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روند نزولی تراز دریاچه ارومیه
همچنان ادامه دارد
3

ویــژ ههـا

روحاهلل حضرتپور:

سفر رئیسی به
آذربایجانغربی باید برای
رفع محرومیتها باشد

حجتاالمسالم ذاکر:

برگزاری جشنواره
ملی گردشگری
در   آذربایجان غربی

توسعه استان نگاه ویژه
دولت را میطلبد

نـمــایـنــده م ــردم ارومــی ــه در مجلس شـ ــورای اســامــی
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به بهانه سفر دولت به استان؛

به گزارش جامجم ،جلیل جباری اظهار کرد :با توجه به تجربه موفق

نغــربــی اگــر
گ ـفــت :سـفــر رئ ـیــس جـمـهــور بــه آذربــای ـجــا 

برگزاری نخستین و دومین جشنواره ملی گردشگری در سالهای

کمکی به رفع مشکالت این استان نمیکند ،بیهوده خواهد بود.

 ۹۷و  ۹۸امسال سومین دوره این جشنواره در ارومیه برگزار میشود.

روحاهلل حضرتپور در ارتباط با سفر ریاست جمهوری به آذربایجانغربی

وی ادامه داد :در این جشنواره فعاالن حوزه گردشگری ،آژانسهای

اظهار کرد :ما در دورههای قبلی و در ریاست جمهوریهای گذشته

مسافرتی ،هتلها ،سرمایهگذاران ،بیمارستانهای فعال در حوزه

نیز شاهد سفر نفر اول دولت به آذربایجانغربی بودیم اما آیا گرهی

گردشگری سالمت ،انجمنهای مردم نهاد تخصصی حوزه گردشگری

از مشکالت استان ما گشوده شد؟ مصداق بــارز این مساله نیز

و صنایع دستی و واحــدهــای بــو مگــردی حضور خواهند داشــت.

وضعیت آذربایجانغربی از لحاظ شاخصهای توسعه

بازخوانی گفتگوی رئیسجمهور
با مردم آذربایجان غربی
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چهارمین سالگرد ارتحال مجاهد نستوه  

حجتاالسالم غالمرضا حسنی تسلیت باد

گفتگوی جامجم با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب؛

 90روز خدمت شبانه روزی در میاندوآب

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب در پایان سومین ماه
حضورش در این کسوت ،در گفتگویی با جامجم از کارهای انجام گرفته در
راستای رفع دغدغههای مردم سخن گفت و تاکید کرد برای دیدن لبخند
رضــایــت مــردم شبانه روزی تــاش خواهند کــرد .ادام ــه گفت و گــو تقدیم
نگاهتان.
* مخاطب شما مردم میاندوآب است ،چگونه توصیف شان میکنید؟
مردم میاندوآب بزرگوار ،خونگرم و والیی هستند ،میاندوآب دیار و زادگاه
سردار رشید اسالم شهید آقا مهدی باکری است ،اکنون که توفیق و افتخار
خدمت در شهر شهیدباکری و  850شهید واال مقام این دیار سرافراز نصیبم
شده است امیدوارم بتوانم خادم خوبی برای مردم باشم تا شرمنده شهدا،
امام شهدا و مردم با صفا و والیتمدار میاندوآب نشوم.
*مسئولیت خطیری بــر عهده داری ــد ،بــا ایــن حجم از دغــدغــه میتوانید
استراحت کنید؟
دولــت دکتر رییسی با شعار زیبا و اصیل انقالبی ،محرومیت زدایــی روی
کار آمده و برخاسته از بطن مردم است تاکیدات مقام معظم رهبری نیز بر
امیدآفرینی و ایجاد زندگی با آرامش و رسیدگی به معیشت مردم است ،در
این دولت استراحت معنا نــدارد مجموعه فرمانداری بدون درنظر گرفتن
زمان پیگیر مشکالت مردم است و گاها نیز بازرسیها از ساعت  5صبح با
حضور مدیران دستگاهها انجام میشود و بنده نیز به عنوان خادم مردم
به علت استرس و نگرانی از بابت تامین نان توسط مردم حتی  4صبح نیز
شروع به بازرسی نمودهام.
* آیا مشکلی از بابت تامین نان ،آرد و کاالهای اساسی  در شهرستان وجود
دارد؟
در تامین نــان و کــاالهــای اساسی هیچ مشکلی نــداریــم ،اوایــل نواقصاتی
شاهد بودیم که با تمهیداتی که اندیشیده شد در طول یکروز حل شد.
در جهت رفــاه حــال شــهــرونــدان  30واحــد نــانــوایــی مــوظــف بــه فعالیت در
دوشیفت صبح و بعد از ظهر شدند که شیفت صبح از ساعت  6و شیفت
بعدازظهر از ساعت  17شروع به عرضه نان در محالت پرتجمع میکنند
از مردم نیز انتظار داریــم شکایات و گزارشات تخلف را با تلفن گویای 124
در میان بگذارند ،به غیر از بازرسان ادارات و تیم نظارتی فرمانداری ،تیم
دیگری  35نفر برای کنترل پخت ،عرضه و کیفیت نان بصورت نامحسوس
بر فعالیت نانواییها نظارت میکنند.
فروشگاههای عرضه مواد غذایی و کاالهای اساسی نیز بطور مستمر کنترل
میشوند و از این بابت هیچ کمبودی در این زمینه نداریم.
*در حوزه کرونا چه اقداماتی انجام شده است؟
مــردم ایــران ق ــدردان و مــدیــون کــادر درمــان هستند ،ضمن عــرض خسته
نباشید و آرزوی سالمتی برای کادر درمان یاد و خاطره شهدای حوزه سالمت
را گرامی میدارم.
خوشبختانه چند روزی است که بخش بستری کرونا در میاندوآب خالی
بوده و از  24اردیبهشت ماه تا کنون فوتی نداشته ایم

کل واکسن تزریق شده در این شهرستان  506هزار و  600دزبوده که
نوبت اول 220 :هزار و  875دز –  82درصد از کل جمعیت باالی  5سال
نوبت دوم 198 :هزار و  363دز –  73درصد از کل جمعیت
نوبت سوم 87 :هزار و  362دز تزریق شده است.
ولی با این وجود از مردم تقاضا داریم همچنان پروتکلها را رعایت کنند.
*دغدغه دولت مبارزه با تخلف است آیا اقدامی در زمینه مبارزه با تخلفات
در شهرستان انــجــام شــده اســت؟اخــیــرا اق ــدام بــزرگــی در رابــطــه بــا مصالح
رودخانهای توسط شما در شهرستان انجام گرفت لطفا توضیح دهید؟
زمانیکه به میاندوآب آمدم بحثهای زیادی در رابطه با مافیای قاچاق شن
و ماسه مطر ح بود و متخلفان در طی ده سال عالوه بر تاراج مصالح ،باعث
تخریب بستر رودخانه و برهم خــوردن اکوسیستم منطقه شده بودند ،از
طرفی وضعیت آسفالت معابر شهری بدلیل نبود شن وماسه بسیار نا
مناسب بــود ،با همکاری اعضای شــورای تامین و حکم دادستان محترم
متخلفین شناسایی و بیش از  400هزار تن شن و ماسه دپو شده ضبط و
به نفع مردم برای مصارف عمومی  ،کارهای عام المنفعه ،شهرداری ،بنیاد
مسکن ،دهیاریها و دیگر دستگاههای خدمات رسان تعلق گرفت .
ایــن برداشتها بنا به گفته مدیر آب و فاضالب در صــورت ادامــه حتی به
چاههای برداشت آب شرب شهر نیز آسیب میرساند.
*در حوزه عمرانی چه اقداماتی انجام شده است؟ چند پروژه
در سفر اســتــانــدار آذربــایــجــان غربی بــه مــیــانــدوآب بــا چه
میزان اعتبار مصوب شد؟
در سال  1400یکصد و چهل میلیارد تومان اعتبار برای
پــروژههــای عمرانی در نظر گرفته شده بود که نصف
این مبلغ تخصیص یافت.
متاسفانه میاندوآب در شاخصهای مختلف توسعه
آمــاری پایین تر از میانگین استانی دارد که ناشی از
عدم مدیریت مناسب در گذشته است .قبل از سفر
اســتــانــدار جـلــســات مــقــدمــاتــی بــا حــمــایــت امــام
جمعه محترم و س ــردار عیسی زاده
نــمــایــنــده مـ ــردم مــیــانــدوآب در
مجلس برای احصائ مشکالت
و نیاز سنجی تشکیل یافت و
در کمیته برنامه ریــزی مطر ح
شد که ماحصل آن در جریان
سفر  48ساعته استاندار 94
مــصــوبــه شــامــل  77مصوبه
عمرانی و  17مصوبه در حوزه
اقتصادی شد.
عمده پــروژههــای عمرانی در
حوزه مدرسه سازی ،راه ،آب

