
گرفت؛ در دهه فجر صورت 

آذربایجان غربی کالس درس در  افتتاح 168 

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ارومیه:مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی:
کشاورزی  آب 2200 هکتار از اراضی  تامین 

آذربایجان غربی آباد در  کرم  پایاب سد 
یق اپلیکیشن  مردم اموات شان را از طر

کنند یارت  جستجوی متوفیات ز 632
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مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی:مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی:

گردشگری همزمان با دهه فجر در  ح  گردشگری همزمان با دهه فجر در  طر ح  1۹1۹ طر     
شد ح  فتتا ا بی  غر ن  یجا با ر ذ شدآ ح  فتتا ا بی  غر ن  یجا با ر ذ آ

استاندار خبرداد؛

گرفت: توسط استاندار صورت 
ح سیستم های نوین آبیاری  افتتاح ۹2 طر

در ۵88 هکتار از اراضی کشاورزی استان
رتبه های برتر دومین جشـنواره کاالها و محصوالت فرهنگی اسـتان 
آذربایجان غربـی بـا حضـور مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی معرفی 

و تجلیل شـدند.
اسـتان  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره کل  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
محصـوالت  و  کاالهـا  جشـنواره  دومیـن  اختتامیـه  مراسـم  آذربایجان غربـی، 
فرهنگی اسـتان همزمان با ایام اهلل دهه فجر در سـالن خانه مطبوعات برگزار 

شـد.
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کاالها و  تجلیل از رتبه های برتر جشنواره 
آذربایجان غربی  فرهنگی  محصوالت 

افزایش 6 برابری اعتبارات
آبفای آذربایجان غربی
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آذربایجان غربی

سـری   ۲۲۰ اهـدای  بـر  عـاوه  امـداد،  کمیتـه  قائم مقـام  حضـور  بـا 
معیشـتی  بسـته  هـزار  شـش  نیازمنـد،  نوعروسـان  بـه  جهیزیـه 
میـان مددجویـان اسـتان توزیـع و ۶۳۰ واحـد مسـکونی مددجویـی 
امـداد  کمیتـه  حمایـت  تحـت  خانواده هـای  بـه  شـده  مقاوم سـازی 

شـد. واگـذار  آذربایجان غربـی 
خاکسـار،  مصطفـی  امـداد،  کمیتـه  اطاع رسـانی  پایـگاه  گـزارش  بـه 
قائم مقـام کمیتـه امـداد در مراسـم توزیـع ۶ هـزار بسـته معیشـتی 
میان مددجویان استان آذربایجان غربی و اهدای ۲۲۰ سری جهیزیه 
به نوعروسـان نیازمند اسـتان گفت: نگاه ویژه کمیته امداد در ارائه 
خدمات مختلف به مددجویان، توانمندسازی، خودکفایی و ارتقای 

عـزت نفـس خانواده هـای تحـت حمایـت اسـت.
مـردم  بـه  خدمت گـزاری  امـداد  کمیتـه  جایـگاه  این کـه  بیـان  بـا  وی 
اسـت، افـزود: آنچـه تـا امـروز انقـاب اسـامی را مقـاوم و موفـق نگـه 
داشته دو عامل حضور و نقش آفرینی مردم و دیگری خدمت گزاری 

مسـئوالن بـه مـردم اسـت.
نیازمنـدان،  بـه  کمـک  محرومیت زدایـی،  کـرد:  تصریـح  خاکسـار 
دسـتگیری از مسـتضعفان و همچنیـن اشـتغال و توانمندسـازی 
خانواده هـای نیازمنـد از تفکـرات امام راحـل )ره( بود که کمیته امداد 

در راسـتای تحقـق آن اهتمـام ویـژه ای داشـته اسـت.
قائم مقـام کمیتـه امـداد بـا اشـاره بـه توزیـع ۶ هـزار بسـته معیشـتی، 
اهدای ۲۲۰ سری جهیزیه به نوعروسان و واگذاری ۶۳۰ واحد مسکن 

مقـاوم مددجویـی، اظهـار کـرد: صحنه ای که شـاهد هسـتیم، نتیجه 
همـکاری کمیتـه امـداد و خیـران بـوده که در زمینه توزیع بسـته های 
معیشـتی، اهـدای جهیزیـه و احـداث مسـکن مقـاوم مددجویـی در 

سـطح کشـور، مثال زدنی اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه نیمـی از هزینه هـای تامیـن جهیزیـه را خیـران 
متحمل شـده اند، گفت: این اقدامات نیک به سـرانجام نمی رسـید 
زیـرا  کـه احسـاس مسـئولیت دینـی دارنـد  بـا حضـور خیرانـی  مگـر 
معتقدیـم خیـران بـازوی یاری رسـان کمیتـه امـداد در راسـتای تحقـق 

اهـداف و برنامه هـای محرومیت زدایـی هسـتند.
* اعطای 455 میلیارد تومان کمک معیشتی به مددجویان کمیته 

امداد آذربایجان غربی
عزیـز سـهندی، مدیـرکل کمیتـه امـداد آذربایجان غربـی نیـز در ایـن 
از ۴۵۵ میلیـارد تومـان  مراسـم گفـت: در ۱۰ ماهـه امسـال، بیـش 
امـداد  کمیتـه  حمایـت  تحـت  مددجویـان  بـه  معیشـت  کمـک 

اسـت. شـده  اعطـاء  آذربایجان غربـی 
وی افـزود: همچنیـن در ۱۰ مـاه گذشـته، در راسـتای تسـهیل ازدواج 
جوانـان ۷۵۰ سـری جهیزیـه بـه ارزش بیـش از ۲۱ میلیـارد تومـان بـه 

نوعروسـان تحـت حمایـت ایـن نهـاد اهـداء شـده اسـت.
مدیـرکل کمیته امـداد اذربایجان غربـی ادامـه داد: در آذربایجان غربـی، ۱۹۰ 
هزار نفر در موضوعات معیشت، درمان، اشتغال و ازدواج تحت حمایت 

کمیته امداد استان بوده و توانمندسازی این افراد وظیفه ماست.

وی افزود: کمیته امداد با مشارکت خیران، در حال حاضر ۱۲۰ خدمت 
متعدد حمایتی را به خانواده های تحت پوشش ارائه می دهد.

سـهندی، در ادامـه تاکیـد کـرد: ۳۰ هـزار نفـر از جوانـان تحـت حمایـت 
کمیتـه امـداد آذربایجان غربـی بـوده کـه ایـن تعـداد، ۱۶ درصد جامعه 

هـدف را شـامل می شـود.
اقتصـاد  و  معیشـت  تثبیـت  در  مسـکن  احـداث  کـرد:  اظهـار  وی 
خانواده هـای مددجویـان اهمیـت زیـادی دارد، مسـکن مایـه عـزت، 
کرامـت، شـخصیت اجتماعـی خانواده هاسـت؛ یکـی از رسـالت های 
و  تورم هـا  هرچنـد  بـوده  مقـاوم  مسـکن  احـداث  بـه  توجـه  امـداد 
خیـر در تحویل شـد 

ُ
افزایـش قیمـت کاالهـای سـاختمانی موجـب تا

امـا ۹ هـزار خانـوار نیازمنـد در اسـتان شناسـایی شـده کـه بـا تفاهـم 
نامه هـای خوبـی کـه بـا سـپاه شـهدا و راه و شهرسـازی و موسسـات 
خیریـه همچـون عتـرت بوتراب منعقد شـده، منجر بـه ارائه ۳ هـزار و 
۳۰۰ خدمت مسـکن به خانوارهای مددجوی تحت حمایت اسـتان 

شـده اسـت.
وی گفت: امسال به طور میانگین، هر هفته ۱۷مورد احداث مسکن 
و ۶۲ مورد تعمیرات کلی مسکن داریم  که واگذاری ۶۳۰  واحد مسکن 

مقاوم با اعتباری بالغ بر ۹۳ میلیارد تومان از جمله آنهاست.
سهندی با اشاره به بهره برداری از این مساکن در دو بخش شهری 
و روستایی، افزود: ۴۹۹ واحد از این مساکن افتتاح شده، روستایی 

و ۱۳۱ واحد نیز شهری هستند.

بــا حضور قائم مقام کمیته امداد انجام شــد؛

بی واگذاری 630 واحد مســکونی به مددجویــان آذربایجان غر
یه به نوعروسان  اهدای 220 ســری جهیز



و  کاالهـا  جشـنواره  دومیـن  برتـر  رتبه هـای 
بـا  آذربایجان غربـی  اسـتان  فرهنگـی  محصـوالت 
حضـور مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی معرفـی 

شـدند. تجلیـل  و 
بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی اسـتان آذربایجان غربی، مراسـم اختتامیه 
فرهنگـی  محصـوالت  و  کاالهـا  جشـنواره  دومیـن 
ایـام اهلل دهـه فجـر در سـالن  بـا  اسـتان همزمـان 

خانـه مطبوعـات برگـزار شـد.
در  اسـتان  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  مدیـر 
بـا ایـن جشـنواره گفـت: دومیـن جشـنواره  ارتبـاط 
در  غربـی  آذربایجـان  اسـتان  در  فرهنگـی  کاالهـای 
راسـتای جایـزه ملـی "فیـروزه" در دو بخش »هدایای 
فرهنگی« و »عروسـک« با هدف شـناخت فرهنگ، 
ظرفیت هـا و شناسـایی بازارهـای پنهـان در بخـش 

محصـوالت فرهنگـی  بومـی اجرایـی شـد.
بخـش  دو  در  اثـر   ۶۵۱ مجمـوع  در  افـزود:  وی 
عروسـک«  و  بـازی  و»اسـباب   » فرهنگـی  »هدایـای 
بـه دبیرخانـه ایـن جشـنواره رسـیده بـود کـه از ایـن 
تعـداد ۵۷۰ اثـر در بخـش »هدایای فرهنگـی« و 8۱ اثر 
در بخـش »اسـباب بـازی و عروسـک« داوری شـد.

