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واردات از ترکیه صنعت پوشاک 

استان را فلج کرده است

 تراز دریاچه ارومیه افزایش یافت
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 تراژدی پل گلستانه همچنان 
ادامه دارد

امام جمعه ارومیه:

 »حجت االسالم حسنی« ذخیره انقالب بود
مرحوم حجت االســالم غالمرضا حســنی که شامگاه 
دوشنبه در 91 سالگی دار فانی را در بیمارستان امام رضا )ع( 

ارومیه وداع گفت، نماد غیرت، شجاعت و والیتمداری ملت 
شریف آذربایجان است.

این روحانی نســتوه صحنه های بــه یاد ماندنی در تاریخ 
آذربایجان خلق کرده است و ...

خانه های ویالیی در قالب شهرک 
احداث می شود

شهردار ارومیه از ساخت خانه های ویالیی در قالب شهرک 
در مســاحتی به میزان 40 هکتار در یکی از مناطق خوش آب و 

هوای ارومیه خبر داد .
محمد حضرت پور با  اشــاره به یکی از  مطالبات شهروندان 
از شــهرداری نسبت به توســعه و ساخت شهرک های  ویالیی  
در شــهر ارومیه، بیان کرد:  با توجه به توســعه زندگی آپارتمان 
نشینی  در شــهرها و درنتیجه ترغیب شهروندان برای زندگی 
در خانه های ویالیی، دســتور ایجاد خانه های ویالیی در قالب 
شهرک با مشارکت شورای اسالمی شهر ارومیه و شورای علی 

شهرسازی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به ساخت خانه های ویالیی... 2

 تجهیز 15 درصد از اراضی آبی استان
 به آبیاری نوین 

www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

خسته ام اما با عشق بازی 
می کنم

سیل در آذربایجان 
غربی یک کشته برجا گذاشت

محموله 16 تنی مرغ 
فاسد در ارومیه معدوم شد
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طی هفته گذشته؛ 
تراز دریاچه ارومیه افزایش یافت

رئیس دفتر استانی ستاد احیای 
دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی 
ارتفــاع فعلــی دریاچــه ارومیه از 
آب هــای آزاد را یکهزار و 270 متر 
و 82 سانتی متر اعالم کرد و گفت: 
ارتفاع ایــن دریاچه طی یک هفته 
گذشــته پنج ســانتی متر افزایش 

یافته است.
به گزارش ایرنا فرهاد سرخوش  
افزود: بارندگی ها مناسب و ورود آب 

از آبراهه هــا و رودخانه هــا به پیکره دریاچه از دالیل افزایــش تراز در نگین آبی 
آذربایجان به شمار می رود. 

وی با اشاره به عملکرد موفق این ستاد در جلوگیری از ادامه روند خشک شدن 
دریاچه ارومیه، گفت: ارتفاع دریاچه ارومیه در مقایســه با کمترین تراز ثبت شــده 
برای آن حدود 78 ســانتی متر فاصله دارد و ایــن مهم، نتیجه تالش های دولت 

تدبیر و امید در تحقق وعده احیای دریاچه است. 
وی بــا اعالم اینکه مســاحت فعلــی نگین آبی آذربایجان بــه 2 هزار و 367 
کیلومتر مربع رســیده است، افزود: مساحت دریاچه ارومیه نسبت به هفته گذشته 

56 کیلومترمربع افزایش یافته است. 
ســرخوش ابراز امیــدواری کرد کــه با حمایت هــای ویژه دولــت تدبیر و 
 امیــد اعتبار الزم بــرای تکمیل طرح هــای احیای دریاچــه ارومیه تخصیص 

یابد. 
رئیس دفتر اســتانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با تاکید بر 
اینکه این ستاد نقش هماهنگی برای اجرای طرح های احیای نگین آبی آذربایجان 
را دارد، اضافه کرد: اعتبار اختصاص یافته به این ستاد برای اتمام طرح های احیای 
دریاچــه در اختیار دســتگاه های اجرایی دخیل از جمله شــرکت آب منطقه ای، 
سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری قرار می گیرد. 
وی با اعالم اینکه حوضه آبریز دریاچه ارومیه توســط 21 رودخانه دائمی و 39 
رودخانه دوره ای سیراب می شود، گفت: دریاچه ارومیه یک حوزه آبی بسته است 
کــه آب آن از محــل بارش مســتقیم و روان آب ورودی از آبراهه ها و رودخانه ها 

تامین می شود. 
به گفته وی ســتاد احیای دریاچه ارومیه در گام نخست مطالعاتی برای احیای 
این دریاچه آغاز کرد و در سریع ترین زمان ممکن طرح های 44 گانه نهایی برای 

احیای این دریاچه در دستور کار قرار گرفت. 
دریاچه ارومیه در قالب طرح احیای دریاچه ارومیه قرار اســت ظرف مدت 10 
سال به تراز اکولوژیک خود برسد؛ این دریاچه از اواسط دهه 1380 شروع به خشک 
شــدن کرد و بنا بر آمار بین المللی تا ســال 2015 میالدی در حدود 80 درصد از 

مساحت آن خشک شد. 