شرب و کشاورزی و تولیدات کشاورزی بود که حــدود  750میلیارد تومان
اختصاص داده شد و اغلب این پروژهها در سال  1401به اتمام خواهند رسید
 17مصوبه هم در حوزه اقتصادی به تصویب رسید که مهمترین آنها شهرک
گلخانهای شهرک نهال و بندر خشک بود
توضیح اینکه  460هکتار زمین برای ایجاد بندر خشک با دسترسی به راه
آهــن و جــاده در نظر گرفته شــده اســت که در صــورت تحقق شاهد تحول
اقتصادی عظیمی در سطح شهرستان خواهیم بود.
* در زمینه خدمات شهری ،مبلمان و زیبا سازی چه اقداماتی انجام شده
است؟
وضعیت نظافت شهری و وضعیت نامناسب آسفالت معابر دغدغه اصلی
مــردم بــود ،تغییر پــی درپــی در مدیریت شهری و عــدم نــظــارت بــر تنظیف
و مبلمان شــهــری مــردم را بــا مشکل مــواجــه ساخته بــود ،بــرای حــل این
معضل عالوه بر قیر رایگان ،مصالح رودخانهای کشف شده را نیز در اختیار
شهرداری قرار دادیــم و حمایتهایی نیز در جهت پرداخت حقوق معوق
چهارماهه کارکنان شهرداری انجام شد و مردم تا پایان امسال شاهد تغییر
وضعیت و چهره شهر خواهند بود.
*در حوزه فرهنگ و هنر چه اتفاقاتی رخ داده است؟
جشنوارههای مختلفی برگزار شده است که مهمترین آنها یــادواره شهید
بــاکــری ،جــشــنــواره تئاتر نــهــال در حــمــایــت از ک ــادر درم ــان و بــرگــزاری
جشنواره عکاسی در میاندوآب با محوریت تــاالب نوروزلو بود
کــه بــا حــضــور  68عــکــاس حــرف ـهای و داور بین المللی از 19
استان کشوربرگزار شد همچنین تجلیل از  80معلم منتخب
شهرستان میاندوآب و برگزاری نوروزگاه با معرفی آداب رسوم
و سنن شهرستان مــیــانــدوآب هــمــراه بــا فعالیت اتوبوس
گردشگری بود که در حوزه فرهنگ و هنر شهرستان به اجرا
درآمد.

* معضل ترافیک خیابان شریعتی از مشکالت بزرگی بــود که مــردم مطرح
میکردند چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟
بــا توجه بــه کثرت شکایات مــردمــی از مشکل ســد معبر خیابان شریعتی،
ساماندهی خیابان در دستور کار قرار گرفت و در اقدامی بی سابقه با همکاری
اصناف و کسبه این خیابان و مردم فرهنگ دوست میاندوآب دستفروشان
به محل تعیین شده در خیابان کمربندی جنوبی منتقل شدند
محل جدید با همکاری شهرداری در  40غرفه ایجاد و در اختیار دستفروشان
قرار گرفت و امروز شاهد ترافیک روان و رفت و آمد بی دغدغه مردم هستیم
* چه اقداماتی در جهت رسیدگی به مشکالت روستاییان انجام داده اید؟
محرومیت زدایــی هــدف دولــت سیزدهم اســت و ما نیز به عنوان خادمین
مردم رسیدگی به مشکالت مناطق محروم و کم برخوردار را در اولویت قرار
داده ایم.
اقدامات فرمانداری میاندوآب در قالب حرکت پویا تا رسیدن به لبخند رضایت
مردم انجام میشود بنابراین سفرهای روستایی را با اولویت روستاهای محروم
و فاقد دهیاری آغاز کردیم
 5سفر روستایی در طول  3ماه انجام شده است ،در این سفرها با حضور در
مساجد روستاها و برپایی میز خدمت مدیران دستگاههای اجرایی مشکالت
اهالی این روستاها مورد بررسی قرار میگیرد در طول این مدت در دهستان
مکریان شمالی با  14روستا و روستاهای دوه چی ،حاصل قوبی کورآباد ،زنجیر
آباد ،تپه صارمی تازه کند للکلو ،زنگ آباد  ،کوخان و نبی کندی مجموعا در 23
روستا حضور یافته ایم .
در این سفرها مصوبات نوشته شده و متعاقبا از طریق مدیران دستگاههای
اجرایی پیگیری میشود
* چه اقداماتی در زمینه مدیریت بازار انجام شده است؟
ارز  4200الیههای مختلفی بــرای رانــت ،امضاهای طالیی و تخلف ایجاد کرده
بود ،اقشار کم درآمد قادر به تامین کاال نبودند از طرفی نیز اختالف قیمت با
کشورهای همسایه زمینه قاچاق را فراهم میساخت که برنامه ریزی دولت
باعث شد این یارانه مستقیما وارد جیب مردم شود ،این فرایند باعث تاخیر
یکروزه در رسیدن اقالم به مردم شد ولی این فرایند اصالح شد و امروز هیچ
مشکلی در زمینه تهیه و توزیع اقــام نداریم و تمام فروشگاهها پر از اقالم
اساسی هستند.
*رویکرد شما در انتصاب مدیران جدید چیست؟ در طول  3ماه شاهد تغییر
مدیریت نبوده ایم؟
مساله اصلی در انتخاب مدیر تعهد،فساد ستیزی  ،جهادگری و انقالبی بودن
اســت بــرای شناخت مدیران کارآمد نیازمند زمــان بــودم و مدیرانی که توان
خدمت شبانه روزی به مردم را نداشته باشند کنار گذاشته میشوند.
* چه برنامهای برای سفر رییس جمهور به شهرستان دارید؟
با توجه به اینکه میاندوآب شهری حاصل خیز و قطب کشاورزی منطقه است
و معیشت اغلب مردم وابسته به کشاورزی است از استاندار محترم تقاضا
کردیم تا در سفر وزرا به شهرستان اولویت را بر وزیر کشاورزی قرار دهند.
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اجتماعی

برگزاری جشنواره ملی گردشگری در آذربایجان غربی
به گزارش جامجم ،جلیل جباری اظهار کرد :با توجه به تجربه موفق
برگزاری نخستین و دومین جشنواره ملی گردشگری در سالهای ۹۷
و  ۹۸امسال سومین دوره این جشنواره در ارومیه برگزار میشود.
وی ادامه داد :در این جشنواره فعاالن حوزه گردشگری ،آژانسهای

مسافرتی ،هتلها ،سرمایهگذاران ،بیمارستانهای فعال در حوزه
گردشگری سالمت ،انجمنهای مردم نهاد تخصصی حوزه گردشگری
و صنایع دستی و واحدهای بومگردی حضور خواهند داشت.
جباری ،با بیان اینکه با هماهنگی نمایندگی وزارت امورخارجه نیز از

فعاالن گردشگری کشورهای همسایه برای حضور در این جشنواره
دعــوت م ـیشــود ،تصریح کــرد :همزمان بــا سومین نمایشگاه ملی
گردشگری هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی هم در ارومیه آغاز
به کار خواهد کرد.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان غربی