عروسـک  هنرمنـد   ۵۳ این کـه  بیـان  بـا  نـوروزی 
و  تجسـمی  هنرهـای  حـوزه  در  و۳۰۰هنرمنـد  سـاز 
در  اسـتان  شهرسـتان های  از  فرهنگـی  هدایـای 
خاطرنشـان  داشـتند،  مشـارکت  جشـنواره  ایـن 
کـرد: هنرمنـدان اسـتان در ایـن دوره از جشـنواره 

داشـتند. فعـال  حضـوری 
از جشـنواره  ایـن دوره  این کـه داوری  بیـان  بـا  وی 

اول  بخـش  داوری  کـرد:  اعـام  بـود،  دوبخـش  در 
قوجـاری«،  »علیرضـا  جملـه  از  داورانـی  حضـور  بـا 
»آتوسـا خاتمـی«، » حسـن سـپهری فـر «و » عسـگر 
ایـل دوسـتی « و داوری بخـش نهایـی بـا حضـور  » 
رنجبـر  »لیـا   ،» زاده  شـیخ  »الهـام   ،» پاکـزاد  شـادی 
قاسـمی «و » سـمیه حسـین نـژاد « انجـام گرفـت.
مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی آذربایجـان غربـی 

خاطرنشان کرد: براساس رای هیات داوران در بخش 
هدایـای فرهنگـی »ایـرج سـلیمان زاده« از شـاهین دژ، 
»مـژگان مالکـی« از سـلماس، »بهنـاز فـری رضایـی« و 
»سحر تیموری« از ارومیه موفق به کسب رتبه ممتاز 
شـده و در بخـش اسـباب بـازی و عروسـک »صدیقـه 
صادقـی«، »فاطمـه پـور علـی« و »نسـرین وحیـدی« از 
ارومیـه و »شـیرین باقرالموسـوی« از ماکـو بـه ترتیـب 

اول تا سوم شدند.
در  ویـژه هیـات داوران  این کـه جایـزه  بیـان  بـا  وی 
بخـش عروسـک بـه »فـروغ خدایـی« از میانـدوآب 
و در بخـش هدایـای فرهنگـی بـه »لیا طالـب زاده« 
از خـوی تعلـق گرفـت، اضافـه کـرد: در ایـن دوره از 
شایسـته  نیـز  هنرمنـدان  از  ۱۷نفـر  ثـار  آ جشـنواره 

تجلیـل و تقدیـر  شـناخته شـد.

ارومیـه  در  مسـیحی  شـهدای  خانـواده 
سـالگرد  سـومین  و  چهـل  مناسـبت  بـه 
بـه  اسـامی  شـکوهمند  انقـاب  پیـروزی 
همـت اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 
آذربایجـان غربـی مورد تجلیل قـرار گرفتند.

اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
آذربایجـان غربـی گفـت: شـهدای بزرگـوار بـا 
نثـار خـون خـود، زمینـه ای فراهـم کردنـد تـا 
امـروز مـا اعـم از هـر قـوم و نـژاد در کنـار هـم 

کنیـم. زندگـی  آرامـش  بـا 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی آذربایجان غربـی، علیرضـا 
نوروزی در آیین تجلیل از خانواده شهدای 
مسـیحی ارومیه با تبریک سـالگرد پیروزی 
امـام  افـزود:  اسـامی  شـکوهمند  انقـاب 
از شـر طاغـوت  بـرای رهایـی جامعـه  امـت 
بـی  انسـانهای  او،  همـراه  بـه  و  کـرد  قیـام 
بـا  و  گذاشـته  مبـارزه  راه  در  قـدم  شـماری 
شـهادت خـود راه انقـاب را همـوار کـرده و 

آن را بـه پیـروزی رسـاندند.
جانفشـانی  بـا  شـهدا  اظهارداشـت:  وی   
را  آرامـش  و رشـادت و تقدیـم جـان خـود، 

نبـود  اگـر  و  آورنـد  وجـود  بـه  دیگـران  بـرای 
جانفشـانی آنهـا، چنین اتفاقی نمـی افتاد و 
بـدون تردیـد آنهـا نماد کامـل ایثـار واز خود 
کلیسـای  کشـیش  هسـتند.  گذشـتگی 
شـرق آشـور ارومیـه هـم در ایـن مراسـم بـا 
بیـان این کـه انقاب اسـامی، انقابی الهی 
بـود، بیـان کـرد: خداونـد متعـال خواسـت 
پایـه  زیـرا  شـود  پیـروز  انقـاب  ایـن  کـه 

بـود. بـه خـدا  ایمـان  انقـاب  واسـاس 
 داریاووش عزیزیان با اشـاره به شـخصیت 

معمـار کبیـر انقـاب اسـامی اضافـه کـرد: 
امـام خمینـی )ره( از جملـه رهبـران منحصـر 
به فردی اسـت که دنیا چنین انسان هایی 
را کمتـر بـه خـود دیـده که مـردم یکپارچه به 
او لبیـک بگوینـد و ایـن حکمـت خداونـد 
اسـت.وی بـا بیـان این کـه عزیـزان مـا در راه 
گفـت:  انـد،  شـده  شـهید  وطـن  اسـتقال 
اقـوام ایرانـی یکـدل در کنـار هـم  قـرار گرفتـه 
بـه  را  انقـاب  معظـم  رهبـر  اهـداف  تـا  انـد 

پیـش ببرنـد.

استاندار آذربایجان غربی پس از تماشای فیلم 
"موقعیت مهدی" در سینما ایران ارومیه، این 
فیلـم را از فیلم هـای برتـر چهلمیـن جشـنواره 

فیلم فجر معرفـی کرد.
محمدصادق معتمدیـان با قدردانـی از عوامل 
تولیـد فیلـم "موقعیـت مهـدی"، افزود: هـادی 
حجازی فـر نویسـنده و کارگـردان فیلـم، روایتـی 
واقعـی و ملمـوس را از زندگـی شـهید مهـدی 
کشـیده  تصویـر  بـه  مقـدس  دفـاع  و  باکـری 
اسـت. اسـتاندار آذربایجـان غربـی تصریـح کـرد: 

"موقعیـت مهـدی" پیـش از آنکـه فیلـم باشـد، 
کـه  می کنـد  روایـت  را  رشـادت هایی  واقعیـت 
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یادآوری 
و ترویـج آن هسـتیم. وی در ادامـه آذربایجـان 
غربـی را اسـتانی پیشـرو در عرصه هـای انقابـی 
صنایـع  سـینما،  موسـیقی،  جملـه  از  هنـری  و 
شـد:  یـادآور  و  کـرده  قلمـداد   ... و  دسـتی 
آذربایجـان غربـی ظرفیـت باالیـی در حوزه هـای 
مذهبـی، فرهنـگ و هنـر دارد و بـا تمـام تـوان 
کـرد.  اسـتاندار  ایـن حـوزه حمایـت خواهـم  از 

هنـر  و  فرهنـگ  همچنیـن  غربـی  آذربایجـان 
و  دانسـته  اسـتان  مـردم  زندگـی  از  بخشـی  را 
هسـتند  عواملـی  از  رسـانه  و  سـینما  افـزود: 
کـه می تواننـد فرهنـگ و تاریـخ یـک جامعـه را 
بخصوص در حوزه های مذهبی و ارزشـی حفظ 
و ترویـج کننـد.   معتمدیـان بـا تاکیـد بـر توجـه 
و حمایـت بیشـتر از فیلمسـازان و هنرمنـدان 
انقابی استان، گفت: فرهنگ زیربنای توسعه 
حـوزه  بـه  اسـتان  توسـعه  بـرای  بایـد  و  اسـت 

فرهنـگ توجـه ویـژه و جهـادی شـود.
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ضمیمــه رایــگان روزنامه د  ر  آذربایجا ن غربیضمیمــه رایــگان روزنامه د  ر  آذربایجا ن غربی

تجلیل از رتبه های برتر جشنواره کاالها و محصوالت فرهنگی آذربایجان غربی 

به مناسبت دهه فجر صورت گرفت؛
قدردانی استاندار از عوامل تولید فیلم "موقعیت مهدی"تجلیل از خانواده شهدای مسیحی در ارومیه

جشنواره  در  آذربایجان غربی  نویسنده 
کشوری داستان نویسی خوش درخشید

اسامی برگزیدگان سومین دوره جشنوارهسراسری 
قزل  "ثریا  گرامیداشت  شوناس  داستان نویسی 
و نوجوان  کــودک  ادبیات  و  کتابداری  ایــاغ" استاد 
ایران، در فضای مجازی و پس از سه مرحله داوری 

از سوی هیات داوران اعام شد.
بــی دنــدان"  "میمون  کــتــاب  داوران  نظر  و  رای  بــا 
اثر"نیشتمان عبدی"  بانوی نویسنده اشنویه ای 
که حوزه کودک و نوجوان فعالیت دارد در بخش 
کرد.  خود  آن  از  را  برگزیده  رتبه  تصویری  داستان 
"نیشتمان عبدی" تاکنون ۶ کتاب در حوزه کودک و 

نوجوان به مرحله چاپ رسانده  است.
 

هنرمند مهابادی بهترین 
نمایشنامه  نویس چهلمین جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر 

کیوان فهیمی، هنرمند مهابادی توانست جایزه 
بین  جشنواره  چهلمین  از  نمایشنامه  بهترین 

المللی تئاتر فجر را از آن خود کند.
"کیوان فهیمی"، هنرمند مهابادی  با نمایشنامه 
»اسپوتنیک نوای یک تنهایی«، نامزد دریافت جایزه  
نمایشنامه نویسی جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
بود. فهیمی متولد ٥٧ در مهاباد، بازیگر، کارگردان 
فیلم های کوتاه و مستند است. او همچنین فیلم 
کوتاه »استادیوم«، »به همین سادگی«، »فــردا روز 
دیگری اســت«، »ملودی یک رؤیــا« و مستندهای 
»رویای گمشده«، »ییاق جاندارن« و »همسایه های 

رودخانه« را در کارنامه دارد.

ویـژه برنامـه گرامیداشـت چهـل و سـومین سـالگرد پیـروزی انقـاب اسـامی بـا حضـور علیرضـا نـوروزی، مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 
اسـتان آذربایجـان غربـی، معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتانداری، فرمانـدار ارومیـه، فرمانـده انتظامـی اسـتان و جمـع کثیـری از هموطنان مسـیحی 
در سـالن اجتماعات  انجمن آشـوریان مسـیحی ارومیه برگزار شـد.برپایی نمایشـگاه هنری و صنایع دسـتی بانوان آشـوری از جمله برنامه های 

جانبـی مراسـم گرامیداشـت دهـه فجـر بود.

نمایشـگاه عکـس روزهـای انقـاب بـه مناسـبت حماسـه ۲ بهمـن، سـالروز قیـام مـردم ارومیـه علیـه رژیـم پهلـوی بـه همـت اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی اسـتان و خانـه مطبوعـات در محـل سـالن خانـه مطبوعـات اسـتان برپـا شـد و ۳۵ اثر از عکس هـای مختلف دوران انقاب اسـامی 
در معـرض دیـد عاقمنـدان قـرار گرفـت. بخشـی از آثـار ارائـه شـده در ایـن نمایشـگاه مربـوط بـه عکس هـای ثبـت شـده توسـط مجیـد سـلیمی از 

عکاسـان دوران انقـاب و بخـش دیگـر آثـار مربـوط بـه عکس هـای ثبـت شـده در نشـریات و مطبوعـات بـود بـه نمایـش درآمـد.