واردات از ترکیه صنعت پوشــاک 
استان را فلج کرده است

اتحادیــه  رئیــس 
پوشاک  تولیدکنندگان 
و خیاطان ارومیه گفت: 
با توجه به رکود حاکم بر 
بازار و وجود لباس های 
برای  تقاضــا  خارجی 
پوشــاک تولیــدی در 
اســتان کاهش یافته و 
از ســوی دیگر واردات 
ترکیه صنعت  پوشاک 

پوشاک آذربایجان غربی را فلج کرده است.
داوود پورعلی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره 
به وضعیت نامناســب تولیدکنندگان پوشاک در این شهر اظهار 
داشت: متاسفانه با حجم وسیع واردات پوشاک از ترکیه و حمایت 
نکــردن دولت از تولیدکننده داخلی فعاالن این صنف و صنعت با 

مشکالت زیادی روبه روست.
وی افــزود: در ایــن ارتباط تقاضای تولید پوشــاک از طریق 
ادارات و ســایر ارگان هــا از خیاطان و تولیدکنندگان پوشــاک 
صورت نمی گیرد و این ادارات و ســازمان ها از تولیدات غیربومی 

استفاده می کنند.
پورعلی گفت: اگر این تقاضاها از تولیدکنندگان ارومیه انجام 
شود بی شک در به کار افتادن این صنعت در این شهر و حتی استان 
تأثیر زیادی خواهد داشــت و می تواند در کاهش بیکاری نیز مؤثر 

باشد و نان را بر سر سفره های آن ها برگرداند.
رئیــس اتحادیــه تولیدکنندگان پوشــاک و خیاطان ارومیه 
خاطرنشــان کرد: وظیفــه اتحادیه صدور پروانه و ســاماندهی 
خیاطی های دارای پروانه یا مجوز اســت و در حدود 600 خیاط با 
پروانــه در ارومیه وجود دارد که بر اثر نبودن فضای رقابت پذیری 

درآمد در این انجمن تولیدی بسیار پایین است.
وی تصریح کرد: به دلیل نزدیک بودن این اســتان به ترکیه و 
واردات بی رویه لباس از این کشــور چه به صورت قانونی و چه به 
صورت غیرقانونی ســبب شده است تا خیاطان ارومیه و استان  با 
مشکالت بزرگی روبه رو شوند و عالوه بر آن ضعیف بودن صنعت 
نساجی و فقدان فرهنگ سازی مناسب از طرف دولت و مردم نیز 

تقاضا را برای تولید پوشاک ایرانی کم کرده است.
پــور علی بیــان کرد: اتحادیــه نیاز به حمایــت مالی دولت 
دارد و باید ســعی شــود تــا از ورود پوشــاک بی رویه جلوگیری 
 گردد و مردم و مســئوالن پوشــاک ایرانی را فرهنگ ســازی 

کنند.

شهردار ارومیه:

خانه های ویالیی در قالب شهرک احداث می شود
شهردار ارومیه از ساخت خانه های 
ویالیی در قالب شــهرک در مساحتی 
بــه میزان 40 هکتار در یکی از مناطق 

خوش آب و هوای ارومیه خبر داد .
محمد حضرت پور با  اشاره به یکی 
از  مطالبات شــهروندان از شهرداری 
نسبت به توسعه و ساخت شهرک های  
ویالیی  در شــهر ارومیــه، بیان کرد:  
با توجه به توســعه زندگــی آپارتمان 
نشینی  در شــهرها و درنتیجه ترغیب 
شهروندان برای زندگی در خانه های 
ویالیــی، دســتور ایجــاد خانه های 
ویالیی در قالب شــهرک با مشارکت 
شورای اسالمی شهر ارومیه و شورای 
علی شهرســازی در دســتور کار قرار 

گرفت.
وی با اشــاره به ساخت خانه های 
ویالیی، گفــت:  خانه های ویالیی در 

قالب شــهرکی در مساحتی به میزان  
40 هکتار در 400 قطعه در منطقه کوه 

سیر ارومیه   ایجاد می شود.
شــهردار ارومیه افزود:  در مرحله 
اول ســاخت خانه های ویالیی، در فاز 
یک در حدوده 50 قطعه به  متقاضیان 

واگذار می شود.
 وی اعالم کرد:  شــهروندانی که 
عالقمند  به این گونه ســاخت و ساز ها 
در قالب خانه ویالیی هستند می توانند 
جهــت هماهنگی بــه اداره امالک 

شهرداری  مراجعه نمایند.

