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برتری دانشگاه آزاد در مسابقات 
ملی پل فوالدی

دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه در مسابقات ملی پل فوالدی برتر شد.
دانشــجوی دکتری سازه دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه گفت: دانشجویان این واحد در هفتمین 

دوره مســابقات ملی پل فوالدی و در بخش کاراترین پل مقام نخست را کسب کردند.
حمید ســعیدیان در گفتگو با خبرنگار جام جم ارومیه، با بیان اینکه هفتمین دوره مســابقات ملی پل فوالدی 
در دو مرحلــه اقتصادی ترین پل و کاراترین پل انجام شــد، گفت: در قســمت کاراترین پل که ســخت ترین و 
باارزش ترین قســمت مســابقه بود، هر پلی که می توانست زیر بار حدود یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرمی، خیز کمتر با 

وزن کمتر و همچنین کمترین جابه جایی را داشــته باشد، برنده مسابقه می شد.
وی افزود: در این قســمت تیم دانشگاه آزاد اســالمی واحد ارومیه توانست با خیز یک سانتی متر و جابه جایی 

جانبی یک ســانتی متر بهترین عنوان و مقام نخست را...
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روزهای خوب دریاچه ارومیه فرا می رسد
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دیریست که دلدار پیامی نفرستاد
ننوشت سالمی و کالمی نفرستاد
صدنامه فرستادم و آن شاه سواران

حافظپیکی نداونید و سالمی نفرستاد

به گزارش خبرنگار جام جــم آذربایجان غربی نزدیک عید 
که می شــود حال همه کم کم خوب می شود. این روزها، حال 
دریاچه ارومیه نیز خوب است. بارندگی های مناسب سال جاری 
در کنار صرفه جویی و مدیریت مصرف آب، باعث شــده است تا 
در این روزها دریاچه ارومیه از همیشــه سرحال تر به نظر برسد. 
همه این اتفاقات در حالی اســت که هنوز از دهها پروژه عمرانی 
مانند ســد کانی ســیب و 19 تصفیه خانه هنوز آبی به دریاچه 
ارومیه ریخته نشــده اســت و نتایج این پروژه ها کم کم از سال 

آینده خود را نشان خواهد داد.
* افزایش وسعت و تراز دریاچه

معاون ســازمان حفاظت از محیط زیســت در گفت و گو با 
خبرنــگار جام جم آذربایجان غربی می گوید: در بهمن ســال 
گذشــته وســعت دریاچه ارومیه 1892 کیلومتر و تراز آب آن 
127۰/41 ســانتی متر بود اما بــا تالش های صورت گرفته در 
بهمن سال 97 وســعت دریاچه ارومیه به 2334 کیلومتر و تراز 

آن به 127۰/7۰ افزایش پیدا کرده است.
مســعود تجریشــی اظهار می کند: از آغاز فعالیتهای ستاد 
احیای دریاچه ارومیه تاکنون، 296۵ میلیارد تومان اعتبار برای 
دریاچه ارومیه هزینه شــده اســت که به صورت تفکیک شده ؛ 
در بخش رودخانه های مرزی و از محل صندوق توســعه ملی 
1۵8۰ میلیارد تومان، از محل بودجه های ســنواتی دســتگاه 
های اجرایی 21۵ میلیارد تومان و از محل ماده 1۰ -12 ، اعتبار 

117۰ میلیارد تومانی هزینه شده است.
به گفته وی، بر اســاس داده ها ۵۰ درصد هزینه ها از محل 
صندوق توسعه ملی انجام شده است اما از 7۰ درصد پروژه های 
عمرانی انجام شــده، هنوز آبی به دریاچه ارومیه روانه نشــده 
اســت. پیش بینی ما این اســت که اگر کارها طبق برنامه جلو 
برود، از خرداد ســال آینده از 19 تصفیه خانه آب تمیز به دریاچه 
ارومیه برسد. تا سال 14۰۰ تا سقف 3۰۰ میلیون مترمکعب آب 