گرامیداشت دهه فجر در سالن اجتماعات انجمن آشوریان مسیحی ارومیه

برپایی نمایشگاه عکس روزهای انقالب به مناسبت حماسه 2 بهمن

ثـاری  نمایشـگاه اسـتانی جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر بـا حضـور آ
آذربایجـان غربـی در نگارخانـه مجتمـع فرهنگـی هنـری  ۱۶ هنرمنـد  از 

ارومیـه برپـا اسـت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان آذربایجان غربی، 
علیرضـا نـوروزی، مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان هـدف از برپایـی 
نمایشـگاه ها را خلـق آثـار فاخر وحمایـت مادی و معنـوی از هنرمندان اسـتان 
اعـام و اظهـار کـرد:  ۱۶ نفـر از هنرمنـدان اسـتان با ۳۷ اثر در زمینه تصویر سـازی، 

نقاشـی دیجیتال و مجسـمه سـازی در این نمایشگاه شـرکت دارند.
وی افزود: بخش نمایشـگاه های اسـتان ها غیررقابتی اسـت و هنرمندان 
مجاز بودند به صورت مسـتقیم آثار خود را به سـتاد اجرایی چهاردهمین 
جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر ارسـال و در صـورت تاییـد در بخـش 

رقابتـی حضور داشـته باشـند.
نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر تا ۳۰ بهمن ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ عصر در 

نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری ارومیه میزبان عاقه مندان است.

برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر در ارومیه

خبر

فرهنگیفرهنگی2



پرتاژ ر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  آذربایجان غربیضمیمه رایگان روزنامه د  ر  آذربایجان غربی

توسط اســتاندار آذربایجان غربی صورت گرفت؛

ح سیســتم های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی استان  افتتاح ۹2 طر

افتتاح همزمان 100 پروژه بخش 
کشاورزی در آذربایجان غربی به 

دستور وزیر جهاد کشاورزی
از   روز  ــت شــشــمــیــن  ــداش ــی ــرام گ بـــا  هــمــزمــان 
سه  و  چهل  بــزرگ  جشن  و  فجر  مــبــارک  دهــه 
ســالــگــی پــیــروزی انــقــاب اســامــی، ۱۰۰ پـــروژه 
بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر هزار و ۲۴۵ 
مــیــلــیــارد ریـــال در ســراســر اســتــان بــه صــورت 
وبینار سراسری با حضور وزیر جهاد کشاورزی 
ــاورزی  و بــدســت رئــیــس ســـازمـــان جــهــاد کــش

آذربایجان غربی به بهره برداری رسید. 
کشاورزی  جهاد  ســازمــان  رئیس  کرامتی  اکبر 
طرحها  ایــن  افتتاح  آیین  در  غربی  آذربــایــجــان 
ح هــا بـــرای ۶۰۱  ــا افــتــتــاح ایـــن طــر اظــهــار کـــرد: ب
استان  ســراســر  در  مستقیم،  صـــورت  بــه  نفر 
پروژه ها،  این   : افزود  وی  می شود.  اشتغالزایی 
ح در بخش آب و خاک و امور فنی  تعداد ۹۲ طر
و  ریال  میلیارد  بر ۱۰۹  بالغ  اعتبار  با  مهندسی  و 
ح  اشتغال ۵۴۵ نفر به صورت مستقیم  و 8 طر
در زیر بخش معاونت توسعه بازرگانی و صنایع 
کشاورزی با اعتبار بالغ بر یکهزار و ۱۳۶ میلیارد 
را  مستقیم  صــورت  به  نفر  اشتغال ۵۶  و  ریــال 
دهه  بزرگداشت  ستاد  رئیس  شامل می شود. 
ح هــای  طــر جزئیات  بــه  ــاره  اشـ بــا  ســازمــان  فجر 
ح سیستم های نوین  افتتاحی اظهار کرد: ۹۲ طر
آبیاری به منظور مدیریت بهینه در مصرف آب 
ایــام  ایــن  در  هکتار   ۵88 سطح  در  کــشــاورزی 
آماده بهره برداری شده است . الزم به ذکر است 
مراسم افتتاح این طرحها به صورت نمادین در 
ظرفیت  با  میوه  نگهداری  سردخانه  واحــد  یک 
آباد  حسن  روستای  در  واقــع  ســال  در  تن   ۱۵۰۰

شهرستان ارومیه برگزار شد. 
ح که در زمینی به مساحت  برای افتتاح این طر
۲ هزار متر مربع احداث شده است، ۶8 میلیارد 
ریال اعتبار سرمایه گذاری شده است و برای ۵ 

نفر اشتغال زایی شده است. 
ــد ســردخــانــه  تــعــداد ۲۳۹ واحـ در حـــال حــاضــر 
نگهداری میوه در شهرستان ارومیه با ظرفیت 

۲۹۰ هزار تن در سال  وجود دارد.

مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
بـا  ارومیـه  شـهرداری  آرامسـتان های 
و  جسـت  اپلیکیشـن  این کـه  بیـان 
زیـارت  راسـتای  در  متوفیـات  جـوی 
مجـازی  فضـای  طریـق  از  قبـور  اهـل 
اسـت، گفـت: قـدرت تسـریع ویـروس 
چنـد  دلتـا  بـه  نسـبت  اومیکـرون 
برابـر اسـت و مـردم بایـد از حضـور در 
طریـق  از  و  کـرده  امتنـاع  رضـوان  بـاغ 
 اپلیکیشـن اموات خود را زیارت کنند.
مؤمـن  عباسـعلی  االسـام  حجـت 
روزانـه  بروزرسـانی  بـه  اشـاره  بـا 
می تواننـد  مـردم  افـزود:  اپلیکیشـن 
اپلیکیشـن  بـازار  برنامـه  طریـق  از 
جسـت و جـوی متوفیـات را بـه صورت 
وارد  و  ورود  بـا  و  کـرده  نصـب  رایـگان 
طـول  در  متوفـی  اطاعـات  کـردن 
 شـبانه روز امـوات خـود را زیـارت کننـد.
آمـاده  وی اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه 
بـاغ  در  الزم  سـاخت های  زیـر  سـازی 

قبلـی  پیک هـای  در  ارومیـه  رضـوان 
کرونـای  گرفتـن  شـدت  بـا  کرونـا، 
تعـداد  افزایـش  و  اومیکـرون 
مدیریـت  سـازمان   ، نفـر  ۲۰ تـا  فوتی هـا 
بـا  ارومیـه  شـهرداری  آرامسـتان های 
 هیچگونه مشـکلی مواجه نمی شـود. 
مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
ارومیـه  شـهرداری  آرامسـتان های 
بـه  کرونـا  فوتی هـای  این کـه  بیـان  بـا 
گفـت:  اسـت،  نرسـیده  مطلـق  صفـر 
فوتی هـای  پنجـم،  پیـک  اواخـر  از 
و  فوتـی   ۲ الـی  یـک  روزانـه  کرونـا 
کـه  می رسـد  صفـر  بـه  اوقـات  گاهـی 
پروتکل هـای  رعایـت  بـا  امیـدوارم 
فوتی هـای  افزایـش  شـاهد  بهداشـتی 
نباشـیم. اومیکـرون  بـا   کرونـا 
شـهریور  از  کـرد:  اضافـه  وی 
وزارت  بخشـنامه  طبـق  امسـال 
کرونایـی  امـوات  دفـن  بهداشـت 
اسـت. بامانـع  قطعـات  تمامـی   در 

هیچگونـه  کـرد:  تصریـح  مؤمـن 
از سـوی سـتاد مبـارزه  دسـتورالعملی 
کـردن  محـدود  خصـوص  در  کرونـا  بـا 
دریافـت  رضـوان  بـاغ  ورودی هـای 
نشـده اسـت ولـی بایـد بـرای جلوگیری 
از همـه گیـری ویروس منحـوس کرونا 
تدفیـن  مراسـم  در  تجمـع  هرگونـه  از 
کنیـم.  خـودداری  امـوات   وتشـییع 
مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
بـا  ارومیـه  شـهرداری  آرامسـتان های 
اشـاره بـه این کـه قبـل از بـارش بـرف و 
بـاران بیـش از ۱ هـزار قبر ایجاد و آماده 
تدفیـن امـوات شده اسـت، گفـت: دو 
مجموعـا  دوطبقـه،  قبـر   ۴۰۰ و  هـزار 
صـورت  بـه  قبـر   8۰۰ و  هـزار  چهـار 
گذاشـته  سـتاد  سـامانه  در  مناقصـه 
سراسـر  پیمانـکاران  کـه  اسـت  شـده 
مناقصـه  ایـن  در  می تواننـد  کشـور 

کننـد. شـرکت 

 رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ارومیه:

 مردم اموات شان را از طریق اپلیکیشن جستجوی متوفیات زیارت کنند

3 اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

همزمان با گرامیداشت هشتمین روز از دهه مبارک 
پیروزی  سالگی  ســه  و  چهل  بـــزرگ  جشن  و  فجر 
ح سیستم های نوین آبیاری  انقاب اسامی، ۹۲ طر
بدست  استان،  کشاورزی  اراضــی  هکتاراز   ۵88 در 

استاندار آذربایجان غربی به بهره برداری رسید. 
ــازمـــان جــهــاد کـــشـــاورزی  اکــبــر کــرامــتــی رئــیــس سـ
که  ح ها  طر ایــن  مراسمافتتاح  در  غربی  آذربایجان 
از  ارومــیــه و جمعی  ، فــرمــانــدار  بــا حضور اســتــانــدار
پــروژه  پمپاژ  ایستگاه  محل  در  استانی  مسئوالن 
آبیاری تحت فشار در روستای بالو برگزار شد؛ اظهار 
کرد: به منظور مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی، 
پروژه آبیاری تحت فشار و خط انتقال اراضی تحت 

پوشش نهر خان آرخی شهرستان ارومیه در چهار 
فاز و در ۱۲۴۰ هکتار عملیاتی خواهد شد که فاز اول 
آغاز  آن  از  بهره برداری   ، هکتار  ۳۵۰ مساحت  به  آن 

می شود. 
وی با اشاره به بهره مندی ۹۶۰ نفر بهره بردار بخش 
ح افــــزود: مــیــزان آب  ــرای ایـــن طـــر کـــشـــاورزی از اجــ
ح ۱۳ میلیون متر مکعب  مصرفی قبل از اجرای طر
ح این مقدار به ۷.۵  با اجــرا و تکمیل طر است که 
متر  میلیون   ۵.۵ و  کاهش  مکعب  متر  میلیون 

مکعب در مصرف آب صرفه جویی خواهد شد. 
داد   ادامــه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
ح افزایش راندمان آبیاری، کاهش  هدف از اجرای طر

آب،  مصرف  مدیریت  تولید،  هزینه  و  آب  مصرف 
پیشگیری از برداشت های غیر مجاز و نظارت برنامه 
بهره برداری، جلوگیری از اتاف آب و کمک به احیای 

دریاچه ارومیه و سفره های آب زیرزمینی است.
کرامتی درباره مشخصات شبکه آبیاری تحت فشار 
گفت:  ارومــیــه،  شهرستان  بالو  روستایی  یک  فــاز 
ح،  این طر فاز یک  اراضــی تحت پوشش در  سطح 
شامل ۳۵۰ هکتار با ۵۴۵ بهره بردار در ۴۵۴ قطعه 
با الگوی صددرصد باغی شامل انگور و سیب و الو 
و سایر میوه هاست که با هزینه کرد ۱۴۰ میلیاردریال 
بهره برداری  به  غربی  آذربایجان  استاندار  بدست 

رسید.