شــهردار ارومیه  در ادامه با اشــاره 
به وضعیت ســاخت و ســاز ها و رونق 
آن، بیــان کرد:   طبق آمار ارائه شــده 
در حال حاضر بازار ســاخت وساز های 
مســکن رونق گرفته و آمارها افزایش 
20 درصدی را نســبت به سال گذشته 

نشان می دهد.
وی با اشاره به تخفیف 35 درصدی 
در پروانه ســاخت  برای شهروندان از 
اول خرداد تا پایان شهریورماه امسال، 
اظهار کــرد: طرح ارائــه تخفیف 35 
درصدی پروانه ســاخت از اول خرداد 
تا پایان شــهریورماه با مصوبه شورای 
اســالمی شهر در راســتای کمک به 
رونق بازار مسکن و ایجاد انگیزه الزم 
برای ســاخت و ساز و در نهایت توسعه 
و آبادانی شــهر ارومیه  صورت خواهد 

گرفت.

خبرخبر

رئیس شــبکه دامپزشــکی ارومیه گفت: محموله 
گوشــت مرغ به وزن 16 تن در این شهرســتان کشف، 

ضبط و معدوم شد.
ســید امید خلیل زاده افزود: آلودگی های ثانویه و غیر 
قابــل مصرف بودن، دلیل اصلی معدوم و از چرخه خارج 

کردن این محموله بوده است.
وی با اشــاره به تشــدید نظارت بهداشــتی بر مواد 
غذایی پرمصرف در ایام ماه مبارک رمضان اضافه کرد: 
با تشــکیل پنــج اکیپ ثابت و ســیار در ایام ماه مبارک 
رمضان به تعداد 10 نفر، بازرسی های بهداشتی مستمر 
از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی، رستوران ها، غذا 
خوری ها و ســایر مراکز تولید و عرضه فرآورده ها انجام 

می شود.
وی با اشاره به اهمیت تامین امنیت غذایی در راستای 
صیانت از ســالمت مصرف کنندگان ادامه داد: از عموم 

مردم درخواســت می شود تا در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف بهداشــتی، موضوع را در اســرع وقت به شبکه 
دامپزشــکی ارومیه اطالع دهند تا برخــورد قانونی با 

متخلفان بهداشتی انجام شود.
به گــزارش ایرنــا افزون بــر 400 مرکــز عرضه 

فرآوردهای خام دامی در شهرستان ارومیه فعال است.
2 قرنطینه بهداشتی دام نیز در منطقه سرو و در جاده 
شهید کالنتری شهرســتان ارومیه برای کنترل ورود و 
خروج دام زنده و فرآورده های آن در حال فعالیت مستمر 
است.در ایام ماه مبارک رمضان نظارت های انجام شده 
بــر تولید فرآورده های خام دامی و عرضه آنها تشــدید 

شده است.
در این راستا در قرنطینه های ارومیه هیچ گونه اجازه 
حمل و نقــل دام بدون گواهی حمل به داخل یا خارج از 

شهر صادر نمی شود.

محموله 16 تنی مرغ فاسد در ارومیه معدوم شد
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تجهیز 15 درصد از اراضی آبی استان به آبیاری نوین 
مدیــر آب و خــاک و امور فنی و مهندســی 
ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی با 
اشــاره به اینکه حدود 15 درصد از اراضی استان 
تحت پوشــش آبیاری نوین قرار گرفته اســت، 
گفت: از مجموع 365 هزار هکتار اراضی آبی این 
اســتان، 57 هزار هکتار به صورت نوین آبیاری 

می شود.
بــه گزارش ایرنــا فیض اهلل شــمس افزود: 
همچنین سیســتم آبیــاری نویــن در 30 هزار 
هکتار از اراضی زراعی آذربایجان غربی در دست 
اجراســت که از این میزان 9 هزار هکتار را اراضی 

خرده مالکی تشکیل می دهد .
وی اضافه کرد: اســتفاده از روش های نوین 
آبیاری راندمان آبیاری را در اراضی کشاورزی به 

میزان 70 تا 75 درصد افزایش می دهد.
وی ادامــه داد: اجــرای سیســتم های نوین 
آبیاری و توسعه آن مورد توجه دولت و مسئوالن 
قرار دارد به طوری که در چهار سال اخیر به اندازه 
15 سال پیش از آن اقدامات توسعه آبیاری نوین 

انجام شده است.
وی با اشــاره به اقدامات این ســازمان جهت 
کاهش مصرف آب، بیان کرد: در سال های اخیر 
توجه در ســه حوزه منبع تامین آب، مزرعه و گیاه 
متمرکز شــده است تا بتوان با تغییر الگوی کشت 
در جهت کاهش مصرف آب قدم برداشــت.مدیر 
آب و خاک و امور فنی و مهندســی سازمان جهاد 

کشــاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: کشــت 
محصوالتــی با مصرف آب کــم، حفظ و ارتقای 
بهره وری خاک کشاورزی، مدیریت روان آب ها، 
حفظ منابع آب زیرزمینی و استفاده از فناوری های 
روز برای کاهش مصرف آب از دیگر اقدامات این 
ســازمان برای مقابله با کم آبی است.شــمس با 
تاکید بر انتقال آب از طریق لوله های پلی اتیلنی، 
بیان کرد: انتقال آب با کانال های پوشــش دار بر 
ســر مزارع موجب می شود راندمان آب در مزارع 

95 درصــد افزایش یابد که ایــن به معنای تولید 
محصول باکیفیت و حداکثــری با منابع آب کم 

است.
وی گفــت: آب بایــد به یــک دغدغه ملی 
تبدیل شــود که در این خصوص همراهی همه 
بخش هــای مســوول و مردم ضروری اســت.