از این تصفیه خانه ها به دریاچه ارومیه خواهد رســید.
* عامل انسانی؛ متهم ردیف اول

این مقام مســئول درباره آخرین وضعیت پروژه طرح انتقال 
آب از ســد کانی ســیب به دریاچه ارومیه و سد سیلوه بیان می 
کند: پروژه کانی ســیب که جزو پروژه های ماندگار کشــوری 
است از 68 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و برای سال 
آینــده نیز اعتباری در حدود 7۰۰ میلیارد تومان برای آن در نظر 
گرفته شــده است. ضمن آنکه تاکنون نیز 16۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار برای این پروژه هزینه شــده اســت. با پایان این طرح و 
از سال 1399، ســاالنه 623 میلیون متر مکعب آب به دریاچه 

ارومیه واریز خواهد شد.
تجریشــی ادامه می دهد: سد ســیلوه و کانالهای اصلی آن 
1۰۰ درصد به اتمام رســیده اســت و در ابتدا 19۵ میلیون متر 
مکعــب و بعد از احیای دریاچه ارومیه 9۵ میلیون متر مکعب آب 

به دریاچه ارومیه روانه خواهد شد.
وی با اشــاره به دالیل خشک شدن دریاچه ارومیه و درصد 
تاثیــر آنها مــی گوید: 18 درصد کاهــش بارندگی، 2۰ درصد 
کاهش روان آب و افزایش گرمای زمین از جمله دالیل طبیعی 
و 6۵ درصد عوامل انســانی در خشــک شــدن دریاچه ارومیه 

نقش دارند.
 مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ســتاد احیای دریاچه ارومیه 
در پاســخ به ادعای برخی کارشناســان مبنــی بر کم کاری در 
آذربایجان شرقی برای احیای دریاچه ارومیه می گوید: در واقع 
استان آذربایجان شــرقی آبی ندارد که به دریاچه ارومیه روانه 
کند. بر این اساس نیز 2/3 بودجه ستاد احیا در آذربایجان غربی 
و 1/3 بودجه نیز در اذربایجان شــرقی هزینه  شده است. ما کم 
کاری های ســازمان یافته را قبول نداریم. شاید در برخی حوزه 
ها ضعفهایی در اســتانها مشاهده شود و با رصد شرح وظایف و 

اقدامات به دنبال کاهش آنها هستیم.
* موفقیت در کاهش سطح زیر کشت چغندر

رئیس دفتر اســتانی ســتاد احیای دریاچه ارومیه نیز درباره 
کشــت محصوالت آب بر در حوزه دریاچــه ارومیه می گوید: 
اظهارات مختلفی از زبان افراد مختلف در این زمینه شده است. 
در برخی حوزه هــا موفق بوده ایم و در برخی حوزه ها نیز هنوز 
جای کار زیاد اســت. در این میان نقش رسانه ها برای افزایش 
آگاهی ها و حساسیت بین مردم بسیار حائز اهمیت است. چراکه 
این رسانه ها هستند که می توانند مردم را راغب به مشارکت در 

طرح احیای دریاچه ارومیه کنند.
ســرخوش می گوید: اکنون در اطراف سد حسنلوی نقده که 
نزدیک ترین ســد به دریاچه ارومیه است، سطح کشت بیش از 
1۰۰۰ هکتاری چغندر قندر را به صفر رســانده و کشــت کلزا را 

جایگزین کرده ایم.
وی ابراز می کند: ســطح زیر کشــت چغندر قندر از 23 هزار 
هکتار به 12 هزار و 6۰۰ هکتار در ســال گذشــته کاهش پیدا 
کرده اســت. هر چند امســال سطح کشــت به 13 هزار و 6۰۰ 

هکتار افزایش پیدا کرده اما در نهایت موفق به کاهش 1۰ هزار 
هکتاری شده ایم و در تالش هستیم تا حد ممکن در حوزه آبریز 