وی اضافه کرد: در این فاز میزان آب مصرفی تا قبل 
ح ۴.۲ میلیون متر مکعب بوده که بعد  از اجرای طر
کاهش  مکعب  متر  میلیون   ۲.۱ به  ح  طــر اجــرای  از 

یافته است.
سال  از  ح  طر این  اجــرای  کــرد:  نشان  خاطر  کرامتی 
۱۳۹۵شروع شده و محل تامین اعتبار آن از محل 
اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ ستاد احیای دریاچه ارومیه و 
کمک های فنی و اعتباری برای توسعه سامانه های 
نوین آبیاری بوده است که در صورت تخصیص به 
نیز  بعدی  فازهای  اجرایی  عملیات  اعتبارات  موقع 

آغاز می شود.
رئیس ســازمــان جهاد کــشــاورزی اســتــان بــا اشــاره 

به اینکه۱۰۰  پروژه بخش کشاورزی در دهه مبارک 
ریــال در  بر هــزار و ۲۴۵ میلیارد  بالغ  اعتباری  فجربا 
سراسر استان به بهره برداری می رسد، اضافه کرد: با 
ح ها برای ۶۰۱ نفر به صورت مستقیم،  افتتاح این طر

در سراسر استان اشتغالزایی می شود. 
ح در بخش آب  وی افزود : این پروژه ها، تعداد ۹۲ طر
و خاک و امور فنی و مهندسی با اعتبار بالغ بر ۱۰۹ 
میلیارد ریال و اشتغال ۵۴۵ نفر به صورت مستقیم  
ح در زیر بخش معاونت توسعه بازرگانی و  و 8 طر
صنایع کشاورزی با اعتبار بالغ بر هزار و ۱۳۶ میلیارد 
ریال و اشتغال ۵۶ نفر به صورت مستقیم را شامل 

می شود.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی:

ح گردشگری همزمان با دهه فجر در آذربایجان غربی افتتاح شد   1۹ طر
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و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
آذربایجان غربی گفت: همزمان با دهه  گردشگری 
فجر ۱۹ پروژه گردشگری در سطح استان افتتاح و 

مورد بهره برداری قرار گرفت. 
صنایع  فرهنگی،  میراث  عمومی  روابط  گزارش  به 
دستی و گردشگری آذربایجان غربی، جلیل جباری 
اظهار  مطلب  این  اعام  با  خبری  نشست  در 
بوم گردی،  واحد  پنج  شامل  ح ها  طر این  کرد: 
یک  هتل،  یک  مسافرتی،  خدمات  دفتر  شش 
یک  گردشگری،  مجتمع  دو  هتل آپارتمان، 
، یک سفره خانه سنتی، زیرساخت های  مهمانپذیر
سلیمان  تخت  و  چالدران  قره کلیسا  گردشگری 

تکاب است.
ح ها برابر  وی افزود: مجموع سرمایه گذاری این طر
ریال بوده و در شهرستان های  با دو هزار میلیارد 
چالدران،  چایپاره،  خوی،  سردشت،  ارومیه، 

مهاباد، بوکان و تکاب به بهره برداری رسید.
این  اشتغال زایی  میزان  کرد:  تصریح  جباری 
از  بهره برداری  با  و  بوده  نفر   ۱۵۰ با  برابر  ح ها  طر
استان  اقامتی  تخت های  تعداد  به  تخت   ۲۵۰ آنها 

افزوده شد.
به  تسهیالت  پرداخت  در  محدودیت  نبود 

گردشگری  تمام  نیمه  واحد های 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گفت:  ادامه  در  غربی  آذربایجان  گردشگری 

به  تسهیات  پرداخت  در  محدودیت  گونه  هیچ 
سرمایه  تمام  و  ندارد  وجود  تمام  نیمه  واحدهای 
به  مراجعه  با  می توانند  گردشگری  بخش  گذاران 
صنایع  دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره 
نظر  مورد  تسهیات  دریافت  و  معرفی  به  نسبت 

اقدام کنند.
حال  در  ح های  طر از  بهره برداری  با  افزود:  وی 
تاسیسات  ظرفیت  به  سوم  یک  از  بیش  ساخت 
مجموع  به  نیز  تخت   ۵۰۰ و  هزار   ۲ و  گردشگری 

مراکز اقامتی موجود اضافه خواهد شد.
برای  ۱۲۰ موافقت اصولی  کرد: امسال  جباری بیان 
پروانه   ۵۰ همچنین  و  گردشگری  ح های  طر اجرای 
ساخت  عملیات  و  شده  صادر  سطح  در  ساخت 

آنها نیز طی امسال آغاز شده است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
این که  به  اشاره  با  غربی  آذربایجان  گردشگری 
استان  گردشگری  تاسیسات  و  اماکن  درصد   ۷۰
اند،  کرده  کسب  را  کیفیت  و  استاندارد  گواهی 
اقامتی  اماکن  از  مورد   ۱۴ امسال  داشت:  اظهار 
کرده  کسب  را  کیفیت  و  استاندارد  گواهی  استان 
 ۴۷ به  استان  استاندارد  واحد های  تعداد  و  است 

مورد رسیده است.
ح های سرمایه  وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی طر
پروژه های  گفت:  گردشگری،  بخش  در  گذاری 
درصد   ۵۰ فیزیکی  پیشرفت  دارای  و  فعال  نیمه 

نقدینگی  کمبود  و  مادی  مشکات  دلیل  به  که 
از طریق این اداره کل شناسایی و  راکد مانده اند 
ح برای دریافت تسهیات به بانک  برای تکمیل طر

معرفی خواهند شد.
بین  سود  با  تسهیات  این  داشت:  اظهار  جباری 
۱۰ تا سقف ۱۲ درصد پرداخت می شود که می تواند 
و  گردشگری  بخش  به  توجهی  قابل  حمایت 
استان  در  گردشگری  زیرسازی  ایجاد  و  توسعه 

کند.
سرمایه  مشکل  ین  مهمتر بانکی  بروکراسی 

آذربایجان غربی گذاران در 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
بودن  طوالنی  گفت:  غربی  آذربایجان  گردشگری 
بانک ها  توسط  اعتبار  تامین  پروسه  بررسی 

مهم ترین مشکل سرمایه گذاران است.
وی با اعام این که ۱۲۹ مورد مجوز سرمایه گذاری 
صادر  استان  در  گردشگری  ایجاد  و  بوم گردی 
شده است، افزود: مجوزهای صادر شده با  حجم 
 ۱۱۰۰ سرمایه گذاری  ۱۱۷۰ میلیارد تومان و اشتغال 

نفر تخمین زده می شود.
جباری اظهار داشت: اعتبار بخش سرمایه گذاری 
از طریق  تسهیات بانکی، تسهیات صندوق ملی 
و تبصره ۱8  ۱۲۰ میلیارد دالر بوده لذا هیچ مشکل 
گذاران  سرمایه  به  تسهیات  ارائه  جهت  مالی 
پیشرفت  درصد   ۳۰ باالی  ح های  طر و  ندارد  وجود 

در اولویت دریافت وام  قرار دارند.
بازار  به  بخشیدن  تنوع  بر  اشاره  با  جباری 
گردشگری  به  توجه  جمله  از  استان  گردشگری 
گردشگری  مقدس،  دفاع  گردشگری  طبیعی، 
و  مذهبی  گردشگری  عشایری،  و  روستایی 
پروتکل های  ضوابط  رعایت  با  کرد:   اعام  غیره 
آبی  حوزه  در  گردشگری  مجوز  اولین  بهداشتی 

بزودی صادر می شود.
چالدران  بوم گردی  واحد  نخستین  ایجاد  تصویب 

کارگروه امور بنایی در 
صنایع  و  گردشگری  میراث  فرهنگی،  مدیرکل 
واحد  نخستین  گفت:  غربی  آذربایجان   دستی 
با  چالدران  نبی کندی  روستای  در  بوم گردی 

سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد می شود.
واحد  ایجاد  برای  سرمایه گذاری  میزان  افزود:  وی 
ریال  میلیارد   ۱۵۰ با  برابر  چالدران  در  بوم گردی 
بوده و با بهره برداری از آن برای ۱۴ نفر اشتغالزایی 

می شود.
شامل  بوم گردی  واحد  این  داشت:  اظهار  جباری 
و  سوارکاری  سنتی،  سفره خانه  اقامتی  فضای 
خواهد  درمانی  تنور  و  سبز  فضای  و  درخت کاری 

بود.
چالدران  در  بوم گردی  واحدهای  کرد:  تصریح  وی 
بر  مبنی  غربی  آذربایجان  استاندار  تاکیدات  طبق 
حمایت از ایجاد واحدهای بوم گردی در روستاهای 

مستعد چالدران انجام می شود.
درب فلزی مسجد یوردشاهی بدون هماهنگی با 

میراث فرهنگی نصب شده است
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
موضوع  به  ادامه  در  غربی  آذربایجان  گردشگری 
و  اشاره  یوردشاهی  مسجد  فلزی  درب  نصب 
و  دانست  فرهنگی  میراث  ضوابط  خاف  را  آن 
بر   ۱۳۹8 سال  در  یوردشاهی  مسجد  نمای  گفت: 
طریق  از  موجود  شواهد  و  تاریخی  اسناد  اساس 
پاک  از  بخشی  اما  شد  مرمت  ذیصاح  پیمانکار 
به  می شد  استفاده  آن  از  مغازه  صورت  به  که 
شده  مقرر  آن،  بر  مترتب  حقوقی  مسایل  لحاظ 
آن  ورودی،   و  جداره  تعمیرات  انجام  هنگام  بود 
بخش اصاح و پایه آجری احیا و در چوبی مربوطه 
نصب شود با این حال، اخیرا هیات امنای مسجد 
ضوابط  برخاف  و  هماهنگی  بدون  یوردشاهی 

اقدام به حذف مغازه و نصب در فلزی کرده اند.
حاکمیتی،  وظایف  به  توجه  با  کرد:  تاکید  جباری 
به  کتبی  تذکر  و  اخطاریه  صدور  به  کل  اداره   این 
هیات امنا اقدام کرده و پس از آن مراتب به اداره 
داده   انعکاس  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل 

شده  است. 
وی افزود: در صورت عدم رعایت مقررات مربوطه، 
اداره کل میراث فرهنگی موضوع را از طریق مراجع 

قضایی پیگیری خواهد کرد.
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آذربایجان غربی و  پساکرونا
اسـتان آذربایجان غربی یکی 
از اسـتانهای تاریخـی اسـت 
کـه طبیعتـی بکـر و مردمانـی 

مهمان نـواز دارد . 
ایـن اسـتان بـه جهـت گـذر 
از  دایمـی  رودخانه هـای 
و  آن  شـهرهای  اکثـر  میـان 
همچنیـن وجـود آبشـارهای خروشـان و دریاچه هـای 
آب شـیرین بـه عنـوان اسـتانی پـرآب و البتـه آبـاد کشـور 