وی افزود: اســتفاده از روش هــای نوین آبیاری 
افزایــش 30 درصدی محصــول و کاهش 25 
 درصدی مصرف کودهای کشاورزی را به همراه 

دارد.
به گزارش ایرنا اجرای سامانه های نوین آبیاری 
در بخش کشاورزی پس از انقالب اسالمی شروع 
شــد اما روند اجرایی آن بــا تخصیص اعتبارات 

خاص در دولت یازدهم سرعت پیدا کرد.
در هــر هکتــار از اراضی کشــاورزی که از 
ســامانه های نوین آبیاری استفاده شود می توان 
شاهد صرفه جویی چهار هزار و 700 متر مکعبی 
در مصرف آب بود و در زمین هایی که از آب های 
زیرزمینی اســتفاده می شــود با اجرایی شــدن 
سامانه های نوین آبیاری حدود 25 درصد کاهش 

مصرف انرژی رخ می دهد.
طبــق تصمیــم مجلــس و وزارت جهــاد 
کشــاورزی در 10 ســال آینده باید ساالنه 400 
هــزار هکتار از اراضی آبی به ســامانه های نوین 

آبیاری مجهز شود.
آذربایجان غربی حدود 900 هزار هکتار زمین 
مســتعد کشت کشــاورزی دارد که از این میزان 
افزون بر 100 هزار هکتار باغی و 800 هزار هکتار 

زراعی است.
از مجمــوع 2 میلیــون و 224 هــزار و 110 
هکتار از اراضی اســتان، هفت هزار و 115 هکتار 
غیرقابل کشــت، 375 هزار و 515 هکتار دارای 
محدودیت کشت، 691 هزار و 592 هکتار دارای 
محدودیت کشت کم و در نهایت 82 هزار و 779 

هکتار بدون محدودیت کشت است.
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لژیونــر ملی پوش والیبــال ایران 
گفت: با وجود اینکه پس از پایان لیگ 
و پیوســتن بــه اردوی تیم ملی خیلی 
خسته ام اما چون با عشق والیبال بازی 

می کنم، با خستگی کنار می آیم.
میالد عبادی پــور در لیگ جهانی 
سال گذشته مورد توجه باشگاه »اسکرا 
بلهاتوف« لهســتان قــرار گرفت و با 
پیوســتن به این تیم، نخستین بازیکن 
ایرانی شــد که در لیگ معتبر لهستان 
بــه میدان رفت اما این پایان کار نبود و 
اسکرا همراه با عبادی پور به قهرمانی 
در پــالس لیگا دســت یافــت تا این 
بازیکن ارومیــه ای با افتخاری بزرگ 

و دست پر به ایران برگردد.
عبــادی پور در گفت و گــو با ایرنا 
درباره لیگ لهســتان و سازگاری اش 
با والیبال این کشــور اظهار داشت: در 
اوایل لیگ شــرایط خوبی نداشــتیم 
چون باید در ســه تورنمنــت )لیگ، 
لیگ قهرمانان و باشــگاه های جهان( 
شرکت می کردیم و بدنسازی سنگینی 
پشت سر گذاشته بودیم اما در فرصت 
اســتراحت پیش از مرحله پلی آف، به 
خوبی ریکاوری کردیم و در مســابقه 
فینال هم توانســتیم زاکسا را شکست 
بدهیــم و پس از چهار ســال قهرمان 

لیگ شویم.
وی افــزود: در آغاز ورودم به لیگ 
لهســتان چون فرصت کمــی برای 
هماهنگــی داشــتم کار ســخت بود 
بخصوص برای یک بازیکن جوان که 
تازه وارد لیگ پرفشاری مانند لهستان 
می شــود. البته بتدریج با شرایط لیگ 
این کشــور هماهنگ شــدم و حتی تا 
حدودی زبان لهســتانی هم یاد گرفته 

ام.
عبادی پــور پــس از قهرمانی در 
لهســتان به ایران بازگشت. فقط چند 

روز فرصــت اســتراحت و حضور در 
کنار خانواده اش را داشــت و پس از آن 
بالفاصله بــه اردوی تیم ملی ملحق 
شد تا راهی صربستان برای دو مسابقه 
تدارکاتی و سپس فرانسه برای شرکت 

در هفته نخست لیگ ملت ها شود.
دریافت کننده تیم ملی درباره فشار 
زیادی که در ایــن مدت تحمل کرده 
است، گفت: والیبال کار من است. اگر 
بگویم خسته نیستم، حرف صادقانه ای 
نزده ام اما ما والیبال را با عشــق بازی 