دریاچه ارومیه از کشت های کم آب بر استفاده شود.
رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه بیان می کند: 
هم اکنون کارخانه های قند اســتان؛ تنها می توانند 1۵۰۰ تن 

چغندر قند از کشاورزان تحویل بگیرند .
 رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، در پاسخ به این 
ســوال که  بسیاری از مردم تثبیت دریاچه ارومیه را صرفا ناشی 
از بارندگیهای مناســب می دانند و نه اقدامات ستاد احیا و دلیل 
آن حــذف برنامه های فرهنگی و تمرکز بر برنامه های عمرانی 
اســت، بیان می کند: در حقیقت برنامه های فرهنگی ما حذف 
نشــده اســت و در کمیته فرهنگی تصمیم بر این شده است که 

همه برنامه های عمرانی ما دارای پیوست فرهنگی باشد.
کامــران زینالزاده می افزاید: در حــال حاضر انتقاداتی کم 
و بیــش از برنامه های فرهنگــی وجود دارد اما قطعا با اقدامات 
انجام شده، در ســال آینده برنامه های فرهنگی ما نمود و بروز 

خواهد داشت.
اگرچه مشــکالت حوزه آب در آذربایجان غربی نســبت به 
بســیاری از استان های کشور کمتر است اما این مساله به هیچ 
وجه نباید باعث شــود از موضوع مدیریــت بهینه منابع آب در 

استان غفلت کنیم.
باید برای اســتفاده بهینه از منابع آب در استان برنامه ریزی 
های دقیق و اصولی انجام شــود، جهاد کشاورزی استان با بهره 
گیری از تکنولــوژی های نوین، آموزش کشــاورزان و تغییر 

الگوی کشــت می تواند در این زمینه نقش بسزایی ایفا کند.
در استان کارهای بسیار خوبی برای ارتقای کشاورزی بویژه 
در حوزه اصالح بذر و نهال انجام شــده که در کشــور بی نظیر 
است، برای مثال در اســتان بر روی اصالح بذر گندم تحقیقی 
صورت گرفته که برداشت گندم در هر هکتار زمین دیم را به 1۵ 

تن و در زمین های آبی تا 4۰ تن افزایش می دهد، الزم اســت 
اســتفاده از این دستاوردها در استان در دستور کار قرار گیرد.

در خصوص کشــت برنج در اســتان با مصرف آب مشــابه 
محصول گندم نیز اقداماتی در دســتور کار است که امیدواریم 

به مرحله عملیاتی شدن برسد.
متاســفانه در طول این سال ها، بخش کشاورزی استان آن 
طور که باید و شــاید از تکنولوژی های جدید بهره نبرده، وظیفه 
جهاد کشــاورزی اســت که در این خصوص نیز اقدامات جدی 

را انجام دهد.
بــی تردید با اســتفاده از تکنولوژی هــای جدید در بخش 
کشــاورزی، اســتان می تواند بــه قطب تولیــد محصوالت 

کشاورزی در کشور و حتی خاورمیانه تبدیل شود.
برای ســاماندهی چاه هــای غیرمجاز، جهاد کشــاورزی 
اســتان پیشنهادی را با هدف تشویق کشاورزان به اجرای شیوه 
های آبیاری نوین در اراضی ارائه داده که الزم اســت با کمک 
نماینــدگان مجلس این پیشــنهاد به قانون تبدیل شــده و به 

مرحله اجرا برسد.
با چند ســرمایه گــذار در خصوص ایجــاد دامپروری های 
صنعتی و تولید لبنیات در اســتان مذاکره شــده که در صورت 
عملیاتی شــدن عالوه بر اشــتغالزایی برای اســتان می تواند 
بخشــی از نیازهای کشور را در این زمینه تامین کند. در همین 
راستا بزودی طرح ایجاد گاوداری 1۰ هزار راسی در ماکو کلنگ 
زنی می شــود و ظرفیت گاوداری 2 هزار راسی سلماس نیز به ۵ 

هزار راس افزایش پیدا خواهد کرد.
در ســفر دکتر جهانگیری که اواســط اسفند به استان انجام 
خواهد شد، مهمترین مسائل و مشکالت استان از جمله مشکل 
تخصیص آب به بخش صنعت و خدمات در اســتان مطرح می 
شــود که امیدواریم با رفع مشکالت، روند توسعه استان شتاب 

بیشتری به خود بگیرد.