می شـود. محسـوب 
بـا  اسـت  چندسـالی  کـه  ارومیـه  نمکیـن  دریاچـه 
از  بعـد  می کنـد  نـرم  دسـت وپنجه  خشکسـالی 
بحرالمیـت دومیـن دریاچـه اب شـور جهـان بـوده و 
از جاذبه هـای بسـیار دیدنـی ایـن اسـتان اسـت کـه 
موجبـات سـفرهموطنان در فصـول گـرم سـال بـه ایـن 

  . را فراهـم میـآورد  اسـتان 
این اسـتان یکی از مناطق جغرافیایی جهان اسـت که 
بـا داشـتن مرزهـای مشـترک با سـه کشـور عـراق، ترکیه 
و جمهوری آذربایجان ناب ترین موقعیت استراتژیک 
را بخود اختصاص داده و شـرایطی درآن فراهم شـده تا 

ورود گردشـگران خارجی از این پهنه انجام شـود . 
تاالب هـا،  غارهـا،  آبشـارها،  کوههـا،  جنگلهـا،  وجـود 
و  دریاچه هـا  آبگرم هـا  بوم هـا،  زیسـت  چشـمه ها، 
طبیعتی بکر و زیبا موجب شده تا عاشقان طبیعت با 
سـفر به این اسـتان با بهشـتی چهار فصل آشناشـده 
و پرنـدگان زیبـای اقصـی نقـاط جهان را دراین اسـتان به 

تماشـا نشـینند .
وجـود سـایتهای شـهادت شـهدای انقـاب اسـامی و 
دفـاع مقـدس و همچنیـن وجـود مسـاجد، کلیسـاها 
و پرستشـگاههای تاریخـی مـورد احتـرام پیـروان سـایر 
ادیـان، مقابـر باسـتانی و مذهبـی ؛ گردشـگران دفـاع 
مقدس و مذهبی را به این استان رهنمون میشوند .
اسـتعدادهای ورزشـی حال و گذشـته این استان راهی 
را روشـن کرده انـد تـا گردشـگری ورزشـی در آذربایجـان 

غربـی همیشـه پـر رفت وآمـد باشـد . 
ثبـت دو مجموعـه تاریخـی تخـت سـلیمان تـکاب و 
مجموعـه کلیسـاهای ارامنـه آذربایجـان بـا محوریـت 
قره کلیسـای چالدران در فهرسـت آثار جهانی موجب 
شـده تـا پـای کارشناسـان یونسـکو بـه ایـن اسـتان بـاز 
شـده و نـام آذربایجـان غربـی در دفتـر آثار تاریخی جهان 

ثبـت شـود . 
دو پایگاه تاریخی حسنلونقده و بسطام چایپاره عاقه 
منـدان بـه پژوهش هـای تاریخـی و باسـتان شناسـی 
را مسـافراین اسـتان کـرده و شـاه بیـت پژوهش هـای 

خـود را در قالیچـی بـوکان و ربـط سردشـت می یابنـد . 
ثبت 1٧00 اثر تاریخی آذربایجان غربی اعم از بنا، مسجد، 
کلیسـا، پـل، محوطـه و تپه هـای باسـتانی در فهرسـت 
آثـار ملمـوس و ثبـت چندین اثر دیگر مانند آئین های 
آثـار  درفهرسـت   ... و  غذاهـا  پخـت  نحـوه  مذهبـی، 
غیرملمـوس ایـن اسـتان را بعنـوان بهشـت باسـتان 

شناسـی معرفـی کـرده  اسـت .   
49روسـتای  گردشـگری،   نمونـه  منطقـه   ٥8 وجـود 
هـدف گردشـگری موجـب شـده سـرمایه گـذاران در 
بخش گردشـگری اقدام به راه اندازی 32 اقامتگاه بوم 
گـردی دراسـتان نماینـد تابتواننـد گوشـه ای از زندگـی 
وفرهنـگ روسـتائیان نازنیـن آذربایجـان غربـی را بـه 
دوسـتاران فرهنـگ و تاریـخ کشـور معرفـی نماینـد .  

فعالیـن بیـش از 2000 کارگاه هنرهـای سـنتی درایـن 
اسـتان چهـره ای از تاشـگران و هنرمنـدان صنایـع 
تـااز  دارنـد  تـاش  کـه  میگـذارد  بنمایـش  را  دسـتی 
فراموشـی انـواع رشـته های سـنتی و صنایـع دسـتی 
ماننـد منبـت، معـرق و مشـبک چـوب، سـفالگری، 
تـراش سـنگهای  بـرروی شیشـه،  طراحـی و نقاشـی 
قیمتـی و نیمـه قیمتـی، فـرش، گلیـم و ..... را جلوگیـری 
کنند .  مرزهای بازگان، رازی، سرو و تمرچین 4 مرز اصلی 
کشـور میباشـند کـه درهـای آن در ایـن اسـتان بـرروی 
گردشگران خارجی باز شده و ورود و خروج گردشگران 
داخلـی و خارجـی از ایـن مرزها بر رونق این مرزها افزوده 
اسـت . اگرچـه ورود ویـروس منحـوس کرونـا صنعـت 
گردشـگری آذربایجـان غربـی را بشـدت دچـار بحـران 
کـرده و آمـار اشـغال بیـش از 90 درصـدی تخت هـای 
هتلهـای ایـن اسـتان را )تاقبـل از کرونـا ( کاهـش داد اما 
داشـته های منظـور و معرفـی شـده فـوق قـوت قلبـی 
است برای این صنعت فراگیر در استان که با مهربانی 
و مهمان نـوازی مردمـان آن ممـزوج شـده و هـوش 
و دل هـر عاشـق بـه سـفر را از خـود ربـوده و میزبانـی را 
برای خود افتخار دانسـته و متتظر اسـت تا با فروکش 
کـردن شـعله های نیمـه جـان این آتش ) کرونا( شـاهد 
روزهـای بسـیار خوبـی بـرای فعالیـن، عاقـه منـدان و 

سـرمایه گـذاران صنعـت گردشـگری باشـد . 
اسـتان  گردشـگری  توسـعه  ریـزان  برنامـه  قطعـا 
و  جشـنواره ها  برگـزاری  ماننـد  متنوعـی  برنامه هـای 
نمایشـگاه های موضوعـی بـا اتـکا بـر تـوان فعالیـن 
گردشـگری آمـاده کرده انـد تا آذربایجـان غربی را بعنوان 
یکـی از مقاصـد سـفر گردشـگران داخلـی و خارجـی در 
ایام پساکرونا معرفی نمود و اقتصاد استان را متحول 

نماینـد   . 
به امید بازگشت به روزهای خوش
 صنعت گردشگری آذربایجان غربی

فرمانـده یـگان حفاظـت میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی وگردشـگری آذربایجـان غربـی از انهـدام 2٧ بانـد 
حفـاری و قاچـاق اشـیا تاریخـی در اسـتان خبـر داد.

سـرهنگ بهـزاد حجابـی در گفـت و گـو بـا جام جـم عملکـرد یـکان حفاظـت میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان در سـالجاری را تشـریح کرد و گفت: در این مدت سـه هزار و ٧84 مورد سرکشـی از تپه ها و 

بافـت تاریخـی انجـام گرفتـه کـه از این تعداد 294 مورد سرکشـی شـبانه بوده اسـت.
وی از انهـدام 2٧ بانـد حفـاری و قاچـاق اشـیا تاریخـی در اسـتان خبـر داد و افـزود: امسـال ٥34 اخطاریـه موثـر 

صـادر، 3 دسـتگاه فلزیـاب ضبـط، 61 نفـر دسـتگیر و 2٧ فقـره پرونـده قضائـی تشـکیل شـده اسـت.
حجابـی تعامـل بـا ارگانهـای همیـار، فعـال سـازی مشـارکت های اجتماعـی و انعقـاد تفاهمنامـه بـا ارگانهـای 
امنیتـی و بـرون سـازمانی را از اقدامـات صـورت گرفتـه در جهـت تقویـت تـوان و ظرفیـت یـگان حفاظـت در 
صیانـت از آثـار تاریخـی عنـوان کـرد و گفـت: بـا توجه بـه افزایش تعامات با نیروهای بومی، نهادهای امنیتی، 

نظامـی و انتظامـی 40 انجمـن میـراث فرهنگـی در شهرسـتان های اسـتان راه انـدازی شـده اسـت.
وی از همراهـی و مشـارکت مـردم بـرای حفاظـت از میـراث فرهنگـی اظهـار کـرد: در سـالجاری 148 مـورد اخبـار 

واصلـه از مـردم داشـتیم کـه قابـل تقدیـر اسـت.
فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گشت های تلفیقی 
با عوامل انتظامی، برگزاری جلسـات آموزشـی برای ماموران یگان، شناسـایی آثار تاریخی ناشـناخته، اجرای 
مانور اقتدار طرح های آماده باش در جهت سرکشـی مسـتمر از بناهای تاریخی، توقف سـاخت و سـازهای 
غیرمجـاز و برخـورد قاطـع بـا متخلفـان و تجلیـل از دوسـتداران میـراث فرهنگـی را از دیگـر اقدامـات شـاخص 

صـورت گرفتـه اعـام کرد. 
وی ضعف در سیستم های هوشمندسازی موزه و کاخ موزه ها، کمبود نیروی انسانی، امکانات خودرویی، 
لجسـتیکی و پشـتیبانی و تجهیزات پلیسـی متناسـب با شـرایط ویژه آذربایجان غربی، عدم تجهیز پرسـنل 
یگان به اسلحه و مهمات، نبود شعبه ویژه رسیدگی به جرایم در دادسراها و دادگاهها، نبود وحدت رویه 
در صدور احکام و عدم وجود مکانهای مستقل و نظام مند استقرار یگان حفاظت و جلوگیری از پراکندگی 

نیرو را از جمله چالش های یگان حفاظت از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برشمرد.
حجابـی اذعـان کـرد: از 60 نفـر نیـروی حاضـر در یـگان حفاظـت 30 نفـر در 10 مـوزه و کاخ مـوزه اسـتان مشـغول 
فعالیـت هسـتند کـه ایـن امـر تـوان عملیاتی و اجرایی یـگان در حوزه های صیانتی و حفاظتی را کاهـش داده 

اسـت.
وی ادامه داد: با وجود کوهستانی و طولی بودن استان، تنها سه دستگاه خودرو در اختیار یگان حفاظت 

از میراث فرهنگی اسـت که با توجه به تعدد آثار هر سـه در مرکز اسـتان اسـتفاده می شـود.

