ام ام
ــه  ــف جامع ــات محــروم و ضعی ــد از طبق بتوان
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــد بی ــت کن حمای
دانشــگاه  دانشــجویان  از  تعــدادی  اینکــه 
فنــی و حرفــه ای اســتان آذربایجان غربــی، 
از مددجویــان  و  قشــر ضعیــف جامعــه  از 
ــز  ــداد نی ــه ام ــتند، کمیت ــداد هس ــه ام کمیت
ــه  ــه کمیت ــر مجموع ــه زی ــه دانشــجویانی ک ب

امــداد هســتند کمــک مالــی می کنــد.
ســهندی افــزود: همچنیــن بــا توجــه بــه 
فعالیت هــا  برخــی  امــداد  کمیتــه  اینکــه 

ــه  ــانی ب ــک رس ــرای کم ــی ب ــای فن و کاره
مددجویــان خــود انجــام می دهــد، بــرای 
مثــال در برخــی منــازل افــراد تحــت پوشــش 
ــرده  ــب ک ــیدی نص ــلول های خورش ــود س خ
ــاد  ــیدی ایج ــک خورش ــای کوچ و نیروگاه ه
ــه همیــن ســبب از محــل فــروش  می کنــد، ب
خانواده هــا  ایــن  بــرای  نیروگاه هــا،  بــرق 

درآمــد ایجــاد می شــود.
بنابرایــن مقــرر شــد تــا بــه لحــاظ فنــی، نصب 
ــیدی در  ــلول های خورش ــن س ــداری ای و نگه
ــه امــداد،  ــراد تحــت پوشــش کمیت ــازل اف من
ــی و  ــگاه فن ــجویان دانش ــود دانش ــط خ توس

حرفــه ای انجــام شــود.
ــه، در  ــم نام ــن تفاه ــرد: در ای ــار ک وی اظه
ســرمایه گذاری های  و  پروژه هــا  مــورد 
مشــترک بیــن دانشــگاه و کمیتــه امــداد 
صحبــت شــد کــه در نهایــت بــه دانشــجویان 
ــام  ــداد ام ــه ام ــان کمیت ــگاه و مددجوی دانش

خمینــی)ره( کمــک مــی شــود.

ــهرداری  ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــس س ریی
ارومیــه گفــت: بــه مناســبت ایــام اهلل دهــه فجــر، 57 المــان 

مناســبتی در ســطح شــهر ارومیــه نصــب شــد
بــه گــزارش جــام جــم، علــی شــایگان بیــان کــرد: در راســتای فراینــد 
مــکان ســازی جهــت حفــظ زیبایــی ظاهــری شــهر واحیــای هویــت 
منطقــه، ســازمان در راســتای طراحــی و ســاخت المــان های مناســبتی 

در هــر زمــان تــاش هــای بســیار کــرده اســت .
وی ادامــه داد: ســازمان  در حــوزه مبلمــان شــهری، نورپــردازی، نمــاد و 
مجســمه و آذیــن بنــدی در راســتای رســیدن بــه خودکفایــی کامل گام 
هــای اساســی برداشــته و ســاخت و نصــب اکثرمبلمان شــهری، تندیس 
هــاو المانهــای مورد نیاز در ســطح شــهر بــا کمترین هزینه  و با اســتفاده 
از ضایعــات المــان هــای قبلی توســط تاشــگران هنرمند ســازمان انجام 
مــی گیــرد کــه از کیفیــت بــاال و مانــدگاری بیشــتر برخــوردار  اســت.

ــاي  ــري در ارتق ــیار موث ــش بس ــهري نق ــان ش ــت: مبلم ــایگان گف ش
ــوان  ــه عن ــهري ب ــاي ش ــمه ه ــهري دارد و مجس ــر ش ــي منظ کیف
المــان و احجــام بــه یــاد ماندنــي بیشــتر در ذهــن مــردم وشــهروندان 
ــي ارزشــمند مــي شــوند. ــد و موجــب ثبــت خاطرات جــاي مــی گیرن

از جشــن های مهــم کشــور مــا، جشــن  بــه گفتــه وی یکــی 
ــن  ــا آذی ــه ســازمان ب ــاب اســامی اســت ک ــروزی انق شــکوهمند پی
ــاده ســازی  ــه و آم ــای ســطح شــهر و تهی ــن و خیابان ه ــدی میادی  بن
ــای  ــم در بلواره ــت وپرچ ــر، لمپوس ــب بن ــی نص ــای موضوع ــان ه الم
اصلــی جهــت تداعــی خاطــرات دوران پیــروزی  انقــاب و بــه منظــور 
فضاســازی محیطــی جهــت هــر چــه باشــکوهتر برگــزار کــردن  
ــردن  ــی ک ــاط و تداع ــج نش ــارک ، تروی ــه مب ــن ده ــن های ای جش
خاطــرات آن دوران بــرای نســل های جــوان  تــر اقدامکــرده اســت.