 روزهای خوب دریاچه ارومیه 
فرا می رسد

دانشگاه آزاد اســالمی ارومیه در مسابقات ملی پل فوالدی برتر 
شد.

دانشجوی دکتری سازه دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه گفت: 
دانشــجویان این واحد در هفتمین دوره مسابقات ملی پل فوالدی و 

در بخش کاراترین پل مقام نخســت را کسب کردند.
حمید ســعیدیان در گفتگو با خبرنگار جام جم ارومیه، با بیان اینکه 
هفتمین دوره مسابقات ملی پل فوالدی در دو مرحله اقتصادی ترین 
پــل و کاراترین پل انجام شــد، گفت: در قســمت کاراترین پل که 
ســخت ترین و باارزش تریــن قســمت مســابقه بود، هــر پلی که 
می توانســت زیر بــار حدود یک هــزار و ۵۰۰ کیلوگرمی، خیز کمتر 
با وزن کمتر و همچنین کمترین جابه جایی را داشــته باشــد، برنده 

مسابقه می شد.
وی افزود: در این قســمت تیم دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه 
توانســت با خیز یک ســانتی متر و جابه جایی جانبی یک سانتی متر 

بهترین عنوان و مقام نخســت را به دست بیاورد.
عضو تیم اعزامی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه با یادآوری 
اهــدف برگزاری این مســابقات عنــوان کــرد: در منطقه ییالقی 
میگون قرار بــود بر روی رودخانه میگون پلی به منظور دسترســی 
راحت همشــهریان ساخته شــود و این مسابقه برای تعیین برترین و 

مناسب ترین ایده برای این پل بوده است.
دانشجوی دکتری سازه دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه تصریح 
کرد: شــرکت کنندگان موظف بودند مدل واقعی پل پیشنهادی خود 
را در مقیاس 1:1۰ بســازند تا این مدل ها در شرایط شبیه سازی شده 
مــورد آزمایش پایداری، مقاومت و عملکرد زیر بارهای اســتاندارد 

ثقلی و جانبی قرار گیرند.
ســعیدیان با تأکید بر اینکه تمام تیم ها و استادان شرکت کننده از 
استادان بنام رشــته عمران و مدعی کسب عنوان بودند، خاطرنشان 
کرد: ســازه طراحی شده توســط دانشــجویان واحد ارومیه بدون 
هیچ گونه اسپانســری توانست بین دانشــگاه های مطرح کشور این 

مقام را به دست آورد.
عضو تیم اعزامی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه با بیان اینکه 
در اینگونه مسابقات و جشنواره ها عیار دانشگاه ها و اینکه چه قدر بنیه 
علمی دارند و قادرند خود را مطرح کنند، تصریح کرد: واحد ارومیه در 
رشته های فنی مهندســی و بویژه عمران دارای سطح بسیار باالیی 

است و از دانشگاه های شاخص محسوب می شود.