یادداشت

ب ــه ب ـهــانــه س ـفــر رئ ـیــس ج ـم ـهــور به
آذربایجانغربی؛

بهشتناشناختهسرمایهگذاری
ای ــران؛ چشم انتظار مساعدت
دولت

آذرب ــایـ ـج ــان غــربــی
 2/64درصـ ـ ـ ــد
وس ـعــت ک ـشــور را
شـ ــامـ ــل مـ ـ یش ــود
و دوازدهـ ـ ـمـ ـ ـی ـ ــن
اسـ ـ ـت ـ ــان پـ ـهـ ـن ــاور
هانیه زینالی
ک ـشــور اســت.ایــن
اس ـتــان از مناطق
خبرنگار
کوهستانی کشور
ب ــه شــم ــار م ـ ـیرود
کـ ــه رشـ ـت ــه ک ــوهـ ـه ــای م ــرتــف ــع م ــانــن ــد دیـ ـ ــواری
سـ ــراسـ ــر مـ ـ ــرز بـ ــا ک ـ ـشـ ــورهـ ــای ت ــرکـ ـی ــه وعـ ـ ــراق
کـ ـشـ ـی ــده ش ـ ــده و م ـن ـبــع چـ ـشـ ـمـ ـ هه ــای آب و
ســرچ ـش ـمــه بـ ـسـ ـی ــاری از رودخـ ــان ـ ـ ههـ ــاسـ ــت .
ب ــر اسـ ـ ــاس س ــرشـ ـم ــاری س ـ ــال  1395اس ـتــان
آذربایجان غربی بیش از سه میلیون ودویست
و ش ـصــت و پ ـنــج ه ـ ــزار ن ـفــر جـمـعـیــت دارد که
بیش از چـهــار درص ــد جمعیت کـشــور را شامل
مـ ـ یش ــود ک ــه ح ـ ــدود  66درص ـ ــد آن در شهرها
و  34درص ـ ــد در روسـ ـت ــاه ــا س ــاک ــن هـسـتـنــد .
شهرستان ارومیه با حــدود یک میلیون و چهل
ه ــزار نفر پرجمعیت ترین شهرستان اسـتــان و
شهرستان باروق با بیست و دو هزار نفر کمترین
جمعیت را دارد.
برپایه آخرین تقسیمات کشوری این استان از 19
شهرستان 45 ،بخش 48 ،شهر و  2869روستا
تشکیل شــده اسـ ــت.در اختیار داشـتــن مبادی
ورود و خـروج مرزی (پلدشت ،بازرگان ،سرو ،رازی
و پیرانشهر ) و بهرهمندی از  7بازارچه و  9گمرک
در مرز مشترک با  3کشور ،عبور تنها راه ترانزیتی
جــادهای و راهآهــن کشور به ترکیه و اروپا از استان
و استقرار بر روی کریدور شرقی و غربی ،عبور خط
لوله گاز ایــران -ترکیه -اروپــا از استان بــرای صدور
و تزانزیت نفت و گــاز ،وجــود فرودگاه بینالمللی
اروم ـیــه و فــرودگــاه خــوی و فــرودگــاه مــاکــو ،وجــود
منطقه آزاد ت ـجــاری -صنعتی مــاکــو ،منطقه ویــژه
اقتصادی سلماس و ســرو ،وجــود  21شهرک و 13
ناحیه صنعتی و برخورداری از موقعیت استراتژیک
ب ـ ــرای ایـ ـج ــاد بـ ـن ــادر خــش ــک ،م ــراک ــز لجستیک
بهــای ص ــادرات کــاال و خــدمــات و دسترسی
وهــا 
به بــازار  300میلیونی کشورهای  CISاز طریق مرز
یهــای آذربــای ـجــان ،نخجوان
مشترک بــا جـمـهــور 
و ارمنستان از جمله ظرفیتهای ایــن استان
بشمار میرود.از ظرفیتها و پتانسیلهای بخش
کشاورزی آذربایجانغربی میتوان به سه محصول
عمده باغی شامل سیب  ،انگور  ،هلو ،دو محصول
عـمــده و اسـتــراتــژیــک زراعـ ــی شــامــل گـنــدم وجــو،
دارابودن اراضی قابل کشت به میزان یک میلیون
هکتار با  46نوع محصول زراعی و باغی ،تولید بیش
از  6.8میلیون تن محصوالت کشاورزی دارا بودن
 7.3میلیون واحــد دامــی ،وجــود بیش از  200هزار
بهرهبردار کشاورزی و وجود 2.6میلیون هکتار مراتع
طبیعی و رتبه اول در تولید چغندرقند ،سیب،
عسل و آفتابگردان اشــاره نـمــود .از ظرفیتها و
پتانسیلهای بخش صنعت و معدن نیز میتوان
به تولیدکننده عمده کنسانتره سیب و انگور در
کشور ،رتبه دوم صنایع تبدیلی و تکمیلی ،قطب
معدنی کشور به دلیل وضعیت خاص تکتونیکی
و ذخایر معدنی مختلف و متنوعی اعم از غیرفلزی،
فلزی و معدنی و وجــود معادن از جمله معادن
مصالح و سنگهای ساختمانی ،گرانیت ،میکا،
زرن ـیــخ ،تــالــک ،ت ــراورت ــن ،طــا ،خــاک نـســوز و پوکه
مـعــدنــی ،انـ ــواع سنگ تزئینی ،نمک آب ــی ،نمک
سنگی ،گچ و آهک ،دولومیت ،رومیت ،سیلیس،
پ ــوزوالن ،تیتان و فسفات ،قطب سیمان کشور
بــا ظرفیت تولید تقریبی  5میلیون تــن سیمان
در سال  ،قطب نخست طال با داشتن میزان زیاد
ذخــایــر طــای شناسایی شــده و وج ــود  3واحــد
پتیروشیمی ارومیه و پتروشیثمی مهاباد و وجود17
کارخانه آردسازی با ظرفیت بیش از  1.5میلیون تن
اشاره کرد.با توجه به ظرفیتهای خاص گردشگری
و تاریخی استان به نظر میرسد بسترهای توسعه
پــایــدار در ایــن استان بویژه در همجواری با سه
کشور فراهم است اما اینکه چرا تا به امــروز این
سرزمین برای سرمایه گذاری بکر و دست نخورده
باقی مانده باید از متولیان امر پرسید.
سفر ریئس جمهور بــه آذربــایـجــان غربی را باید
فرصتی برای بازخوانی دوباره ظرفیتهای کم نظیر
این خطه دانست و انتظار داشت تا با نگاه ویژه
دولــت در تخصیص عــادالنــه اعتبارات و سرمایه
گذاریهای بزرگ مقیاس شاخصهای نامطلوب
استان در تورم ،اشتغال و سوادآموزی و بهداشت
و درمان را بهبود بخشد.

به بهانه سفر دولت به استان؛

بازخوانی گفتگوی رئیسجمهور با مردم آذربایجانغربی
رئیسی چه قولی داد؟

آخرین گفتگوی مستقیم حجتاالسالم رئیسی با مردم آذربایجان غربی مربوط به زمان انتخابات است
که بررسی محورهای این گفتگو نشان میدهد رئیس جمهور شناخت کاملی از این منطقه دارد.
حجت االسالم رئیسی آخرین بار خرداد سال گذشته در
زمان انتخابات ریاست جمهوری در برنامه تلویزیونی
به صورت مستقیم با مردم آذربایجان غربی صحبت و
قولهایی در زمینه راههای توسعه و محرومیت زدایی
استان به مــردم داد ،به بهانه بیست و یکمین سفر
استانی رئیس جمهور به استان ایــن گفتگو را مرور
میکنیم.
روز جمعه هفته جاری آیتاهلل رئیسی در قامت رئیس
جمهوری کشورمان در رأس اعـضــای هیئت دولــت
به آذربایجان غربی سفر میکند تا با زمینه سازی برای
تحقق قولهایی که به مردم داده بستر رشد و توسعه
همه جانبه این استان مرزی را بررسی و امکان تحقق

آنها را فراهم کند.
دریــاچــه اروم ـیــه ،ک ـشــاورزی و توجه به ذخایر معدنی
مهمترین محور و تأکیدات آیت اهلل رئیسی در گفتگوی
مستقیم و تلویزیونی با مــردم آذربایجان غربی بود،
موضوعاتی که سالهاست مردم از وجود چالشها و
مشکالت در این بخش رنج میبرند.
بازارچه مــرزی ،کولبری ،بیکاری ،را ههــای مواصالتی به
خصوص راه آهن ،بهره مندی از ظرفیت هم مرزی با سه
کشور خارجی این استان مرزی از دیگر محورهای مورد
تاکید آیت اهلل رئیسی بود که رئیس جمهوری کشورمان
فــراهــم ک ــردن بستر ســرمــایــه گـ ــذاری در بخشهای
مختلف را از مهمترین راهکارهای رفع مشکالت و آماده

سازی بستر توسعه استان دانسته است.
دریاچهارومیهیکمسئلهمنطقهاینیست
تاکید بر ضــرورت احیای دریاچه ارومیه به عنوان یکی
از دغدغه و مطالبات اساسی نه تنها مردم آذربایجان
غربی بلکه منطقه شمال غرب کشور به عنوان یکی
از محورهای کلیدی مــورد طــرح در سخنان آیــت اهلل
رئیسی در خردادماه سال  ۱۴۰۰در گفتگوی تلویزیونی
بــا م ــردم آذربــایـجــان غربی بــه عـنــوان نــامــزد انتخابات
ریاست جمهوری نشان داد رئیس جمهوری کشورمان
شناخت کاملی از اولویتهای این منطقه دارد.
آیت اهلل رئیسی در این گفتگو با تاکید بر اینکه احیای
دریاچه ارومیه را باید از حالت نمایش درآورد تا احیای
آن واقعی شود ،معتقد است که دریاچه ارومیه از ذخایر
ماست .موضوع دریاچه ارومیه یک مسئله منطقهای
نیست بلکه این دریاچه در سطح ملی و بینالمللی
مطرح است ،کارهای نمایشی برای احیای آن چاره ساز
نیست و باید زمینه احیای واقعی دریاچه فراهم شود.
وی بــه خــوبــی م ـیدانــد کــه امـ ــروز مهمترین مساله
مدیریت آب است و اعتقاد دارد که باید به این مساله
توجه کرد که ما مشکل آب و کمبود آب نداریم .مردم
آذربــای ـجــان میفهمند احـیــای دریــاچــه در اثــر نــزوالت
آسمانی پر شده اما با مدیریت منابع آبی میتوان زمینه
احیای دریاچه ارومیه را فراهم کرد.
توسعهآذربایجانغربینیازمندنگاهراهبردیاست
همچنین اولویتبندی و تحلیل محتوای اظهارات
حجتاالسالم رئیسی نشان میدهد که رئیسجمهور
ً
عموما با تشریح ظرفیتهای کم نظیر آذربایجان غربی
در حوزههای مختلف معدن ،کشاورزی ،گردشگری و
پتانسیلهای بی نظیر هم مرزی با سه کشور خارجی
به همراه توجه به وضعیت را ههــای مواصالتی راهحل