به مناسبت دهه فجر؛
57 المان مناسبتی در شهر ارومیه نصب شد
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امــور  و  ارتباطــات  مدیــر 
بین الملــل شــهرداری ارومیــه 
ــالگرد  ــا س ــان ب ــت: همزم گف
ــه  ــامی ک ــاب اس ــروزی انق پی
متقــارن بــا ایــام فاطمیــه اســت 
ــهری  ــای ش ــده  فض ــاش ش ت
ــی و  ــی انقاب ــگ بوم ــه رن ارومی

ــرد.  ــود بگی ــه خ ــی ب فاطم
علــی اصغــر احمــدزاده در گفــت و گــو 
بــا جــام جــم آذربایجــان غربــی اظهار 
ــروزی  ــا ســالگرد پی ــان ب ــرد: همزم ک
انقــاب اســامی کــه متقــارن بــا ایــام 
فاطمیــه اســت تــاش شــده  فضــای 
شــهری ارومیــه رنــگ بومــی انقابــی 

ــه خــود بگیــرد. و فاطمــی ب
احمــد زاده بــا اشــاره بــه اجــرای 
ــه مناســبت  ــای فرهنگــی ب ــه ه برنام
گفــت:   انقــاب،  ســالگی  چهــل 
ــی(،  ــه ) علم ــوان مقال ــزاری فراخ برگ
ــهری،   ــان ش ــوان الم ــزاری فراخ برگ
ــاب،  ــام انق ــانه ای پی ــنواره رس جش
برگــزاری تریبــون آزاد در محــات 
مختلــف شــهر، حضــور مســئوالن 
شــهری در محــات و مســاجد شــهر و 
پاســخگویی بــه مــردم، شــروع اجــرای 
برنامــه هــای رادیویــی و تلویزیونــی به 

ــوردر  ــالگی، حض ــل س ــبت چه مناس
ــه  ــی ب ــخ گوی ــازی و پاس ــای مج فض
مــردم در راســتای چهلمیــن ســالگرد، 
ــل  ــاب چه ــن کت ــارکت در تدوی مش
ــان  ــتان آذربایج ــاب  اس ــالگی انق س
اینفوگرافــی  طــرح  تهیــه  غربــی، 
انقــاب  ســاله  چهــل  عملکــرد 
مشــارکت  و   اســتان  در  اســامی 
 2 تاریخــی  روز  برنامــه  اجــرای  در 
ــا اســت . ــه ه ــه برنام بهمــن  از جمل

ــل  ــور بین المل ــات و ام ــر ارتباط مدی
شــهرداری ارومیــه بــا اشــاره بــه 
نمایشــگاه  برگــزاری  در  مشــارکت 
دســتاورد هــای چهــل ســالگی انقاب 
پــارک جنگلــی، عنــوان کــرد:  در 
نصــب المــان چهــل ســالگی انقــاب 
ــه  ــرای برنام ــگاه، اج ــل نمایش در مح
ــری، فضاســازی  ــای فرهنگــی و هن ه
محوریــت  بــا  نمایشــگاه  داخــل 
ایــام فاطمیــه و چهلمیــن ســالگرد 
ــش و  ــرای نمای ــامی، اج ــاب اس انق
ــنواره  ــزاری جش ــی، برگ ــر خیابان تئات
غذاهــای ســنتی بانــوان در محــل 
ــرد  ــی عملک ــگاه،نمایش ویدئوی نمایش
ویــژه  غرفــه  اجــرای  و  شــهرداری 
دســتاوردهای شــهرداری در نمایشــگاه 
از جملــه برنامــه هــا مدیریــت شــهری 
ارومیــه در برگــزاری نمایشــگاه اســت.

احمــدزاده بــا اشــاره بــه اجــرای 
ــم  ــت: مراس ــانی گف ــور افش ــم ن مراس
ــهر  ــه ش ــن نقط ــانی در چندی نورافش
ــاب  ــروزی انق ــب پی ــا ش ــان ب همزم

ــود. ــی ش ــزار م ــامی برگ اس

ارومیــه  شــهردار 
ــی  ــروژه های ــت:  پ گف
 1249 ارزش  بــه 
میلیــارد ریــال در ایــام 
اهلل دهــه فجــر توســط 
ارومیــه  شــهرداری 
افتتــاح مــی شــود.