 برتری دانشگاه آزاد 
 در مسابقات ملی 

پل فوالدی

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی 
با اشاره به اینکه 21 هزار هکتار از اراضی استان به زراعت 
چوب اختصاص دارد، گفت: انتقال درختان مربوط به این 

طرح، قاچاق محسوب نمی شود.
به گزارش ایرنا میرصمد سیدموسوی افزود: اراضی 
مربــوط به طرح زراعــت چــوب در آذربایجان غربی، 
ظرفیت تولید نزدیک بــه ۵۰۰ هزار مترمکعب چوب را 

دارد.
وی بیان کرد: بیشــترین زراعت چوب در آذربایجان 
غربی مربوط به درخت صنوبر است که در دهه 8۰ کاشته 

شده و اکنون به مرحله بهره وری رسیده است.
وی اضافه کرد: صنوبر کاشته شده در استان به دلیل 
وجود آب و خاک و اقلیم مناسب مرغوبیت باالیی دارد و 
آذربایجان غربی قطب برتر درخت صنوبر کشــور است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری آذربایجان غربی 
ادامه داد: صنوبر به دلیل داشــتن تنه صاف یکی از چوب 
های پر طرفدار در صنعت است و بریدن درختان صنوبر 
برای مصارف صنعتــی منافاتی با قانون ندارد و با وجود 
انتشــار اخباری در خصوص قاچاق ایــن نوع چوب در 
اســتان، این امر قاچاق به شــمار نمی رود و رسانه های 
انتشــاردهنده این اخبار باید توجه بیشــتری به این امر 

داشــته باشند.سیدموسوی با اشــاره به اینکه درختان 
جنگلی سردشت و پیرانشــهر اغلب بلوط بوده و کاربرد 
صنعتی ندارد، گفت:درختان جنگلی در آذربایجان غربی 
تنها در شهرستان های پیرانشهر و سردشت وجود دارند 
و ارومیــه و مهاباد فاقد درختــان جنگلی و دارای مراتع 
مشــجر هســتند.وی افزود: 9۰ درصد درختانی که در 
ماه های گذشته از استان حمل شده و عکس های آن در 
فضای مجازی انتشار یافته است، بیشتر درختان زراعی 
بــوده که با هدف تامین زغال و فــروش برای مصارف 
صنعتی بریده شــده اند.وی بیان کــرد: قانونی مبنی بر 
ممنوعیت زراعت، قطــع و حمل چوب وجود ندارد و در 
مــاده 48 قانون حفاظت منابع طبیعی حمل چوب، هیزم 

و زغال جنگلی ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.
وی اظهار داشــت: کشــاورزان عالقمند به زراعت 
چوب صنوبر در حاشــیه مزارع خود هســتند زیرا عالوه 
بــر درآمدهای فرعی، می توانند به عنوان بادشــکن در 
حاشیه مزارع به کار گرفته شوند.مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیــزداری آذربایجان غربی گفت: درخت صنوبر در 
بیش از 2۰۰ نهالستان اســتان تولید می شود که حدود 
نیمی از مجموع نهال های تولیدی اســتان را شامل می 
شوند.صنوبرها از نظر رده بندی گیاهی، متعلق به جنس 

صنوبر و خانواده بیدیان می باشــند، چوب صنوبرها در 
صنایع کبریت ســازی، نئوپان، فیبر، جعبه سازی و غیره 
استفاده می شــود.این درختان سریع الرشد، ۱۵_۱۰ 
برابــر درختان جنگلی چوب تولید می کنند و از نظر گونه 
متنوع هســتند.صنوبرها در منطقه هــای آب و هوایی 
مختلف قابل کشــت می باشند و از خود سازگاری نشان 
داده اند.صنوبر از درختان ســریع الرشــدی است که در 
مقایسه با سایر درختان جنگلی از رشد سریعتر و در نتیجه 
از دوره بهــره برداری کوتاهتری برخوردار اســت و این 
درختان به عنوان منبــع تامین چوب در خارج از جنگل 
مورد توجه قرار دارد.صنوبر گونه ای پهن برگ و نور پسند 
و خزان کننده است، گل ها معموال قبل از برگ در اوایل 
بهار ظاهر می شــوند.گونه های صنوبر دو پایه هستند 
یعنی گل های نر و ماده آنها هر یک بر روی در ختان جدا 
قرار دارند بذر در داخل کپســول بوده که هر کپسول نیز 
غالبا دارای 2 تا 4 دریچه اســت در انتهای هر بذر کرک 
های سفید رنگ ابریشم مانندی قرار دارد که به پخش و 

انتشار آن کمک زیادی می کند.
پوست تنه درختان جوان اکثرا سفید یا سبز رنگ بوده 
و با افزایش ســن شــیارهای عمیق و نیمه عمیق در آن 

ظاهر شده و رنگ آن نیز تیره می شود.