می کنیم و با خستگی کنار می آییم.
لیگ برتــر ایران خیلــی زودتر از 
لیگ های معتبر اروپایی تمام می شود. 
به این دلیل بازیکنــان تیم های ملی 
بزرگ جهــان، بالفاصله پس از پایان 
رقابت های باشگاهی وارد رقابت های 
ملی می شــوند اما بازیکنــان ایرانی 
مدت هــا در اردو و تمریــن شــرکت 

می کنند تا آماده مسابقه شوند.
عبادی پــور که هر دو شــرایط را 
تجربــه کرده اســت، دربــاره مزایا و 
معایــب هر کدام گفت: وقتی لیگ دیر 
تمام می شود بازیکنان فرصت کمتری 
برای ریکاوری دارنــد و تیم ملی هم 
نمی توانــد اردو برگزار کنــد اما همه 
در شرایط مســابقه هستند و آماده اند 
که دوباره بــه میدان بروند. ولی وقتی 
لیگ زود تمام می شود، بازیکنان مدت 
زیادی از شرایط مسابقه دور می مانند 
و به ایــن دلیل به بازی های تدارکاتی 

بیشتری نیاز دارند.
لیــگ جهانــی 2014 بــود کــه 
اســلوبودان کواچ برای نخســتین بار 
عبادی پور را در 20 ســالگی وارد تیم 
ملی کرد. این بازیکن تا ســال گذشته 
یکی از بازیکنان جوان این تیم بود اما 
امسال با جوانگرایی ایگور کوالکوویچ 
سرمربی تیم ملی، به یکی از با تجربه ها 

تبدیل شده است.
لژیونــر والیبال ایران درباره حضور 
بازیکنــان جوان در تیم ملی گفت: هر 
بازیکنــی دوره خاص خود را دارد. تیم 
ملی به نام کسی ثبت نشده و بازیکنان 
جوان هم می توانند خود را به تیم ملی 
ثابت کنند. خوشــبختانه والیبال ایران 
بازیکنــان جوانی دارد که هم با تجربه 
هســتند و هم از نظــر اخالقی، فنی و 
فیزیکی شرایط خیلی خوبی دارند که 
می توانند در آینــده خیلی به تیم ملی 

کمک کنند.
وی دربــاره حضــور تیــم ملی در 
لیــگ ملت ها که بایــد در پنج هفته، 
پنج ســفر طوالنی را پشت سر بگذارد 
نیز خاطرنشــان کرد: برنامه سفر بقیه 
تیم های حاضر در مسابقات را بررسی 
کردم اما هیچ تیمی چنین شــرایطی 
را تحمل نمی کند. این موضوع فشــار 
زیادی به مــا وارد می کند اما ما هدف 
داریم و می خواهیم به مدال برســیم، 
هیــچ چیزی هــم نمی تواند مــا را از 

رسیدن به این هدف دور کند.
حضور در لیگ لهستان فقط از نظر 
فنی روی عبادی پور تاثیر نگذاشــته 
بلکه این بازیکن از نظر شخصیتی هم 
نســبت به یک سال قبل پخته تر شده 

است. 
عبادی پــور دربــاره تاثیر حضور 
در تیم اســکرا بر رفتار و شــخصیت 
خود گفت: وقتی وارد جمع دوســتانه 
جدیدی می شــوید بتدریج رفتار افراد 
روی یکدیگر تاثیر می گذارد. چند ماه 
بــا بازیکنان تیم اســکرا زندگی کرده 
ام. در ایــن زمان طوالنــی افراد روی 
هم تاثیر می گذارنــد، امیدوارم من از 
آنها چیزهای خوبی یاد گرفته باشــم 
و بتوانــم چیزهای خوبــی هم به آنها 

بیاموزم.

لژیونر ارومیه ای تیم ملی والیبال ایران: 

خسته ام اما با عشق بازی می کنم

بارش شــدید باران طی روزهای گذشــته در برخی شــهرهای 
آذربایجان غربی موجب جاری شــدن سیل شده که طی آن یک نفر 

فوت و دو نفر دیگر مصدوم شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، بامداد شــنبه ســیل خسارات زیادی به 
منازل مســکونی و اراضی کشاورزی در چند روستای پیرانشهر وارد 

کرد.
در این راســتا سیل در روستای پسوه یک نوزاد را با خود برده و دو 

تن دیگر را مصدوم کرد که پس از مدتی جســد بی جان نوزاد توسط 
روستاییان در میان گل و الی پیدا شد.

همچنین بر اســاس اعالم مدیریت بحران آذربایجان غربی سیل 
به بیش از 100 واحد مســکونی و اراضی کشــاورزی خسارت وارد 

کرده است.
مدیریت بحران استان به همراه گروه های امدادی جمعیت هالل 

احمر به سیل زدگان در روستاهای پیرانشهر امدادرسانی کردند.

همچنین بارش شدید تگرگ و جاری شدن سیالب به 30 هکتار 
از باغ ها و اراضی کشاورزی بخش مرکزی خوی خسارت وارد کرد.