یخی و فرهنگی در آذربایجان غربی انهدام 27 باند ســوداگران اشــیاء تار

معـاون گردشـگری اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری آذربایجـان غربـی بـا اشـاره 
بـه رشـد بـاالی ۷8 درصـدی اقامـت گردشـگران در اسـتان، گفـت: امسـال ۱۲۳ هـزار و ۷۹۶ نفـر در 

واحدهـای اقامتـی اسـتان اقامـت داشـتند.
مهـدی ولیـزاده در گفـت و گـو بـا جام جـم آمار مقایسـه ای اقامت در ۱۰ ماهه امسـال با مدت مشـابه 
سـال گذشـته را تبیین و اظهار کرد: امسـال با رشـد ۷8/۶ درصدی، تعداد گردشـگرانی که واحدهای 

اقامتی اسـتان را برای اسـکان انتخاب کردند به ۱۲۳ هزار و ۷۹۶ نفر افزایش یافته اسـت.
وی افـزود: از مجمـوع گردشـگران ۶۱ هـزار و ۵۲۳ نفـر در هتلهـا، ۴8 هـزار و ۶۳۹ نفـر در مهمانپذیرهـا، 
چهـار هـزار و ۳۷۶ نفـر در هتـل آپارتمان هـا و ۹ هـزار و ۲۵8 نفـر در واحدهـای بوم گردی اسـتان اقامت 
داشتند.ولیزاده گفت: امسال بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از مراکز تفریحی توریستی استان 
بازدید کردند که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته از ۳۵ درصد رشد برخوردار است.معاون 
گردشـگری اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری آذربایجـان غربـی ادامـه داد: در ۱۰ 

ماهـه سـالجاری بـاالی یکصـد هـزار نفـر از موزه هـا  و اماکـن تاریخـی و فرهنگی بازدیـد کردند که با توجه به آمـار ۹۵ هزار و ۷۲۶ نفـری در مدت 
زمان مشـابه سـال قبل، ۵/۴ درصد رشـد را نشـان می دهد.

وی از صدور هشت مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری، دو واحد بومگردی، یک مجتمع گردشگری و هشت گواهینامه 
حرفه ای گردشـگری سـامت اسـتان خبر داد و گفت: برای ۴8 نفر در واحدها و تاسیسـات گردشـگری اسـتان فرصت شـغلی ایجاد شـده 

است.
ولیزاده از تشکیل انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری، اقامتگاههای بومگردی و هتل ها خبر داد و تصریح کرد: تاسیس انجمن حرفه 

ای فعاالن گردشگری سامت استان نیز در دست اقدام است.
معـاون گردشـگری اداره کل میـرراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری آذربایجـان غربـی بـا بیـان این کـه ۱۵ واحـد اقامتـی در اسـتان 

استانداردسـازی شـد، افـزود: ۱۱8 پرونـده در ارتبـاط بـا فعالیت هـای غیرمجـاز تورهـای گردشـگری تشـکیل شـده اسـت.
وی در ادامه به تهیه و تدوین برنامه توسعه گردشگری قوشچی ارومیه اشاره کرد و گفت: طرح برگزاری رویدادهای گردشگری -فرهنگی 

منطقه ای تخت سلیمان تکاب، باروق و چهاربرج تهیه و تدوین شده است. 
ولیـزاده مشـارکت در پانزدهمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی گردشـگری و صنایـع وابسـته، برگـزاری مراسـم نـوروزگاه ۱۴۰۰ بصـورت مجـازی، 
مشـارکت در جشـنواره گاب گیری خوی، برگزاری مراسـم بزرگداشـت هفته گردشـگری، برگزاری دوره توانمدسازی جوامع محلی و آموزش 
فعـاالن و کارکنـان تاسیسـات گردشـگری و همچنیـن تـاش بـرای کاهـش آسـیب های تاسیسـات گردشـگری ناشـی از کرونـا را از اقدامـات 

شـاخص معاونـت گردشـگری در ۱۰ ماهـه ۱۴۰۰ اعـام کـرد.

و  دسـتی  صنایـع  معاونـت  سرپرسـت 
فرهنگـی،  میـراث  اداره کل  سـنتی  هنرهـای 
صنایع دسـتی و گردشـگری آذربایجان غربی 
 ۴/۵ ارزش  بـه  دسـتی  صنایـع  صـادرات  از 
میلیون دالر در شـش ماه نخسـت امسال 

از اسـتان خبـر داد. 
محمـد عبدلـی در گفـت و گـو بـا جام جـم در 
تشـریح عملکرد این معاونت در سـالجاری 
بـه راه انـدازی خانـه خاق اشـاره کـرد و گفت: 
و  تکمیـل  دسـتی  صنایـع  بازارچـه  امسـال 
سـاماندهی شـده و بصـورت دائمـی فعـال 

اسـت. 
بـه  توجـه  بـا  امسـال  کـرد:  تصریـح  عبدلـی 
دوره هـای  برگـزاری  امـکان  کرونـا،  شـروع 
 ۴۱۶ امـا  نداشـت  وجـود  حضـوری  آمـوزش 

نفـر به صـورت مجـازی در دوره هـای آموزش 
صنایـع دسـتی شـرکت داشـتند کـه از ایـن 
دسـتی  صنایـع  شـاغان  نفـر   ۱۰۶ تعـداد 

بودنـد. 
آموزشـی  دوره هـای  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
زندان هـای  در  و  ماکـو  ارومیـه،  در  مجـازی 

شـد.  برگـزار  سـلماس  و  ارومیـه 
 ۴ تولیـد  و  تهیـه  در  همـکاری  از  عبدلـی 
برنامه هـای رادیویـی و تلویزیونـی خبـر داد 
راسـتای  در  برنامـه   ۴۰ همچنیـن  افـزود:  و 
دسـتی  صنایـع  حـوزه  هنرمنـدان  معرفـی 

شده اسـت.  تولیـد 
و  دسـتی  صنایـع  معاونـت  سرپرسـت 
هنرهـای سـنتی اداره کل میـراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری آذربایجان غربی 

بـه بازدیدهـای نظارتـی از فروشـگاه ها اشـاره 
راسـتای  در  بازدیدهـا  ایـن  گفـت:  و  کـرد 
بـا  دسـتی  صنایـع  قاچـاق  از  جلوگیـری 
همراهـی یگان حفاظـت اداره کل و نماینده 
اماکـن صـورت میگیـرد کـه امسـال هـم ۱۵ 

اسـت.  شـده  انجـام  مـورد 
وی اضافـه کـرد: همچنین امسـال ۵۰۰ مورد 
تولیـد  کارگاههـای  بـه  نظـارت  بـرای  بازدیـد 
صنایـع دسـتی اسـتان انجـام شـده اسـت.

عبدلـی بـه صـدور ۳۴۵ فقـره پروانـه تولیـد 
انفرادی، ۵۴ فقره کارت شناسایی، سه فقره 
پروانـه تولیـد کارگاهـی اشـاره و خاطرنشـان 
کـرد: امسـال بـا پرداخـت هشـت هـزار و ۵۹۰ 
انفـرادی  بصـورت  نفـر   ۲۲۳ ریـال،  میلیـون 
و  ۲۴ نفـر بصـورت پشـتیبان از تسـهیات 

مشـاغل خانگـی بهره منـد شـدند.
و  دسـتی  صنایـع  معاونـت  سرپرسـت 
هنرهـای سـنتی اداره کل میـراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری آذربایجان غربی 
پرداخـت ۲ میلیـارد ریـال تسـهیات تبصـره 
ریـال  میلیـون  و 8۰۵  هـزار  یـک  اعطـای   ،۱۶
کمـک باعـوض و همچنیـن تجهیـز کارآگاه 
اقدامـات  جملـه  از  را   ماکـو  سـنگ  تـراش 
از  حمایـت  راسـتای  در  گرفتـه  صـورت 
تولیدات صنایع دسـتی در اسـتان برشمرد. 
هنرمنـدان  از  نفـر   ۲۵ معرفـی  از  عبدلـی 
صنایـع دسـتی بـه تامیـن اجتماعـی اسـتان 
از  نفـر   ۵۰ اکنـون  هـم  کـرد:  خاطرنشـان 
بیمـه  از  اسـتان  دسـتی  صنایـع  شـاغان 

برخوردارنـد.

معـاون برنامه ریـزی و سـرمایه گذاری اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
آذربایجان غربـی گفـت: ۴۶ پـروژه گردشـگری در سـطح اسـتان در حـال سـاخت اسـت. 

محمد عبدلی در گفت و گو با جام جم به تشریح عملکرد معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان پرداخت و به پروژه های گردشگری 
در حـال سـاخت اشـاره کـرد و افـزود: در حـال حاضـر ۴۶ پـروژه گردشـگری شـامل هتـل، هتـل 
آپارتمـان، مهمانپذیـر، اقامتـگاه بوم گـردی، اقامتـگاه سـنتی، مجتمـع گردشـگری و سـفره خانه 

سـنتی در حال سـاخت است. 
وی حجـم سـرمایه گذاری ایـن طرح هـا را ۳۰۱۱۴۷۱۲ میلیـون ریال اعـام کرد و گفت: با بهره برداری 
از این پروژه ها دو هزار و ۳8۷ تخت به تخت های واحدهای اقامتی اسـتان افزوده شـده و برای 

یک هزار و ۵۱۶ نفر اشـتغال ایجاد می شـود.
عبدلـی در ادامـه از موافقـت اصولـی بـا سـرمایه گذاری بـرای سـاخت ۷۴ واحـد گردشـگری خبـر 

داد و گفـت: حجـم سـرمایه گذاری ایـن پروژه هـا ۹۰۵۳ میلیـارد ریـال بـرآورد شـده اسـت که در صورت اجـرا و بهره برداری بـرای 8۳۹ نفر 
نیز اشـتغالزایی خواهد داشـت. وی همچنین به صدور مجوز ایجاد، اصاح و تکمیل ۱۷ پروژه ی سـرمایه گذاری اشـاره کرد و گفت: 
برای ۳ پروژه با حجم سرمایه گذاری ۱۹۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۰ نفر نیز پروانه بهره برداری صادر شده است .معاون برنامه ریزی 
و سـرمایه گذاری اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری آذربایجان غربـی خاطرنشـان کـرد:  هم اکنون ۴۱ پـروژه مهم در 
راستای تقویت زیرساخت های گردشگری از محل اعتبارات ملی و استانی در حال اجرا  است و تا کنون ۷۰۶8۰ میلیون ریال از محل 

اعتبارات ملی و اسـتانی به این پروژه ها تخصیص یافته اسـت.
عبدلـی در ادامـه افزایـش ظرفیـت اقامتـی بـه میـزان ۵۰ درصـد وضعیـت موجـود، معرفـی و پرداخـت تسـهیات به مبلـغ بیـش از ۱۱۰۰ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات تبصره ۱8 قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پرداخت تسهیات گردشگری به مبلغ ۵/۵۷ میلیارد ریال و ایجاد 

۳۰۰ فرصت شـغلی جدید را از اقدامات مهم حوزه سـرمایه گذاری برشـمرد. 
وی گفـت: تصویـب و مبادلـه موافقت نامـه بـرای اجـرای ۲۷ پـروژه بـا اعتبـار اسـتانی مصـوب ۳۲۲8۴۳ میلیـون ریـال بـا تخصیـص 
۶۱۶8۰ میلیـون ریـال و همچنیـن ۱۴ پـروژه بـا اعتبـار ملـی مصـوب ۱8۱۰۰۰ میلیـون ریـال بـا تخصیـص ۹۰۰۰ میلیـون ریـال بـرای تقویـب 

زیرسـاخت های گردشـگری اسـتان از دیگـر اقدامـات شـاخص حـوزه سـرمایه گذاری در سـال جاری اسـت.
عبدلـی تصریـح کـرد: اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان اقدام به معرفـی ۴۳ پروژه از محل اشـتغال پایدار 
روسـتایی، منابـع داخلـی بانـک، جهـش تولیـد و صندوق توسـعه ملی و تبصره ۱8 به مبلـغ ۲۱۵۱/۳ میلیارد ریـال کرد که به تعداد پنج 

پـروژه موفـق بـه اخـذ تسـهیات بـه مبلغ ۷۴/۵ میلیارد ریال شـده که زمینه اشـتغال ۷۰ نفـر را فراهم کرده اسـت.