رفع مشکالت استان را سرمایهگذاری دولتی و بخش
خصوصی روی قابلیتهای موجود در مسیر ایجاد
تولید و اشتغالزایی دانسته است.
غفلت از بهره مندی از ظرفیت باالی ذخایر معدنی به
خصوص دو معدن طالی بــزرگ خاورمیانه ،کشاورزی
سنتی و سهم ناچیز اسـتــان در بـهــره مـنــدی از این
ظرفیت به ویژه در بخش صادرات ،نبود صنایع تبدیلی
مرتبط با بخش کشاورزی ،بی توجهی به ظرفیت منحصر
به فرد هم مرزی با سه کشور خارجی از دیگر محورها و
تأکیدات رئیسی در این گفتگو بود حاال که یک سال از
این صحبتهای حجت االسالم رئیسی با مردم استان
میگذرد ،این بار در قامت رئیس دولت سیزدهم مردم
این منطقه منتظر هستند تا این بار شاهد مصوبات و
اقدامات عملی و پرباری برای خروج آذربایجان غربی از
بن بست محرومیت باشند.
آذربایجان غربی استانی است که با وجود ویژگیهای
منحصر به فرد نسبت به سایر استانها از جمله تنها
استان هم مرز با سه کشور خارجی ،قرار گرفتن در دروازه
ورود ایــران به بازارهای اروپایی ،قطب مهم کشاورزی
به خصوص در بخش سیب ،انگور ،چغندر قند و…،
ذخایر کم نظیر معادن از جمله معادن طال متأسفانه با
مشکالت عدیدهای از جمله بیکاری ،محرومیت ،عدم
توسعه ،ضعف اساسی در حوزه کشاورزی ،صنعت و نیز
شاخصهای پایین توسعه در بخش آموزش و درمان
رنج میبرد موضوعاتی که بیانگر توجه ویژه و تصمیمات
عاجل در این سفر را به روشنی نشان میدهد.
از دیگر مــوارد و خواستهای مــردم ایــن منطقه رفع
موضوع کولبری است دغدغهای که یکی از محورهای
اصلی سخنان آیت اهلل رئیسی در گفتگوی مستقیم
خود با مردم آذربایجان غربی در خردادماه سال گذشته

بود.
در این گفتگو آیت اهلل رئیسی بیان کــرد :با راهانــدازی
بازارچه مرزی و انجام مراودات تجاری قانونی به همراه
فــراهــم ک ــردن زمینه ســرمــایــه گـ ــذاری در بخشهای
مختلف به خصوص مرزها میتوان زمینه رونق تجارت
مرزی را فراهم کرد.
سرمایهگذاری دولت در حوزههای زیرساختی ،تسهیل
شــرایــط ســرمــایـ هگــذاری بخش خصوصی و ترغیب و
تشویق سرمایهگذاران به حضور در این استان ،تأمین
الزامات رونق بخش کشاورزی ،معادن و بازارچههای
مـ ــرزی مــانـنــد تخصیص آب ،ســرمــایــه در گـ ــردش و
تسهیالت بانکی ،توجه جــدی بــرای بهکارگیری منابع
انسانی خالق ،کارآمد و جــوان ،تنها بخشی از مواردی
است که انتظار میرود رئیسجمهور و سایر دولتمردان
در بیست و یکمین سفر استانی خود به آن توجه کنند.
مردم آذربایجان غربی چشم به راه مصوبات اثر بخش
وعاجل
جمعه ایــن هفته نخستین سفر اعـضــای کابینه به
آذربــایـجــان غربی بهعنوان بیست و یکمین مقصد
رئیسجمهور انجام میگیرد باید دید این سفر چقدر
میتواند فرآیند توسعه آذربایجان غربی را تسریع کند
و ابزارهای محرومیتزدایی را در اختیار این استان قرار
دهد.
چــرا که مــردم آذربایجان غربی منتظر هستند در این
سفر با توجه به شناخت کامل حجتاالسالم رئیسی
از ظرفیتها و مشکالت استان شاهد تصمیمات و
مصوبات اثربخش در بخشهای مختلف باشند تا
زمینهای فراهم شود این استان که در شاخص فالکت
رتبه اول را دارد یک بار برای همیشه شاهد خروج از بن
بستمحرومیتباشد.

حجتاالسالم ذاکر :

توسعه استان نگاه ویژه دولت را میطلبد
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی خواستار نگاه ویژه
دولت برای جبران عقبماندگی ها و شتاب توسعه استان شد.
ح ـج ـتاالســام سیدسلمان ذاک ــر ،نماینده م ــردم اروم ـیــه در
مجلس شورای اسالمی در گفتو گو با جامجم اظهار داشت:
آذربایجانغربی به لحاظ هزینههای هنگفتی که به جهت امنیت
و توسعه کشور متحمل میشود؛ مستحق نگاه ویــژه دولت
برای توسعه جهشی و جبران عقبماندگیهای تاریخی است.
وی بــا اشـ ــاره بــه بــررســی بـیــش از  ۱۰۰ط ــرح پـیـشـنـهــادی بــرای
ت ـصــویــب در س ـفــر ری ــاس ــت جــمــه ــوری ب ــه اسـ ـت ــان تـصــریــح
ک ــرد :اح ـیــاء دریــاچــه اروم ـیــه مــوضــوعــی هــویـتــی و مـلــی اســت،
بــایــد ب ــا پ ــرداخ ــت م ـطــال ـبــات پ ـی ـمــان ـکــاران ظ ــرف ی ـکــی دوم ــاه
آی ـ ـنـ ــده زمــیــن ــه ب ـ ـهـ ــرهبـ ــرداری از پ ـ ـ ــروژه زاب فـ ــراهـ ــم شـ ــود.
حـجـتاالســام ذاک ــر خــواسـتــار آغ ــاز بـکــار سـتــاد احـیــای دریــاچــه
اروم ـیــه بــا روی ـکــرد جــدیــد ب ــرای پیگیری مـجــدانــه بــرنــامــه های
احـیــا دریــاچــه اروم ـیــه شــد و گـفــت :بــایــد بــا مــدیــریــت منسجم

و مـتـمــرکــز زم ـی ـنــه ارائ ـ ــه خ ــدم ــات گــردش ـگــری و تــوریـس ـتــی در
اط ـ ــراف دری ــاچ ــه ف ــراه ــم ش ـ ــود ،م ـتــاس ـفــانــه در حـ ــال حــاضــر
امـ ـک ــان ــات گ ــردشـ ـگ ــری در دریـ ــاچـ ــه اروم ـ ـیـ ــه وج ـ ــود ن ـ ــدارد.
نماینده مردم ارومیه در ادامه به موضوع ایجاد دهکده سالمت
اشارهوخواستار اختصاصبودجهملیبرای آغاز اینپروژه مهمشد.
وی از تـصــویــب تــاسـیــس ب ــازارچ ــه م ــرزی سـیـلــوانــا در ش ــورای
برنامهریزی استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد بودجه ملی برای
ایــن طــرح در سفر هیئت دولــت تصویب شــود چراکه ارومیه
از جنوب غرب در بنبست قــرار دارد در حالی که با ایجاد این
بــازارچــه مــرزی؛ زمینه اشتغال جوانان در منطقه  ۸۰هزارنفری
مرگور ترگور ایجاد شده و به رونق گردشگری در این منطقه که
از طبیعت بکر و کم نظیری برخوردار است ،کمک شایانی میکند.
وی دوبـ ــانـ ــد شـ ــدن پ ـنــج مـ ـح ــور اروم ـ ـیـ ــه بـ ـن ــد ،بـ ـ ـن ـ ــدراژان و
س ـی ـلــوانــا ،ســه راهـ ــه قــوشـچــی _ قــولـنـجــی ،ارومــی ــه_ام ــام ــزاده
و کـشـتـیـبــان و جـ ــاده ان ـهــر تــا صــومــای ب ــرادوس ــت را از دیگر

م ـطــال ـبــات در س ـفــر ری ــاس ــت ج ـم ـهــوری ب ــه اسـ ـت ــان خ ــوان ــد.
حـجـتاالســام ذاکــر همچنین خواستار آغــاز عملیات اجرایی
قطعه ســوم جــاده ارومـیــه _ تبریز و قطار سریع السیر تبریز_
ارومیه _ سرو شد.
نماینده م ــردم اروم ـیــه در مجلس خــاطــرنـشــان ک ــرد :تکمیل
ســدهــای نــازلــو و ب ــاران ــدوز چ ــای بــه جـهــت تــامـیــن آب شــرب
و کـ ـش ــاورزی در ســال ـهــای آ تـ ــی ،اخ ـت ـصــاص زم ـیــن بـ ــرای ایـجــاد
زیرساختهای منطقه ویــژه اقتصادی ارویـمــه و ســرو و ایجاد
منطقه  ۶شهری در امامزاده برای جذب سرمایهگذاران و کنترل
ساخت و سازها و انتقال سایت زباله نازلو که بیش از  ۲۰۰روستا
را تحتالشعاع قرار داده و باعث آلودگی آب سفرههای زیر زمینی
شده است ،از دیگر مطالبات مطروحه در سفر ریاست جمهوری
و هیئت دولت به استان خواهد بود که امیدواریم با نگاه ویژه
دولت مصوب شده و زمینه رشد و توسعه بیش از پیش استان
را فراهم آورد.