بارش شدید تگرگ و جاری شدن سیالب به 30 هکتار از باغ ها و 
اراضی کشــاورزی روستاهای  بطچی، دیزج بطچی و شیوان کندی 
خسارت وارد کرد.سیالب به بخشی از زیر ساختهای بخش مرکزی 

شهرستان و همچنین 7 دستگاه خودرو خسارت وارد کرد.
میزان خسارت وارده در دست بررسی است.

سیل در آذربایجان غربی یک کشته برجا گذاشت
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان آذربایجان غربی: نوشین احسانی  

  تحریریه شهرستانها: 021-44233511
           دفتر سرپرستی استان آذربایجان غربی:044-32251101-2

ما شبی دست برآریم ودعایی بکنیم
غم هجران تو را چاره زجایی بکنیم
دل بیمار شد از دست رفیقان مددی
حافظتا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم
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مریم نقی پور
آذربایجــان غربــی درطبقه بندی 
اســتان های کشور از لحاظ مخاطرات 
طبیعی جــزو مناطق پرخطر و بحرانی 
اســت ودراکثر فصول ســال، سیل، 
تگرگ، ســرما و زلزله خسارات مادی 
و معنوی زیادی در این منطقه برجای 
می گذارد خساراتی که در برخی مواقع 
به بهای جان انسان ها تمام می شود. در 
این میان این اســتان با داشتن ضریب 
ســیل خیزی باال، همواره منطقه ای 
مساعد برای ایجاد سیالب و تخریب ها 
محســوب می شــود و طبــق گفته 
مسئوالن استانی باید گفت2هزارو 75 
روســتای آذربایجان غربی در معرض 
تهدید ســیل قراردارند. براین اساس 
سیل فروردین سال 96 که استان های 
کشور و از جمله آذربایجان غربی را در 
هم نوردید منجر به بسته شدن راه های 
مواصالتی، تخریب سه پل، زمین های 
زراعی و جاده های مواصالتی شــد و 
یکــی از راه های ارتباطــی مردم که 
بیشــترین تخریب را به خود دید؛ پل 
گلســتانه بود پلی که راه ارتباطی چند 
روســتا در منطقه مرگور از توابع بخش 
ســیلوانای ارومیه را بــه هم متصل و 
محل عبــور و مرور بیــش از نیمی از 
جمعیت اهالی، مســافران ، معلمان و 

دانش آموزان منطقه است.
پل تخریب شــده مدت ها به حال 
خود رها شــد و مردم بــه اجبار از روی 
این پل تخریب شــده تردد کردند، هر 
چند مسیرها و پل موقتی جایگزین شد 
اما پل موقتی در اوایل ســال 97 دوباره 

آبستن حوادث شد و فرو ریخت .
هشدار! حادثه واقعا در کمین است 
و پل اصلی ســاخته نشده و پل موقت 
نیزهر لحظــه احتمال فروریختن دارد 

و باید مسئوالن ذیربط اقدام به مرمت 
یا تکمیــل پل جدیــد در این منطقه 
کنند منطقه ای که اهالی آن خواســتار 
رســیدگی جدی به آن هستند. در این 
خصوص عباس حسن خانی، فرماندار 
ارومیه در همان ماه های اولیه تخریب 
در گفت و گو با خبرنگاران از بازسازی 
و تکمیل دوباره پل گلســتانه خبر داد 
و گفــت: با پیگیری های انجام شــده 
و تخمیــن بــرآورد از هزینه تعمیر پل 
گلســتانه، با تزریق اعتبار الزم نسبت 

به تعمیرآن اقدام خواهد شد.
* پــل جدید گلســتانه با 
پیشــرفت فیزیکی 20 درصد، 

در دست ساخت
در ایــن باره مدیــرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی 
در گفت و گو با خبرنگار هفته نامه جاده 
تجارت با اشاره به تخریب پل گلستانه 
در مســیر گلســتانه - زیوه بر اثر سیل 
در اواخر فروردین سال 96، گفت: بعد 
از تخریب و با پیگیری و بررســی های 
الزم ســاخت پل جدید در همان محل 
در دســتور کار قــرار گرفت و عملیات 

اجرایی آن نیز بتدریج آغاز شد .
»عبدالحسین علی اکبری « عنوان 
کرد: تا زمان احداث مجدد پل گلستانه 
با اقدامات اورژانســی نسبت به جای 
گذاری سازه آهنی مشابه پل هاشم آباد 
برروی پل گلســتانه اقدام شد تا امکان 
تردد امن برای مردم فراهم شود که این 
پل در چند روز گذشــته به دلیل طوفان 
تخریب و دوباره موقتا جهت ســهولت 
رفــت و آمد مردم پلی با ســازه فلزی 

جدیدی جایگزین شد.
وی در ادامه با اشــاره به مشکالت 
بازسازی پل گلســتانه اصلی تخریب 
شــده ، گفت: پایه های اول و دوم پل 
به صورت کامل تخریب شده و قابلیت 
باربری خود را از دســت داده است که 
در نتیجه نوسازی جایگزین بازسازی 

دوباره شد.
علــی اکبری بــا بیــان اینکه پل 
جدید گلستانه ســه دهنه به طول 18 
متر با پیشــرفت فیزیکی 20 درصد در 
دســت ساخت است، بیان کرد: این پل 
با صرف یک میلیــارد و 200 میلیون 
تومان از محــل اعتبارات حوادث غیر 

مترقبه تا پایان شــهریور ماه گشایش 
می یابد.