احداث 46 پروژه گردشــگری در آذربایجان غربیاســکان 123هزار نفر در واحدهای اقامتی آذربایجان غربی

5صادرات 4/۵ میلیون دالری صنایع دستی از آذربایجان غربی فرهنگیفرهنگی
 اجتماعی اجتماعی

مهدی ولیزاده

معاون گردشگری اداره 
کل میراث فرهنگی 

آذربایجان غربی

یادداشت
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بی توجیه ندارد کشــت ۷0 هزار هکتاری چغندرقند پــرآب بر در آذربایجان غر
: استاندار

رهاســازی 2.5 میلیــون لیتر آب 
بــرای احیــای تــاالب بیــن المللی 

کانی برازان" مهاباد  "

بــا رهاســازی ۲.۵ میلیــون مترمکعــب آب از ســد 
، این تاالب  مهابــاد به تاالب کانی برازان این شــهر
جانی دوباره یافت و از خطر خشــک شــدن رهایی 

یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
آذربایجان غربی مهندس رهبر دین مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره 
به روند احیای این تاالب گفت: کاهش بارندگی 
امسال موجب کاهش شدید آب در این تاالب 

و نگرانی مردم منطقه شده بود.
وی افزود:  به جهت این که این تاالب زیستگاه 
در  این که  به  توجه  با  و  بــود  کمیابی  پرندگان 
مهاجرت  ــاالب  ت ایــن  بــه  پرندگان  پاییز  فصل 
می کنند، خشکی تاالب و کمبود آب، این تاالب 

را با خطر جدی مواجه کرده بود.
ــزود: بــا بــرنــامــه ریــزی هــایــی کــه در  ــ رهــبــردیــن اف
خصوص مدیریت منابع و مصارف شهرستان 
مهاباد انجام شد، مقرر گردید با حفظ آب شرب 
شهرستان مقدار یک تا سه میلیون مترمکعب 
براساس  که  شود  سازی  رها  تاالب  این  به  آب 
به  آب  مترمکعب  میلیون   ۲.۵ کنون  تا  برنامه 

این تاالب انتقال یافته است.
آذربایجان   ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
بهبود  صــورت  در  نمود  امــیــدواری  ابـــراز  غربی 
آب  رهاسازی  رونــد  استان  بارشهای  وضعیت 

برای احیای این تاالب ادامه پیدا نماید.
این گزارش می افزاید انجام رهاسازی آب از سد 
با احجام مشخص و در فصول  مهاباد ساالنه 
 
ً
انجام میگیرد و این رهاسازی صرفا زراعی  غیر 
در  و  ــرازان  ب کانی  تــاالب  نمودن  سیراب  جهت 
منطقه  محیطی  زیست  مسایل  حفظ  راستای 

در شرایط خشک سالی انجام گرفت.
افزون  وسعتی  با  کانی برازان  بین المللی  تاالب 
مهاباد  شمال  کیلومتری   ۳۰ در  هکتار   ۹۰۷ بر 
واقع شده و از سوی کمیته ملی طبیعت گردی 
پرنده نگری  به عنوان نخستین سایت  کشور 
رودخــانــه  از  ــاالب  ت ایــن  آب  و  ایـــران معرفی  در 
سد  از  رودخانه  این  و  می شود  تأمین  مهاباد 
مهاباد جاری شده پس از سیراب کردن تاالب 
ادامه  ارومیه  به دریاچه  را  راه خود  بــرازان  کانی 

می دهد.
داغ  ــره  ق ــوه  ک دامــنــه  در  تـــاالب  جنوبی  بخش 
واقـــع شــده و کــوه مــذکــور بــه دلــیــل موقعیت 
پذیرای   ، ــی زار نـ تــوده هــای  وجــود  و  توپوگرافی 
و  آبـــزی  مهاجر  پــرنــدگــان  جمعیت  بیشترین 
اردک  انقراض  گونه در خطر  از جمله  آبزی  کنار 
اردک  حــمــایــت شــده  ــای  ــه ه ــون گ و  ســرســفــیــد 
مرمری، پلیکان، قو، فامینگو، حواصیل عقاب 
تاالبی و همچنین سایر پرندگان همچون انواع 

، انواع مرغابی، آنقوت است. غاز

تامین آب 2200 هکتار از اراضی 
کشاورزی پایاب سد کرم آباد در 

آذربایجان غربی

آذربایجان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
هکتار  ــزار  هـ دوازده  مــجــمــوع  از  گــفــت:  غــربــی 
ــاد در شــهــرســتــان  ــ آب ــی پـــایـــاب ســـد کـــرم  ــ اراضـ
اراضی  این  از  هکتار  دویست  و  هزار  دو  شوط 
آب  شــرکــت  ســوی  از  کــشــاورزی  آب  تامین  بــا 
بهره برداری  آماده  غربی،  آذربایجان  ای  منطقه 
جلسه  در  شرکت  ایــن  عامل  مدیر  می باشد. 
برق  و  آب  صنعت  مدیران  هماهنگی  شــورای 
مدیران  حضور  با  که  غربی  آذربایجان  استان 
عامل صنعت آب و برق استان، مدیر سازمان 
آزاد  منطقه  سازمان  معاون  کــشــاورزی،  جهاد 
محل  در  که  شوط  شهرستان  فرماندار  و  ماکو 
گفت:  بــرگــزار شــد  ایــن شهرستان  فــرمــانــداری 
پایاب  ــی  اراضـ هکتار  هـــزار  دوازده  مجموع  از 
و  آبــاد در شهرستان شــوط دو هــزار  کــرم  ســد 
دویست هکتار با تامین آب کشاورزی از سوی 
آماده  غربی،  آذربایجان  ای  منطقه  آب  شرکت 
همکاری  با  امیدواریم  که  می باشد  بهره برداری 
و  تامین  در  ــاورزی  کــش جــهــاد  سریعتر  هــرچــه 
بــرداران جهت  برای بهره  تجهیز ملزومات الزم 
ــدرن، شــاهــد آبــیــاری کــشــاورزان این  آبــیــاری مـ

منطقه در سال جاری باشیم.
ــده ای که  ــ ــن افـــــزود: طــبــق وع ــردی ــب ــاســر ره ی
الــکــتــرومــوتــورهــای  بــودیــم  گــذشــتــه داده  مـــاه 
کرم  پایاب سد  ایستگاههای پمپاژ شبکه های 
در  که  شدند،  واردکــارگــاه  گذشته  هفته  از  آبــاد 
این راستا با تامین اعتبار مورد نیاز400 میلیارد 
تومانی استقرار و راه اندازی این الکتروموتورها 
در آینده نزدیک، نه هزار و هشتصد هکتار باقی 
مانده از اراضی پایاب سد کرم آباد در شهرستان 

شوط نیز به طور کامل آب اندازی گردند.
منابع  وضعیت  آخرین  تشریح  با  ادامه  در  وی 
آبی استان در سال گذشته و پیش بینی سال 
جاری تصریح کرد: در حوضه ارس ۳ سد ماکو، 
شهید قنبری و آغ چای را داریم. به دلیل کاهش 
گذشته،آب  آبی  سال  برف  بــارش  درصــدی   ۷۲
ورودی به این مخازن نسبت به سال گذشته 
کــه در شــش ماهه  کــاهــش داشـــت  ــد  ۹ درصـ
دوم نیز وضعیت ورودی آب به سدهای ماکو، 
با کاهش ۴۹ درصدی  آغ چای  شهید قنبری و 
میلیون   ۷۳ به  گذشته  ســال هــای  به  نسبت 
رسید. طبق برنامه منابع و مصارف این سد ها، 
آب پاییزه  آب شرب و  برنامه ریزی برای تامین 
شهریورماه  در   ۱۴۰۰-۹۹ آبــی  ســال  پایان  بــرای 
بــه مــیــزان ۲۲۱ میلیون  آب ذخــیــره شــده  بــرای 
مترمکعب بود که بدلیل کاهش آب ورودی به 
به  آب ذخیره شده  باال،  تبخیر  و  مخزن سد ها 
بنابراین سعی  ۱۵8 میلیون مترمکعب رسید. 
آب  کردیم با مدیریت عقانی و اولویت تامین 
ماکو،  شهرستان های  عزیز  مــردم  بــرای  شــرب 
تامین  تــابــعــه،  تــعــدادی روســتــاهــای  و  شـــوط 
نیز  را  منطقه  ایــن  کــشــاورزی  آب  حداقلی های 

داشته باشیم.
خبر  بـــا  ای  مــنــطــقــه  آب  شــرکــت  مــدیــرعــامــل 
هفته  طی  آب  تامین  راهــبــری  کمیته  تشکیل 
از هفته  گفت:  آب منطقه ای  جاری در شرکت 
آب  شرکت  مــدیــران  از  مستمر  ــوت  دع بــا  تــی  آ
بحران  مدیریت  و  کــشــاورزی  جهاد  فــاضــاب، 
بارش  وضعیت  لحظه  به  لحظه  بارصد  استان 
تشریح  با  استان  آبی  منابع  و  آسمانی  نــزوالت 
آخرین وضعیت، برنامه های راهبردی و عملی را 

برای کشاورزان محترم اباغ خواهیم کرد.
کــه در حــال تغییر اقلیم  ایــن  بــه  بــا اشـــاره  وی 
تغییر  و  اقلیم  تغییر  تــئــوری  افــــزود:  هستیم 
به  و  شــده  تبدیل  واقعیت  بــه  بــارش هــا  ــم  رژی
اقلیم   ، عینه شاهد هستیم در سال های اخیر
شدید  خشکسالی  ــا  ی شــدیــد  تــرســالــی  ــا  ب ــا  م
آینده  ســال هــای  بینی  پیش  و  ــوده  بـ مــواجــه 
انتظار  بنابراین  می باشد  منوال  همین  بر  نیز 
به  این منطقه  اهالی  به  به نحو مطلوب  داریم 
عدم  خصوص  در  ارس  آبریز  حوضه  خصوص 
تغییر اراضی دیمی به آبی و زارعی به باغی، اطاع 
گاهی بخشی از سوی همکاران جهاد  رسانی و آ
شهرستان های  فــرمــانــدرای هــای  و  کــشــاورزی 
ــا با  ــرد ت ــذی ــو، شـــوط و پــلــدشــت صــــورت پ ــاک م
از تهدید آب شرب  مدیریت وضعیت موجود، 
جلوگیری  کشاورزان  به  آسیب  و  منطقه  مردم 
منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  آیــد.  عمل  بــه 
سد  احــداث  خصوص  در  غربی  آذربــایــجــان  ای 
سد  ایــن  ــداث  اح مطالعات  گفت:  نیز  فیشل 
نظر  از  این که  به  توجه  با  و  هست  اتمام  به  رو 
آب  تخصیص  در  همچنین  و  محیطی  زیست 
داریــم  انتظار  بنابراین  نـــدارد،  وجــود  مشکلی 
زمان  کمترین  در  شــرب  آب  تامین  اولویت  با 
سرمایه  ظرفیت های  از  اســتــفــاده   بــا  ممکن 
گذاری و اجرایی، عملیات ساخت و اجرای این 

سد شروع گردد.