بــه گــزارش جــام جــم 
آذربایجــان غربــی، محمــد 
ــک  ــا تبری ــور ب ــرت پ حض
چهلمیــن  رســیدن  فــرا 
ــاب  ــروزی انق ــالگرد پی س
ــای  ــروژه ه ــه پ ــامی ب س
و  خدماتــی  عمرانــی، 
شــهرداری  ترافیکــی 
ارومیــه بــه مناســبت ایــام 
اشــاره  فجــر  دهــه  اهلل 
پــروژه  افــزود:  و  کــرد 
 1249 ارزش  بــه  هایــی 
ایــام  در  ریــال  میلیــارد 
توســط  فجــر  دهــه  اهلل 
شــهرداری ارومیــه افتتــاح 
اظهــار  شــود.وی  مــی 
کــرد: پــروژه هایــی چــون 
پیــاده روســازی معابــر بــه 
ــر  ــزار مت ــاحت 48 ه مس
گــذاری  جــدول  مربــع، 
معابــر بــه طــول 23 هــزار 
دفــع  و  هدایــت  متــر، 
در  ســطحی  هــای  آب 
گلشــهر، دیانــت و مناطــق 
5 گانــه بــه مســاحت 8 

ــه  ــرای س ــر، اج ــزار مت ه

ــزان  ــه می ــاب ســپتیک ب ب
مکعــب،  متــر  یکهــزار 
معابــر  ریــزی  آســفالت 
بصــورت آســتر و رویــه 
ــزار  ــاحت  380 ه ــه مس ب
ــزان  ــه می ــع و ب ــر مرب مت
افتتــاح  تــن  هــزار   70
مــی شــود.حضرت پــور بــا 
ــروژه  ــاح پ ــه افتت ــاره ب اش
هــای افتتاحــی شــهرداری 
افــزاری  نــرم  حــوزه  در 
گفــت: بهــره بــرداری از 
فــاز اول فیبــر نــوری، نــرم 
ــع شــهر  ــزار نقشــه جام اف
نــرم  ارومیــه،  هوشــمند 
افــزار مانیتورینــگ بــک 
ســتاد،  افــزار  نــرم  آپ، 
نــرم افــزار حضــور و غیــاب 
هــای  پــروژه  یکپارچــه، 
ــن  ــوه، اپلیکیش ــروش می ف
جامــع، نــرم افــزار 137 
حقوقــی  افــزار  نــرم  و 
در  پروژه  هــا  جملــه  از 

افــزاری  نــرم  حــوزه 

ارومیــه  اســت. شــهردار 
احــداث 9 بــاب شــرکت 
مســافربری بیــن الملــل 
متــر   600 ظرفیــت  بــا 
مربــع ،  احــداث فضــای 
ســبز در ســطح شــهر و 
تولیــدی  هــای  گلخانــه 
حاجــی پیرلــو و دیگالــه  
ــا تولیــد رز شــاخه بیــده  ب
و گل آپارتمانــی زینتــی،   
آبیــاری  پــروژه  اجــرای 
قطــره ای بــه طــول 49 
هــزار و 12 متــر،  احــداث 
خیابــان اتحــاد و پــروژه 
احــداث صــد متــری رو 
بــه روی رزت بــه متــراژ 
دوهــزار و 500 متــر مربــع 
ــواره رو  ــل س ــداث پ و اح
ســیلگاه طرزیلــو در فــاز 
ــواره  ــل س ــض پ اول، تعری
ــرا  ــجد الزه ــب مس رو جن
)س(  را از دیگــر پــروژه 
هــای افتتاحــی در ایــام اهلل 

دهــه فجــر برشــمرد.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری  
دســتاوردهای  نمایشــگاه 
انقــاب  ســالگی  چهــل 
پــارک  در  اســامی 
ــام  ــه در ای ــی ارومی جنگل
اهلل دهــه فجــر، تصریــح 
ــگاه  ــن نمایش ــرد: در ای ک
چهــل  دســتاورد های 
در  انقــاب  ســالگی 
ویــژه  بــه  ابعــاد  تمــام 
در  شــهری   بخــش  در 
مقایســه ای  آمــار  قالــب 
بــا قبــل از انقــاب بــه 
ــته  ــش گذاش ــه نمای عرض
همچنیــن  و  می شــود 
در  کشــوری  نمایشــگاه  
ــفند  ــون در اس ــن مضم ای
عبــاس   بنــدر  شــهر  در 
برگــزار می شــود. شــهردار 
ارومیــه در پایــان یکــی 
مانــدگاری  رمزهــای  از 
ــان  ــامی را بی ــاب اس انق
آزادانــه حقــوق و مطالبــات  
و  دانســت  شــهروندی 
در  کــرد:  نشــان  خاطــر 
ســایه ایــن انقــاب بــا 
آزادنــه  مــردم  شــکوه 
می تواننــد مطالبــات خــود 
مســئول  مدیــران  از  را 
پیگیــر شــوند و بــه پاســخ  