* انسداد پل های جایگزین، 
در صورت وقوع سیالب شدید 

بخشدار سیلوانا نیز در این باره گفت: 
پل گلستانه در مسیر روستاها در منطقه 
مرگور از توابع بخش ســیلوانا قرار دارد 
که بر اثر وقوع ســیل و طغیان رودخانه 
در فروردین ماه ســال گذشته تخریب 
و مشــکالتی را برای اهالی منطقه به 

وجود آورد.
»ریبــاز میرزایی« افــزود: بر این 
اساس مسیر موقتی برای عبور و مرور 
اهالی احداث شــده بود که متاسفانه در 
چند روز گذشــته تخریب و بازسازی 

دوباره آن در دستورکار قرار گرفت.
وی با اشــاره به نوسازی پل اصلی 
گلســتانه با قدمت 20 ســال گفت: با 
پیگیری مســئوالن ذیر ربط ســاخت 
دوباره پل در دستور کار قرار گرفت وبا 
تزریق اعتبار الزم تعمیر آن در دســت 
ساخت است و شــهریور ماه امسال به 

بهره برداری می رسد .
میرزایــی با بیــان اینکه مســیر 
جایگزینی برای تردد اهالی روســتای 
گلســتانه وجود دارد، خاطرنشان کرد: 
مردم بــرای رفت و آمد به روســتای 
گلستانه می توانند از 2 مسیر جایگزین 
اســتفاده کنند کــه یکــی از آنها راه 
آسفالته دیزج – سوسن آباد و گلستانه 
و دیگری راه خاکــی دوکانه – حلج و 

گلستانه است، استفاده کنند.
وی عنوان کــرد: در صورت وقوع 
سیل شــدید تا زمان احداث پل جدید 
،مــردم از پل موقت اســتفاده خواهند 
کــرد و در صــورت تخریب پل موقت 
نیز راه های تردد مســدود و مسیرهای 

دیگری جایگزین   می شود.

گفتنــی اســت ؛ درآن زمان عالوه 
بر تخریب پل گلســتانه، دو پل دیگر 
چون پل پوش آباد در مســیر اشــنویه 
- پیرانشــهر نیز در محاصره آب قرار 
گرفته و کمی تخریب شد، پل پوش آباد 
در مسیر اشنویه - پیرانشهر حدود یک 
ماه پس از وقوع سیل بازسازی شد ولی 
نوســازی آن در دستور کار قرار گرفت 
که کلنگ ســاخت پل جدید در همان 
محل به طول 10 متر و 11 دهنه طبق 
گفتــه مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای آذربایجان غربی طی روزهای 

آینده به زمین می خورد.
علی اکبــری با بیــان اینکه برای 
ســاخت پل پوش آباد 3 میلیارد تومان 
اعتبار صرف می شود، بیان کرد: مدت 
زمان الزم برای به بهره برداری رسیدن 

آن یک سال خواهد بود .
وی در پاســخ به این پرسش که در 
صورت وقوع ســیل بزرگ امسال چه 
اتفاقی بــرای عابرین روی پل خواهد 
افتــاد، بیــان کرد: پل فــوق ترمیم و 
محکم ســازی شده است و در صورت 
وقوع سیل شدید پل مسدود و راه های 

جایگزینی دیگری انتخاب می شود.
بــارش باران های فصلــی در بهار 
آغاز و در برخی روزها شدت می گیرد و 
کارشناسان سازمان هواشناسی نسبت 
به وقوع ســیالب هشدار می دهند و با 
ایــن اوصاف آیا وجــود پل های نیمه 
کاره و ســازه های فلزی که هرلحظه 
احتمــال فروریختن آنهــا وجود دارد 
دردی را دوا می کند و مســئوالن این 
گفته ها » مســدود کــردن و انتخاب 
راه هــای جایگزین یا احتمــال نبود 
بارشها طی امسال « را حذف کرده و به 
 فکر چاره ای اساسی برای حل مشکل 

باشند.