روحاهلل حضرتپور :

سفر رئیسی به آذربایجانغربی باید برای رفع محرومیتها باشد
جوابگویمطالباتاهالیاستانماباشید

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی گفت :سفر رئیس
جمهور به آذربایجانغربی اگر کمکی به رفع مشکالت این استان
نمیکند ،بیهوده خواهد بود.
تپ ــور در ارتـ ـب ــاط ب ــا س ـفــر ری ــاس ــت ج ـم ـهــوری به
روحاهلل حــض ــر 
نغــربــی اظ ـهــار ک ــرد :مــا در دور هه ـ ــای قبلی و در ریاست
آذربــای ـجــا 
یه ــای گــذش ـتــه ن ـیــز ش ــاه ــد س ـفــر ن ـفــر اول دول ـ ــت به
جــمــه ــور 
آذربایجانغربی بودیم اما آیا گرهی از مشکالت استان ما گشوده
شد؟ مصداق بارز این مساله نیز وضعیت آذربایجانغربی از لحاظ
شاخصهای توسعه است که در بین استانهای انتهایی و محروم
کشور قرار دارد.
وی با بیان اینکه آذربایجانغربی متاسفانه در ســال گذشته در
فالکتبارترین وضعیت ممکن قرار گرفت ،افزود :سفر آقای رئیسی
به این استان باید در راستای رفع محرومیتهای فعلی باشد چنان
که همین محرومیتها باعث شده آذربایجانغربی در نرخ بیکاری،
نرخ سواد ،نرخ بهداشت و حتی در نرخ تورم جزو استانهای ضعیف
کشور به حساب میآید.نماینده مــردم ارومیه در مجلس شورای
اسالمی با تاکید بر اینکه مردم آذربایجانغربی در بخشهای مختلف
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی مطالباتی دارند ،خاطرنشان کرد :من

نمونههایی از این مطالبات را طی نطقی که در مجلس داشتم بیان
کردم و اکنون نیز بر همانها تاکید دارم؛ تداوم عملیات احیای دریاچه
اورمیه ،لزوم سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ دولتی در بخش صنعت
به ویژه صنایع مادر این استان و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای
بالقوه کشاورزی این منطقه و توسعه مکانیزاسیون در این بخش
از مطالبات مردم آذربایجانغربی است.حضرتپور با تاکید بر اینکه
استان ما در بخش معادن ظرفیتهای بالقوهای دارد که متاسفانه
دولت برای سرمایهگذاری در آنها هیچ اقدامی نکرده است ،یادآور
شد :با سرمایهگذاری در بخش استخراج مواد معدنی و همچنین
ی از خامفروشی ،میتوان نرخ
فرآوری این محصوالت جهت جلوگیر 
بیکاری در این استان محروم و غریب را به صورت قابل مالحظهای
کاهش داد.
وی با اشــاره به فعالیت معدن طالی زر هش ــوران تکاب ،گفت :این
مـعــدن کــه یکی از بزرگترین م ـعــادن طــای خــاورمـیــانــه محسوب
میشود ،جز محرومیت و تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی
چه عایدی بــرای مــردم منطقه داشته اســت؟ غیر از ایــن اســت که
زیرساختهای موجود در آن از جمله راهها نیز توسط بهرهبرداران
معدن تخریب شده است؟ نمیشد با اختصاص درصدی از منابع

حاصل از استخراج طالی این معدن به خود منطقه ،در راستای رفع
محرومیتهای آن گام برداشت؟نماینده مردم ارومیه در مجلس
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه آقای رئیسی در جزئیات فعالیت
معدن زرهشوران تکاب قرار دارد ،اظهار کرد :منطقه آزاد شدن سرو
ارومیه ،تکمیل آزادراه ارومیه  -تبریز ،افزایش اعطای تسهیالت به
بخش کشاورزی استان برای تغییر نوع آبیاری ،افزایش حمایتها
از کشاورزان با خرید تضمینی محصوالت کشاورزی آنان از مطالبات
ن مازندران
جدی ماست.وی تاکید کرد :آقای رئیسی در سفر به استا 
نهــای دولتی
دستور آزادس ــازی سواحل دریــای خــزر که توسط ارگــا 
تسخیر شده بود را صادر کردند که با تعیین ضرباالجل تحقق یافت؛
لذا انتظار ما این است ایشان با چنین دستوراتی ،برای گرهگشایی
از مشکالت آذربایجانغربی نیز اقــدام کنند.حضرتپور با اشــاره به
اینکه اگر سفر آقای رئیسی به آذربایجانغربی صرفا بهرهبرداری از
پروژههایی است که در دولت قبل اجرا شده ،سفری بیهوده و بیثمر
خواهد بود ،گفت :ایشان در دوره ریاست بر قوه قضائیه به استان
سفر کردند و از ریز مشکالت اطالع دارند بنابراین انتظار ما این است
که سفر پیش روی ایشان همراه با مصوباتی باشد که گامی اساسی
در راستای محرومیتها و کاهش رنج مردم این دیار باشد.

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان آذربایجان غربی

مطالبهگری منطقی و هوشمندانه از دیدگاه امام جمعه ارومیه؛

همزمان با سفر رئیسجمهور به آذربایجانغربی؛

مفهو م مطالبهگری تفتیش زندگی
و حریم خصوصی مسئوالن نیست

نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی گفت :گیر دادن بیمورد به مسئوالن و پرداختن به
حریم خصوصی و زندگی شخصی افراد مطالبه گری نیست ،نباید این موارد با مطالبهگری
اشتباه گرفته شود.
بــه گ ــزارش جــا مجــم ،حجت االس ــام سید مهدی قریشی در همایش دانشجویی
«مطالبهگری منطقی و هوشمندانه» که با حضور دانشجویان استان ،در محل سالن
آمفی تئاتر پردیس دانشگاه ارومیه برگزار شد ،اظهار داشت :رهبر معظم انقالب اسالمی
در مساله مطالبهگری صحیح میفرمایند :یکی از الزامات مطالبهگری این است که مبانی
اعتقادی و ایمانی خود را با حضور در مجالس عالمان دین و اخالق مستحکم کنید.
این موضوع به معنی ارتقای سطح معرفت و بهره گیری از مبانی اسالمی در راستای
بیان صحیح و منطقی مطالبات است .وی افزود :مطالبات باید همراه با رعایت شأن
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مسئوالن و نیز با رعایت اخالق باشد .این طور نباشد که احساس شود فردی در مسیر
مطالبه گری دنبال خدشه دار کردن جایگاه و خود آن عنوان و مسئولیت است؛ مطالبه
از عملکرد مسئوالن باید مورد توجه و دقت قرار گیرد.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجانغربی ،عنوان کرد :گیر دادن بی مورد
به مسئوالن و پرداختن به حریم خصوصی و زندگی شخصی افراد مطالبه گری نیست،
نباید این موارد با مطالبه گری اشتباه گرفته شود .شخصیت حقیقی و حیثیت خانوادگی
یک مسئول را نباید به مفهوم مطالبهگری ارتباط داد .این نوع رفتارها به معنای تفتیش
در زندگی و حریم خصوصی است و باید از این نوع نگاه و رفتار خودداری کرد .وی ادامه
داد :برخی با این استداالل که مردم باید همه چیز را بدانند نسبت به انتقال هر مطلبی
به عموم اقدام میکنند .این اقدام نادرست و غیرمنطقی است ،به عنوان مثال اینکه
مردم تصاویر یک تصادف وحشتناک را ببینید بر اساس کدام منطق است؟ چرا مردم
باید چنین مواردی را ببینند؟ این نمایش تصاویر و خدشه دار کردن اذهان و قلوب
مردم چه تاثیری بر زندگی عمومی دارد؟ در این موارد باید دقت کافی شود که مردم نیاز
نیست هر چیزی را بدانند بلکه باید آنچه در جامعه نیاز است را بدانند و از آن مطلع
باشند.حجت االسالم قریشی ادامه داد :در موضوع دانشگاهها و بهره گیری از ظرفیت
دانشجویان در مباحث اجتماعی ،مسئوالن و مدیران دانشگاهی باید دقت نظر جدی
داشته باشند .هر دانشجو برای ایجاد شغل و نیز آغاز فعالیت کاری خود برنامه داشته
باشد .این نگاه و تفکر باید از طرف مسئوالن دانشگاهی تزریق شده و در راستای عمل
به وظیفه خطیر دانشگاهها در مسیر ساخت جامعه مبتنی بر توان بومی گام بردارند.
وی ادامه داد :تریبون نماز جمعه ،چه در سخنرانی پیش از خطبه و چه حتی قسمتی از
زمان ارائه خطبه ،در خدمت دانشجویان و دغدغهمندان است .مطالبات مردمی باید در
تریبون نماز جمعه از زبان دانشجویان ،دغدغه مندان و مطالبهگران منطقی و منصف
بیان شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجانغربی گفت :تاالر مرکزی ارومیه
در جریان سفر ریاست جمهوری و اعضای هیئت دولت به استان بصورت
رسمی افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
علیرضا نوروزی در گفتو گو با جامجم اظهار کرد :تاالر مرکزی ارومیه یکی از
 10پروژه مهم و فاخر فرهنگی کشور است که عملیات مطالعاتی و اجرایی
آن از سال  85شروع شدهاست .وی خاطرنشان کرد :در دولت سیزدهم
با تخصیص اعتبار کافی و سرعت بخشی به کار ،این پروژه تکمیل و آماده
بهره بــرداری شدهاست که همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان

افتتاح میشود.نوروزی تصریح کرد :این مجموعه در زیر بنای  ۱۸هزار و ۲۰۰
متر مربع در چهار بلوک شامل سالن همایشها با ظرفیت یک هزار و شش
نفر ،سالن اجراهای صحنهای موسیقی با ظرفیت  ۳۹۵نفر ،سالن روباز تئاتر
با ظرفیت  ۳۰۰نفر ،فضاهای مختلف تخصصی فرهنگی و هنری ،کارگاههای
هنری ،فضاهای آموزشی و تمرین و ...احداث شدهاست.مدیرکل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی آذربایجانغربی اعتبار هزینه شده بــرای این پــروژه فاخر
فرهنگی را بالغ بر  ۱۷۰میلیار تومان اعالم کرد که از محل اعتبارات ملی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی تامین شده است.

روند نزولی تراز دریاچه ارومیه همچنان ادامه دارد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از
کاهش تراز دریاچه ارومیه خبرداد.
به گــزارش جامجم ،دستگاهی با بیان اینکه تراز
فعلی دریاچه ارومیه  ۱۲۷۰.۷۹متر اســت ،گفت:
تراز دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال
گــذشـتــه  ۵۷ســانـتــی مـتــر کــاهــش یــافـتــه اســت.
دستگاهی حجم فعلی آب دریاچه را  ۳میلیارد و ۱۸۰
میلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود :این میزان
در مدت مشابه سال گذشته بیش از  ۵میلیارد
و  ۵۰میلیون مترمکعب بود که آمار مقایسه ای
کاهش ۱.۸۷میلیارد مترمکعبی را نشان میدهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گفت:

در حال حاضر دریاچه ارومیه  ۲۵۰۲کیلومتر مربع
وسعت دارد که این میزان در مدت مشابه سال
گذشته  ۳۵۷۵کیلومتر مربع بــود.وی با اشــاره به
میزان بارش ثبت شده در سال آبی جاری ،اظهار
کرد :تاکنون  ۲۷۸.۸میلیمتر بارش در کل استان
ثبت شــده اســت که در مقایسه با درازمـ ــدت۱۰ ،
درصد کاهش دارد.
دستگاهی با اشاره به کاهش  ۶درصدی حجم آب
در مخازن سدهای استان گفت :در حــال حاضر
 ۱۳۴۸میلیون مترمکعب آب در سدهای استان
وج ــود دارد کــه ای ــن م ـیــزان س ــال گذشته ۱۴۳۱
میلیونمترمکعببود.

برنامههای شاخص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی در یک نگاه
هنرهایتجسمی:
ـ برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی ( استانی  ،سراسری و بین المللی) با موضوعات مختلف دینی ـ مذهبی  ،ملی و
مناسبتهایمختلف
ـ برگزاری جشنواره ملی کاریکاتور بوکان با محوریت آسیبهای اجتماعی
ـ برگزاری کارگاه خوشنویسی تکاب به صورت استانی
ـ برگزاری کارگاه خوشنویسی خوی به صورت استانی
ـ پیجینگ عکاسی استان آذربایجان غربی با برپایی نمایشگاه به مرکزیت انجمن سینمای جوانان ارومیه
ـ تولید عکس از آسیبهای اجتماعی در شهرستانهای جنوب استان به مرکزیت انجمن سینمای جوانان مهاباد
ـ جشنواره پوسترهای گرافیکی با محوریت آسیبهای اجتماعی
ـ صدور مجوز برپایی  7مورد نمایشگاه هنرهای تجسمی در سطح استان
ـ طراحی و برنامه ریزی برای برگزاری اولین جشنواره استانی مد و لباس با محوریت آسیبهای اجتماعی
ـ برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی به مناسبت هفته هنر انقالب اسالمی
ـ برپایی نمایشگاه آثار قرآنی و احادیث از تابلوهای خوشنویسی ،نگارگری و عکس به مناسبت هفته قرآن و عترت
ـ اجرای طرح رایگان آموزش هنر در شاخه عکاسی در شهرستان میاندوآب
ـ تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از برگزاری نمایشگاههای هنرهای تجسمی
هنرهاینمایشی:
ـ برگزاری جشنواره تئاتر رامان به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی سردشت
ـ برگزاری جشنواره نمایشهای خیابانی بوکان با محوریت آسیبهای اجتماعی
ـ جشنواره تئاتر اتود در شهرستان بوکان
ـ برگزاری جشنواره نمایشنامه خوانی برف در شهرستان پیرانشهر
ـ جشنواره نمایشنامه نویسی استان آذربایجان غربی با محوریت اسیبهای اجتماعی
ـ تولید و اجرای عمومی نمایشهای عروسکی به تعداد  15مورد در سطح استان
ـ برگزاری جشنواره تئاتر قرآنی در دو بخش خواهران و برادران توسط حوزههای علمیه استان
ـ برگزاری جشنواره تئاتر استانی نهال در شهرستان میاندوآب
ـ برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره تئاتر طنز در شهرستان نقده
ـ برنامه ریزی برای برگزاری سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان غربی
ـ صدور مجوز برگزاری دورههای آموزش تئاتر( بازیگری و کارگردانی) در شهرستانهای چایپاره ،پلدشت ،نقده ،ارومیه( 3مورد)،
اشنویه
ـ صدور مجوز برای اجرای عمومی  27مورد نمایش در شهرستانهای تابعه اداره کل
ـ اجرای  3مورد نمایش خیابانی به مناسبت هفته قرآن و عترت در سطح استان
ـ طراحی و اجرای برنامههای نمایشی به صورت استانی و در تمام شهر ستانهای تابعه به مناسبت هفته هنر انقالب اسالمی
ـ اجرای طرح رایگان آموزش هنر در شاخه تئاتر و بازیگری در شهرستانهای شاهین دژ و بوکان
ـ برنامه ریزی برای برگزاری طرح رایگان آموزش هنر در شاخه تئاتر در شهرستان ارومیه و چایپاره ،شوط و چالدران
ـ تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از اجراهای عمومی نمایش
ـ انجام حمایتهای مالی برای تامین بخشی از درمان هنرمندان دارای بیماریهای خاص
موسیقی:
ـ صدور ابالغ تاسیس و راه انــدازی دفتر نمایندگی انجمن موسیقی استان در شهرستانهای خوی ،سردشت ،نقده و
میاندوآب
ـ برگزاری جشنواره سراسری موسیقی ( بیت و حیران) در شهرستان سردشت
ـ برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره موسیقی کودک
ـ برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره موسیقی شمس و موالنا در شهرستان خوی
ـ برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره ملی موسیقی صفی الدین اورموی در شهرستان ارومیه
ـ برنامه ریزی برای همایش استانی اجرای موسیقی نفرات برگزیده آموزشگاههای آزاد هنری موسیقی استان