انتقال درختان طرح زراعت چوب قاچاق نیست

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری شهرســتان 
ســلماس گفت: شهرســتان سلماس 
یکی از شــهرهای اســتان آذربایجان 
غربی اســت  که 61   اثــر تاریخی این 
شهرستان در فهرســت آثار ملی ثبت 

شده است.
افراســیاب گراونــد  اظهــار کرد: 
مهمتریــن مقاصد گردشــگری این 

شهرســتان منطقه گردشــگری نظر 
آباد و آبگرم بوده که هر ســاله میزبان 

بسیاری از میهمانان نوروزی هستند. 
وی در ادامــه با اشــاره بــه تعداد 
مسافران نوروزی در سال گذشته گفت: 
سال گذشته 234 نفر که از این تعداد 67 
نفر در هتل و 167 نفر در مهمانپذیرهای 

این شهرستان اقامت داشتند. 
این مقام مسئول در خصوص طرح 

های ســرمایه گذاری این شهرستان 
تصریــح کرد: یــک واحــد اقامتگاه 
بوم گردی در خان تختی در حال ساخت 
بوده و مجتمع گردشــگری نظرآباد و 
مجتمع تفریحی و گردشــگری آبگرم 
ایســی ســو جزو طرح های ســرمایه 
گذاری در حوزه اداره کل این شهرستان 
است. گراوند خاطرنشــان کرد: تعداد 
کارت شناســایی صنایع دستی صادر 

شــده 8 ، تعداد پروانه تولیدی  38 عدد 
بــوده و همچنین تعداد هنرمندان بیمه 

شده این شهرستان نیز  33 نفر است. 
شهرســتان ســلماس یکــی از 
شهرهای اســتان آذربایجان غربی با 
2۰۰ هزار نفر جمعیت در 9۰ کیلومتری 
شــمال ارومیه و در کنار مرزهای ایران 
و ترکیه و ســاحل دریاچه ارومیه واقع 

است.

ثبت 61 اثر تاریخی سلماس در فهرست آثار ملی 

همزمان با سراســر کشور، طرح نوروزی آرامش 
بهاری در راســتای ارائه خدمات رفاهی به زائران و 

مسافران نوروزی برگزار می شود
حجت االســالم داوود میرزایی، معاون فرهنگی 
و اجتماعــی اوقــاف و امــور خیریــه آذربایجان 
غربــی اظهار کرد: اجرای طــرح آرامش بهاری در 
امامزادگان و بقاع متبرکه کشــور ؛ فرصت مناسب 

ومغتنمی بــرای ارائه خدمات رفاهــی به زائران و 
مسافران نوروزی است.

وی افزود : امسال نیز همچون سنوات قبل، طرح 
آرامش بهاری در بقاع شــاخص استان شامل آستان 
مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه شهرســتان های 

ارومیه ، خوی ، سلماس و ... برگزار می شود.
حجت االسالم میرزایی اعالم کرد:  طرح آرامش 

بهاری همزمان با سراســر کشــور از 28اسفند آغاز 
شده و تا 14فروردین ادامه خواهد داشت.

وی گفت: مراسم تحویل سال، برپایی خیمه های 
معرفــت و غرفه های کودک و نوجوان، مشــاوره، 
احــکام، همه واقف باشــیم و ... از ویژه برنامه های 
طرح آرامش بهاری در آســتان مقدس امامزادگان و 

بقاع متبرکه استان است.

طرح آرامش بهاری در بقاع شاخص استان اجرا می شود