تراژدی پل گلستانه همچنان ادامه دارد
مرحوم حجت االسالم غالمرضا حسنی که شامگاه 
دوشــنبه در 91 ســالگی دار فانی را در بیمارستان امام 
رضا )ع( ارومیــه وداع گفت، نماد غیرت، شــجاعت و 

والیتمداری ملت شریف آذربایجان است.
ایــن روحانی نســتوه صحنه های به یــاد ماندنی 
در تاریــخ آذربایجان خلق کرده اســت و روایت ایثار و 
فداکاری های وی هرگز از ذهن ملت قهرمان این خطه 

از ایران اسالمی پاک نمی شود.
حجت االســالم حســنی در مبارزه مسلحانه مردم 
ارومیه بــا طاغوت و پس از آن بــا عوامل ضد انقالب، 
تشــکیل اولین بســیج مردمی انقالب اسالمی، خنثی 
ســازی توطئه حزب دموکرات در نقده، دفاع از پادگان 
پیرانشهر و دهها رویداد تاریخی آذربایجان و کردستان 

نقش محوری داشت.
وی که تا چندی پیش نماینده ولی فقیه در آذربایجان 
غربی بود، در اوایل انقالب با بســیج مردم علیه تجزیه 
طلبان در برابر همه  آنان ایســتاد و به همین سبب مورد 
کینه دشمن واقع شد؛ چند بار نیز ترور شد اما از همه  آنها 

جان سالم به در برد. 
حجت االسالم ســیدمهدی قریشی در آیین تشییع 
مرحوم حجت االســالم حســنی اظهار داشت: منطقه 
آذربایجــان غربی همواره در طول انقالب اســالمی تا 
کنون در خط مقدم نبرد با هجمه های دشــمنان بوده و 
در برهه های مختلف شاهد شرارت گروهک های معاند 

در این خطه هستیم.
وی ادامه داد: حجت االسالم حسنی همواره از زمان 
پیروزی انقالب اسالمی تا لحظه رحلت خود نقش مهم 
و ارزنده ای در مبارزه با این شــرارت ها داشت و در واقع 

امنیت منطقه را مدیون این شخصیت بزرگوار هستیم.
حجت االسالم قریشی در ادامه با بیان اینکه حجت 
االسالم حســنی ذخیره انقالب بود و رفتار انقالبی اش 
مانــدگار خواهد مانــد گفت: هنوز مردم غیور اســتان 
رشــادتها و ایســتادگی های مرحوم حجت االســالم 
حســنی را در ســنگر مبارزات انقالبــی و دفاع ازحریم 

قدسی والیت به خاطر دارند .
امام جمعه ارومیه ادامه داد: شــجاعت های مرحوم 
حسنی در مبارزه با طاغوت و ایادی استکبار الگویی است 

که تا سالها در اذهان مردم این دیار باقی خواهد ماند.
حجت االسالم قریشی با اشاره به تدفین پیکر مرحوم 
حسنی در باغ رضوان و کنار یادمان شهید باکری اظهار 
داشــت: بر اســاس خواســت خانواده این مرحوم و نیز 
مســئوالن قرار بر این است که پیکر وی در کنار یادمان 
شهدا تدفین شود تا رشادت های ایشان برای همیشه در 

یاد و خاطرات باقی بماند.
امام جمعه ارومیــه همچنین مردم را به تقوای الهی 
دعوت کرد و گفت: مرگ یک حق طبیعی اســت، امید 
می رود مردم با اعمال نیک و صالح این موضوع را در نظر 

داشته و به مالقات خداوند بروند.
حجت االســالم فخری داماد  مرحوم حسنی با تاکید 
بر اینکه وی رشادت های زیادی برای تامین امنیت این 
منطقــه بخصوص نقده انجــام داد گفت: امروز حضور 
باشــکوه مردم اســتان به همراه مســئوالن کشوری 
و اســتانی نشان قدرشناســی مردم و مسئوالن از این 

رشادت و جانفشانی هاست که جای تقدیر دارد.
وی با قدردانی از حضور باشــکوه مردم و مسئوالن 
کشــوری و اســتانی در این مراســم افزود: امروز پیکر 
مرحوم حجت االســالم حســنی در کنار یادمان شهدا 
تدفین می شود این در حالی است که ایشان وصیت کرده 
بودند در ایوان مصلی امام خمینی )ره( ارومیه دفن شوند 
ولی بر اساس مصلحت اندیشی مسئوالن و خانواده وی 

مقرر شد در کنار یادمان شهدا تدفین شود.
حجت االســالم فخری از مرحوم حجت االســالم 
حسنی به عنوان شهید زنده نام برد و خاطرنشان کرد: بر 
اســاس هم اندیشی مسئوالن و خانواده حاج آقا حسنی 
و نیز نظرســنجی از دفتر مقام معظم رهبری جهت حفظ 
یاد و خاطره ایشان و نیز قدردانی از مبارزات انقالبی وی 
مقرر شد محل تدفین وی تغییر کند یاد و نام ایشان برای 

نسل های آینده به یادگار باقی بماند.
داماد مرحوم حجت االســالم حســنی با اشــاره به 
وصیت حاج آقا حســنی مبنی بر قرائت نماز میت توسط 
آیت اهلل مجد گفت: بر اســاس وصیت ایشان با دعوت 
از آیت اهلل مجد ایشــان قبــول زحمت کرده و نماز میت 
را قرائت کردند که بــه نمایندگی از مردم و خانواده وی 

مجدد قدردانی می کنم.

امام جمعه ارومیه:

»حجت االسالم حسنی« ذخیره انقالب بود