ـ حمایت از تولید آلبوم موسیقی هنرمندان موسیقی استان با محوریت دفاع مقدس ،ایثار و شهادت
ـ حمایت از تولید و اجرای  6مورد سرود انقالبی برای شرکت در جشنواره سراسری سرودهای انقالبی سپاه شهدای آذربایجان
غربی
ـ حمایت از اجرای سرودهای انقالبی توسط تنها گروه نونهاالن استان (یاران خراسانی)
ـ صدور مجوز برگزاری  4کنسرت هنرمندان بومی استان و  4کنسرت موسیقی هنرمندان کشوری در سطح استان
فیلموسینما:
ـ تصویب ،برنامه ریزی و پیگیری اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی سینما در شهرستانهای خوی ،سلماس ،نقده و مهاباد
ـ تولید فیلم کوتاه توسط هنرمندان و سینماگران استان با محوریت آسیبهای اجتماعی به تعداد با مرکزیت انجمن
سینمایجوانانارومیه
ـ برگزاری جشنواره فیلمنامههای کوتاه با موضوع آسیبهای اجتماعی با مرکزیت انجمن سینمای جوانان مهاباد
ـ تولید محتوای دیجیتال ( موشن گرافی ) به تعداد  150مورد
ـ برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس استان آذربایجان غربی
ـ برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت چهاردهمین هفته فیلم و عکس استان توسط انجمن سینمای جوانان ارومیه
ـ برگزار کارگاههای تخصصی سینما با حضور دکتر احمد الستی در چهاردهمین هفته فیلم و عکس توسط انجمن سینمای
جوان ارومیه
ـ برگزاری چهاردهمین هفته فیلم و عکس استان از مورخه  26لغایت  29اردیبهشت ماه  1401توسط انجمن سینمای جوان
ارومیه
ـ صدور مجوز برای تولید و ساخت  17فیلم کوتاه و داستانی توسط هنرمندان جوان استان
ـ اکران استانی فیلم سینمایی « موقعیت مهدی» و « منصور» در شهرستانهای فاقد سینمای استان به مناسبت هفته
هنر انقالب
ـ تجلیل از کارگردان فیلم سینمایی موقعیت مهدی در اکران مردمی در سینما ایران ارومیه
ـ اجرای طرح رایگان آموزش هنر در شاخه عکاسی در شهرستان میاندوآب
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برنامههای فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از دیماه 1400
برنامههای جنبی نمایشگاه مجازی کتاب تهران در آذربایجان غربی
عصر شعر فاطمی و بزرگداشت روز زن
رونمایی از کتاب « ببخش کربال نبودم »
محفل شعر و ادب روز زن و مبالد حضرت زهرا(س)
کارگاه آموزش ویراستاری
کارگاه مقدمه ای بر متنوی پژوهی
کارگاه نظامی شناسی
مراسم تجلیل از ناشران فعال استان
مراسم دورهمی نویسندگان دوران انقالب برای بازگویی خاطرات
سومین دوره ی «آیین عصر کتاب)
مسابقه ی کتابخوانی بین کارگران و کارمندان پتروشیمی ارومیه
دومین جشنواره کاالها و محصوالت فرهنگی استان آذربایجان غربی
برنامههای فرهنگی سومین هفته قرآن و عترت استان
کارگاههای آموزشی «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»
نمایشگاه کتاب و آثار هنری
جشنواره شعر و داستان
مسابقه کتابخوانی و زنگ انشا
تأثیر قرآن و حدیث بر اشعار نظامی
برنامههای متنوع در دهه فجر استان
به صدا درآوردن ناقوش کلیساها رأس ساعت ورود حضرت امام
آغاز جشنواره فجر هموطنان مسیحی
اهدای کتاب در مناطق حاشیه ای شهر
شب شعر دیو چو بیرون رود( ...استانی)
نقد و بررسی کتاب
برنامههای هفته بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی
شب شعر نظامی (استانی)
برنامه کانون عاشیقی
نشست تخصصی تأثیر قرآن بر اشعار نظامی
عصر شعر نظامی
فضا سازی تبلیغاتی
تصویرسازی اشعار نظامی و ایجاد نمایشگاه
تجلیل از نظامیشناسان استان
مسابقه خوانش اشعار نظامی توسط کودکان و ضبط و ارسال آن به دبیرخانه
انجام امورات مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
برنامههای جنبی نمایشگاه کتاب تهران سال 1401
برنامههای فرهنگی هفته معلم و بزرگداشت شهید مطهری
شب شعر سردار دلها شهید قاسم سلیمانی
برنامههای فرهنگی بزرگداشت فردوسی
شب شعر به مناسبت ماه مبارک رمضان
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دانشگاه ارومیه ،محرک پیشران توسعه آذربایجان غربی
 26آب ــان مــاه ســال گــذشـتــه بــود کــه بــا حـکــم دکتر
زلفی گل وزیر علوم تحقیقات وفناوری ،دکتر احمد
علیجانپور به سمت سرپرستی دانشگاه ارومیه
مـنــصــوب ش ــد .دک ـتــر علیجانپور در م ــدت شش
ماه مسئولیت خود به عنوان سکاندار دانشگاه
جــامــع اس ـتــان اق ــدام ــات گـسـتــرده ای را در سطح
دانشگاه در جهت توسعه و پیشرفت آن انجام
داده و ارتباطات گسترده با سایر نهادها و ارگانها
و اشرافیت کامل به بخشها ،قسمتها و قوانین
دانـشـگــاهــی و مــدیــر یــت مبتنی بــر طــرح و برنامه
و همچنین بــازدی ـدهــای مـیــدانــی از شاخصههای
بارز وی درایــن شش ماه بوده اســت .برای آگاهی
بیشتر با رویکردها و برنامههای دانشگاه ارومیه با
دکتر علیجانپور به گفتگو نشسته ایم.
آق ــای دک ـتــر  ،از ظرفیتها و ت ــوان کمی دانشگاه
ارومیه برای ما بفرمایید:
دانشگاه ارومیه یکی از قدیمی ترین دانشگاههای
ای ــران اســت کــه هــم اکــنــون دارای  10دانـشـکــده6 ،
پژوهشکده و یک پردیس بین االملل است .بیش
از  500عضو هیات علمی در دانشگاه ارومیه در حال
تدریس و پژوهش هستند و همچنین بیش از 12
هزار دانشجو ایرانی این دانشگاه در حال تحصیل
هستند.همچنین دانشگاه در جذب دانشجویان
خــارجــی اهـتـمــام وی ــژه ای داش ـتــه و بـیــش از 1300
دانشجوی خارجی هم اکنون در دانشگاه ارومیه
در حــال تحصیل هستند .همچنین طبق برنامه
ری ــزی کــه ص ــورت گرفته در ســال جــدیــد بــا در نظر
گرفتن استانداردهای آموزشی و امکانات دانشگاه،
نسبت به جذب دانشجویان خارجی اقدام خواهیم
کرد .دانشگاه ارومیه با دارا بودن آزمایشگاهها و
پژوهشکدههای مجهز و منحصر به فرد به عنوان
یکی از مراکز مهم علمی تحقیقاتی در شمالغرب
کشور به حساب میآید.
آقای دکتر  ،همانطور که مستحضرید مقام معظم
رهبری بــرای سال  1401شعاری در زمینه تولیدات
دانش بنیان اعالم نمودند .که مسلما دانشگاهها
در تـحـقــق ای ــن ش ـعــار م ـیتــوان ـنــد نـقــش بـســزایــی
داشته باشند .دانشگاه ارومیه چه برنامه ای برای
این امر دارد:

عنوانی کــه مـقــام معظم رهـبــری بــرای ســال جدید
در نظر گرفتند برای ما دانشگاهیان یک فرمان و
دستور الزم االجرا است .دانشگاه ارومیه نیز برای
اقتصاد دانش بنیان ،تولید دانش بنیان و اشتغال
دانش بنیان طر حهای ویژه ای جهت اجرا در طول
سال  1401برنامه ریزی نموده است.
در حــوزه پــژوهــش و ف ـنــاوری ب ــرونداده ــای علمی
خاصی را در دانشگاه ارومیه داریم و این بروندادها
در دو حوزه پژوهش و فناوری تقسیم میشود ،در
حوزه فناوری یک مرکز رشد داریم که  ۳۱شرکت در
این مرکز فعال هستند و  ۷مورد از این شرکتها
به مرحله هسته ۱۸ ،مورد به مرحله شرکت فناور که
خروجی فناوری دارند و  ۶شرکت از این شرکتها به
مرحله دانشبنیان رسیده اند.
 ۵۲محصول در شــرکـتهــای فـنــاوری و مرکز رشد
دانشگاه ارومیه تولید شده که از این  ۵۲محصول
یــک ســری از مـحــصــوالت در مسیر ت ـجــاری ســازی
هستند و یک سری دیگر از محصوالت ما که بسیار
مهم و تاثیرگذار در حــل مشکالت جامعه است
مــانـنــد پــچ پـنــل و مـحــصــوالت شـبـکــه ،محصوالت
زیستی و نانو تکنولوژی پهپاد سمپاشای و  ...است
که در مراکز رشد ما تولید شده اند و بخشی از اینها
به مرحله تجاری سازی رسیده اند.
بــرای ســال  ۱۴۰۰حــدود  ۹۲۸مـقــالــه ۹۵۶ ،ISIمقاله
اسکوپوس و  ۵۴۷مقاله در نمایه  ISCداشتیم و
همچنین  9نفر از دانشگاهیان جــزو یــک درصــد
دان ـش ـم ـنــدان بــرتــر ج ـهــان بــودنــد و و آ قـ ــای دکتر
«مهران مرادی» استاد برتر نمونه کشوری در حوزه
دامپزشکی شد و همچنین  ۹نفر از دانشجویان
دان ـش ـگــاه ارومـ ـی ــه ب ــه ع ــن ــوان نــف ــرات بــرتــر بنیاد
ملی نخبگان انتخاب شدند.
دانـش ـگــاه ب ــرای شــرک ـتهــای دانـشبـنـیــان برنامه
حمایتی در نظر گرفته شــده از نظر محل و مکان
اسـکــان و از بابت تاسیسات و امکاناتی کــه نیاز
دارنــد را در اختیار آنهــا قــرار داده ایــم .بــرای شروع
فعالیت که از ایده و بعد تبدیل به محصول است
حمایتهای مالی دانشگاه از این شرکتها انجام
میدهد.
همچنین ص ـنــدوق پــژوهــش و نـ ــوآوری در سطح