برســند. مطالبــات 

شهردارخبر داد؛
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امضای تفاهم نامه همکاری  مشترک
 دانشگاه فنی و حرفه ای استان و کمیته امداد امام خمینی )ره( آذربایجان غربی 

ــری  ــترش همفک ــاد و گس ــور ایج ــه منظ ب
ــی و  ــی، پژوهش ــای آموزش ــکاری ه و هم
مشــاوره ای، بومــی ســازی تجهیــزات، 
حمایــت از ایجــاد و توســعه آزمایشــگاه 
ــکاری  ــه هم ــم نام ــا ، تفاه ــا و کارگاه ه ه
ــه  ــی و حرف ــگاه فن ــن دانش ــترک بی مش
ــگاه  ــی و دانش ــان غرب ــتان آذربایج ای اس

ــید. ــا رس ــه امض ــه ب ارومی
ــن  ــی، ای ــان غرب ــم آذربایج ــام ج ــزارش ج ــه گ ب
ــر   ــه فج ــوم اهلل ده ــا ی ــان ب ــه همزم ــم نام تفاه
ــی  ــب نق ــم ح ــور رحی ــا حض ــه ب ــه ای ک در جلس
ــن و  ــراه معاونی ــه هم ــه ب ــگاه ارومی ــت دانش ریاس
مشــاورین ایشــان و دکتــر یعقــوب پوراســد ریاســت 
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان بــه همــراه 
ــی و  ــکده فن ــات دانش ــالن اجتماع ــن در س معاونی

ــزار شــد  ــی برگ ــه ای شــهید قاضــی طباطبای حرف
ــید. ــا رس ــه امض ب

رئیــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان بــا اشــاره 
ــت  ــه ای در تربی ــی و حرف ــگاه فن ــش دانش ــه نق ب
دانشــجویان مهــارت محــور، کار آفریــن و بــرآورده 
نمــودن نیازهــای نیــروی انســانی بــا مهــارت فنــی 
بــاال در ســطح اســتان و جامعــه، آمادگــی دانشــگاه 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــرای هرگون ــه ای را ب ــی و حرف فن

دانشــگاه ارومیــه اعــام کــرد.
ــا اشــاره بــه برخــورداری دانشــگاه فنــی  پوراســد ب
ــی و آزمایشــگاهی  ــات کارگاه ــه ای از امکان و حرف
دانشــجویان  بــرای  ایــم  آمــاده   : گفــت  نیــز 
دانشــگاه ارومیــه دوره هــای مهارتــی برگــزار کــرده 
و تجهیــزات کارگاهــی و آزمایشــگاهی مــورد نیــاز 

ــم. ــن کنی ــه را تامی ــگاه ارومی دانش

رئیــس دانشــگاه ارومیــه نیــز گفــت: امضــاء تفاهــم 
بــه منظــور شــروع  نامــه همــکاری مشــترک 
همــکاری هــای آتــی بــرای نیــل بــه اهــداف کلــی 
رشــد و توســعه پایــدار دانشــگاهها و تعامــات موثــر 
ــا و  ــتفاده از ظرفیته ــت و اس ــگاهی اس ــن دانش بی
ــد. ــی طلب پتانســیلهای مشــترک دو دانشــگاه را م

همراهــی  بــا  همــراه  هیئــت  و  نقــی  حــب 
مســئولین دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان بعــد 
ــی و  ــای کارگاه ــه از فضاهه ــم نام ــاد تفاه از انعق
ــهید  ــه ای ش ــی و حرف ــکده فن ــگاهی دانش آزمایش
ــار  ــل آورده و اظه ــد بعم ــی بازدی ــی طباطبای قاض
ــات موجــود  ــه امکان ــا توجــه ب ــد ب امیــدواری کردن
ــوان تعامــات علمــی و آموزشــی مشــترکی  مــی ت
ــر دو  ــجویان ه ــازی دانش ــد س ــتای توانمن در راس

ــام داد. ــگاه انج دانش

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه فنی و حرفه ای استان و دانشگاه ارومیه

حافظ