وزارت خــانــه و مـعــاونــت علمی ر یــاســت جمهوری
تاسیس شــده کــه دانـشـگــاه اروم ـیــه نیز جــزو این
ص ـنــدوق ب ــوده و شــرکـتهــا دان ــش بنیان را بــرای
گــرف ـتــن تـسـهـیــات ک ــم ب ـهــره م ـعــرفــی م ـیک ـنــد که
میتوانند در رونــد توسعه و تعالی شرکتها موثر
باشد .
عالوه بر برنامههای متنوع که دانشگاه در جهت
حمایت از ف ـنــاوران و فعالیتهای دانــش بنیان
دارد ،همچنین قصد افتتاح ناحیه نوآوری و فناوری
در مــاههــای آ تــی دارد .ایــن ناحیه محلی مناسب
جـهــت اس ـت ـقــرار و حـمــایــت از شــرک ـتهــای دانــش
بـنـیــان ب ــوده کــه در مـحــل یـکــی از ساختمانهای
تــار ی ـخــی دان ـش ـگــاه اروم ـیــه کــه در واق ــع ن ـمــادی از
تطبیق قدمت و نوآوری خواهد بود.
همانطور که میدانید ارتباط ما بین دانشگاهها
و صنعت و جــامـعــه کـمــی مـغـفــول مــانــده اســت،
دانشگاه ارومیه برای افزایش این ارتباط چه برنامه
ای دارد:
بی شک همه میدانیم که در شرایط بد تحریمها
قــرار دار یــم و ورود تجهیزات ،فـنــاوری و همچنین
ارتباطات بین المللی بسیار کم شده است .در این
شــرایــط ارتـبــاط دانـشـگــاه ،صنعت و جامعه بسیار
ضروری است.
باید از حرف و شعار عبور کرده و وارد عمل شویم.
ارتباط و انسجام منطقی بین دانشگاه و صنعت و
جامعه الزم است و البته دستورات حاکمیتی هم در
این رابطه موثر است.
ایجاد کارگروهی برای شناسایی و احصاء مشکالت
جامعه و صنعت که از مطالبات استاندار محترم
آذرب ــایـ ـج ــان غ ــرب ــی ن ـیــز ه ـســت مــیت ــوان ــد ب ــا نظر
کارشناسی نسبت به حل مشکالت جامعه اقدام
نماید.
در همین راستا دبیر خانه گروه کاری آموزش عالی
و پژوهشهای کاربردی با مجوز سازمان برنامه و
بودجه در دانشگاه ارومـیــه راه ان ــدازی میشود و
زمینه را برای فعالیت و اجرای برنامههای مستمر
در حوزههای مختلف پژوهشی ،آموزشی و فناوری
فراهم میکند.
سازمانها و نهادهای حاکمیتی و دولتی نیز باید

مسیر مستقیم بــرای ارتباط با دانشگاه داشته
باشند .پیشنهاد داریم دفاتری برای دانشگاهها
در ادارات و سازمانها اختصاص یابد تا اساتید و
دانشگاهیان به عنوان هیئت اندیشه ورز و اتاق
فکر در خدمت آن نهادها باشند.
آق ــای دک ـتــر  ،دانـشـگــاه اروم ـیــه ب ــرای از سرگیری
آموزشهای حضوری چه برنامه ای دارد؟
ک ــرون ــا در طـ ــول دو سـ ــال گــذش ـتــه ه ـمــه اب ـعــاد
جامعه از بابت اقتصادی ،اجتماعی و بحثهای
علمی و دانـشـگــاهــی را تحت تاثیر ق ــرار داد؛ در
ســال جــدیــد آم ــوزشه ــای حــضــوری دان ـش ـگــاه از
سر گرفته شد .البته در این مدت فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی دانشگاه متوقف نشده بود
و دانشجویان ارشد و دکترا برای انجام پایان نامه،
رساله و پروژههای تقاضامحور در دانشگاه فعال
بودند.
در ماههای اخیر دانشگاه از نظر تقویت تجهیزات
آم ــوزش ــی و خــدمــات رفــاهــی بــا کـیـفـیــت بـ ــرای از
سرگیری آموزشهای حضوری تالش زیادی کرد و
باتوجه به دستور العملهای ارسال شده ،جهت
اسـکــان دانـشــجــویــان در خوابگاهها نسبت به
تزریق سه دز واکسن و حضور در کالسها تزریق
دو دز واکسن نسبت به از سرگیری آموزشهای
حضوری در دانشگاه اقدام کرد.
چــه بــرنــامـههــایــی در زمینه فرهنگی اجتماعی
ورزشی در سطح دانشگاه دارید؟
در دانشگاه ارومـیــه ظرفیتهای بــاالی در زمینه
اجرای برنامههای فرهنگی ،تربیتی و ورزشی وجود
دارد.
ما از برنامههای تشکلهای فرهنگی اجتماعی در
جهت ارتقای سطح فرهنگی دانشگاه حمایت همه
جانبه ای داریم.
جـنـبـشهــا و تـش ـک ـلهــای فــرهـنـگــی دانـشــجــویــی
میتوانند بــا مراقبت و تقویت ماهیت بنیادین
خود در جهت اعتالی فرهنگی ،اقتصادی و علمی و
نقد منصفانه و مطالبه گری هوشمندانه و تحلیل
صحیح واقعیات ،دانشگاه اجتماعی در تــراز نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران را عینیت بخشیده
و پیشران تحقق تـمــدن نــویــن اســامــی بــراســاس

بیانیه گام دوم انقالب مورد نظر مقام معظم رهبری
باشد.
هـمـچـنـیــن ف ـعــال ـی ـتهــای حـ ــوزه تــربــیــت بــدنــی در
دانشگاه در این چند ماه ارتقای چشم گیری داشته
است .ما اعتقاد داریــم فعالیتهای ورزشــی عالوه
بر جنبه ورزشی و ارتقای سالمت دانشگاهیان ،با
توجه به ایجاد همدلی و نشاط ،دارای جنبههای
فرهنگی و اجتماعی نیز هست.
اف ـت ـتــاح و ب ـه ـســازی ســال ـنهــا و امــاکــن ورزشـ ــی و
استخر دانشگاه و همچنین بهسازی خوابگاههای
دانشگاه از دیگر اقدامات در این زمینه بود.

آقــای دکـتــر  ،همانطور کــه مـیدانــیــد دانشجویان

یکی از ارک ــان اصـلــی دانـشــگــاههــا هستند .جهت
تکریم این قشر از جامعه چه برنامه ای دارید؟

بــه همکاران خــود در دانشگاه تاکید کــرده ام که

تکریم دانشجویان و داشتن سعه صدر در پاسخ
دادن بــه مطالبات دانـشــجــویــان را در صــدر امــور
خود قرار دهند .ما هم در تالش حل مشکالت و
دغدغههای به حق دانشجویان هستیم.معموال
دانشجویان به دلیل شور جوانی و از سر دغدغه
مــنــدی بــا ح ــرارت سخن میگویند و نظراتشان را
تند بیان میکنند و مسئوالن باید با سعه صدر با
این دانشجویان رفتار کنند و آستانه تحمل خود را
باال ببریم و ما هم مطالبات و دغدغههای کالن تر
آنها که فراتر از حوزه مسئولیتی مدیریت دانشگاه
هم هست را نیز به مسئولین استانی و کشوری
منعکس میکنیم.