خبر

خبر

محمدصـادق معتمدیـان در نشسـت مشـترک وزیـر نیـرو، معاونـان 
، مجمـع نماینـدگان اسـتان و مدیران اسـتانی زیـر مجموعه این  وزیـر
وزارتخانـه کـه در محـل ایـن وزارتخانـه برگزار شـد، با اشـاره به افزایش 
نـزوالت آسـمانی در اسـتان امسـال، گفـت: میـزان بارش هـای اسـتان 
از ابتـدای سـال جاری تاکنـون بـا عنایـت خداونـد متعـال نسـبت بـه 
مـدت مشـابه سـال قبـل افزایـش و از ۱۳۶ میلـی متـر بـه ۱۴۲ میلـی 

متـر رسـیده اسـت.
در ایـن نشسـت، اسـتاندار آذربایجـان غربـی ضمن تشـریح وضعیت 
اسـتان در حـوزه سـد سـازی، اظهـار داشـت: ۱۳ سـد مخزنـی بـزرگ و 8 
سـد مخزنـی کوچـک در اسـتان در حـال حاضـر در حـال آبگیری اسـت 

و ۳ سـد بـزرگ نیـز در اسـتان در حـال اجراسـت.
معتمدیـان همچنیـن از متوقـف شـدن اجـرای سـه سـد در حوضـه 
آبریـز دریاچـه ارومیـه خبـر داد و افـزود: اجـرای سـه سـد مخزنـی نازلـو، 
دلیـل  بـه  ارومیـه  دریاچـه  آبریـز  حوضـه  در  رود  سـیمینه  و  بارانـدوز 

مصوبـات سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه متوقـف شـده اسـت.
مطالعـات  رونـد  حاضـر  حـال  در   : افـزود  غربـی  آذربایجـان  اسـتاندار 

اجراسـت. دسـت  در  اسـتان  در  نیـز  سـد  سـه  احـداث 
آغـاز  و  مطالعـات  اتمـام  ضـرورت  بـر  تاکیـد  بـا  همچنیـن  معتمدیـان 
شهرسـتان  ایـن  شـرب  آب  تامیـن  بـرای  خـوی  النـد  سـد  احـداث 
ح مطالعـات سـد النـد  اظهـار داشـت: تامیـن اعتبـار بـرای تکمیـل طـر
مـورد  شهرسـتان  ایـن  شـرب  آب  تامیـن  بـرای  خـوی  شهرسـتان  در 

اسـت. نیـرو  وزارت  از  اسـتان  درخواسـت 

آب  شـرکت  بـه  سردشـت  سـد  مدیریـت  واگـذاری  بـه  اشـاره  بـا  وی 
منطقـه ای آذربایجـان غربـی، گفـت: مدیریـت سـد ارس نیـز بـا توجـه 
بـه این کـه از نظـر سـرزمینی مخـزن سـد و بخشـی از شـبکه انتقـال آن 
در شهرسـتان پلدشـت قرار دارد به شـرکت آب منطقه ای آذربایجان 

غربـی واگـذار گـردد.
تامیـن  بـرای  نیـرو  وزارت  از  داد:  ادامـه  غربـی  آذربایجـان  اسـتاندار 
آبـاد پلدشـت و شـوط و همچنیـن  کـرم  آب سـد  اعتبـار شـبکه های 
شـبکه های آب سـد سـیلوه و آق چـای بـه میـزان هـزار و ۴۵۰ میلیـارد 

می شـود. درخواسـت  اعتبـار  تومـان 
آخریـن  معتمدیـان در بخـش دیگـری از سـخنان خـود در خصـوص 
کشـاورزی  اراضـی  آبیـاری و زهکشـی در  ایجـاد شـبکه های  وضعیـت 
اسـتان  در  زهکشـی  و  آبیـاری  شـبکه های  حـوزه  در  گفـت:  اسـتان، 
هکتـار  هـزار   8۷ اکنـون  هـم  و  شـده  گرفتـه  صـورت  خوبـی  اقدامـات 
شـبکه های مـدرن و ۴8 هـزار هکتـار شـبکه نیمـه مدرن در اسـتان به 

اسـت. رسـیده  بهره بـرداری 
وی ادامه داد: ۹۶ هکتار شـبکه آبیاری و زهکشـی در اسـتان در حال 
ح نیازمنـد توجـه ویـژه وزارت نیرو در  اجراسـت کـه بـرای اتمـام ایـن طـر

تامیـن اعتبارات الزم هسـتیم.
ایجـاد  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  غربـی  آذربایجـان  اسـتاندار 
آبریـز دریاچـه  آبیـاری و زهکشـی در اراضـی کشـاورزی حوضـه  شـبکه 
ارومیـه در جهـت مدیریـت مصـرف آب گفت: بیـش از ۴ هزار میلیارد 
تومـان بـرای اجـرا و تکمیـل ۴8 هـزار هکتـار شـبکه آب در حوضه آبریز 

دریاچه ارومیه مورد نیاز است.
معتمدیـان در ادامـه بـا تاکیـد بـر ضـرورت اتمـام خـط انتقـال آب بـه 
آشـامیدنی ایـن شـهر نیـز اظهـار داشـت:  آب  شـهر بـوکان و تامیـن 
باقـی مانـده  کیلومتـر  بـرای تکمیـل ۵  نیـاز  اعتبـار مـورد  نیـرو  وزارت 
انتقـال آب شـرب شهرسـتان بـوکان بـه میـزان ۶۰ میلیـارد تومـان را 

بایـد تامیـن کنـد.
آب شـرب شـهرهای  ح اضطـراری تامیـن  وی در خصـوص اجـرای طـر
آب  تامیـن  اضطـراری  ح  طـر اجـرای  بـرای  گفـت:  نیـز  خـوی  و  ارومیـه 
ارومیـه و خـوی بـه ترتیـب ۶۶  و ۵۰ میلیـارد تومـان اعتبـار مـورد نیـاز 
اسـت کـه بـا تامیـن ایـن اعتبـار حفـر چاه هـای مورد نیـاز و خـط انتقال 

آینـده بـه اتمـام می رسـند. آب در سـال 

در  توسـعه  و  ریـزی  برنامـه  شـورای  مصوبـات  پیـرو 
تخصیـص  اخـذ  خصـوص  در  سردشـت  شهرسـتان 
آب بـرای توسـعه کشـاورزی و آبـزی پـروری در محـدوده 
در  آب  تخصیـص  بـا  سردشـت  سـد  دسـت  پاییـن 
کارگـروه  در  آمـد.  عمـل  بـه  موافقـت   ۱۱ مـاده  کارگـروه 
مـاده ۱۱ سـازمان جهـاد کشـاورزی کـه بـا حضـور معـاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرعامل شرکت 
اب منطقـه ای آذربایجـان غربـی و حضـور رئیس حوضه 
بـرای  آب  تخصیـص  کلیـات  بـا  شـد،  برگـزار  غـرب  آبریـز 
سـد  دسـت  پاییـن  و  محـدوده  در  کشـاورزی  توسـعه 
سردشـت و آبزی پروری در محدوده پایین دسـت این 
سـد موافقت گردید.مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای 

آذربایجـان غربـی در این خصوص گفت: پیرو مصوبات 
جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان 
غربی در شهرسـتان سردشـت، جلسـه کارگروه ماده ۱۱ 
سـازمان جهـاد کشـاورزی، در راسـتای اجرایـی نمـودن 
غربـی  آذربایجـان  اسـتان  معتمدیـان  دکتـر  دسـتور 
توسـعه  بـرای  آب  تخصیـص  پیگیـری  خصـوص  در 
کشـاورزی در محـدوده و پاییـن دسـت سـد سردشـت 
و همچنیـن تخصیـص آب بـرای آبـزی پـروری در پاییـن 
دسـت ایـن سـد برگـزار شـد که بـا پیگیری های  شـرکت 
بـرای توسـعه  آب  کلیـات تخصیـص  بـا  ای  آب منطقـه 
کشـاورزی و آبزی پروری در محدوده پایین دسـت سـد 

گردیـد. موافقـت  سردشـت 

با حضور وزیر نیرو، اســتاندار و اعضای مجمع نمایندگان اســتان برگزار شد؛
جلســه بررســی مسائل و مشکالت حوزه آب و نیروی استان

ع است کشــاورزی و آبزی پروری در سد سردشت توسعه می یابدفعالیت های صید و صیادی در مخازن ســدهای با اهداف شــرب ممنو

آذربایجـان  منطقـه ای  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
منابـع  از  حفاظـت  شـورای  نشسـت  در  غربـی 
اسـاس  بـر  گفـت:  مهابـاد  شهرسـتان  آب 
فعالیـت  هرگونـه  موجـود  دسـتورالعمل های 
صیـد و صیـادی در مخـازن سـدهای بـا اهـداف 

اسـت. ممنـوع  شـرب 
شـیات  مدیـر  حضـور  بـا  کـه  نشسـت  ایـن  در 
فرمانـداری  جلسـات  سـالن  محـل  در  اسـتان 
تعاونـی  شـرکت  تکلیـف  تعییـن  موضـوع  بـا  و 

گردیـد. برگـزار  مهابـاد  صیـادان   ۳۷ شـماره 
آقـای مهنـدس رهبردیـن بـا اشـاره بـه جلسـات 

گذشـته در این رابطه و تاکید بر این که شـرکت 
درآمـد  منبـع  مهابـاد  شهرسـتان  صیـادی 
معیشـت  بایـد  و  خانـواده  می باشـد  چندیـن 

شـود.  گرفتـه  نظـر  در  آنهـا  بـرای  جایگزیـن 
صـورت،  در  راسـتا  ایـن  در  داد  ادامـه  وی 
جهـاد  توسـط  مناسـب  زمیـن  اختصـاص 
کشـاورزی و منابـع ملـی، شـرکت آب منطقـه ای 
ع پـرورش ماهـی از محـل  بـرای تامیـن آب مـزار
چاه هـای حریمـی، بـرای تولیـد و تکثیـر ماهیـان 
اقـدام  جایگزیـن  شـغل  عنـوان  بـه  سـردآبی 

نمـود. خواهـد 

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

اسـتاندار آذربایجـان غربـی در دیـدار روسـای حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیـه 
بـر  آب  کشـت های  اسـتان  ایـن  در  متاسـفانه  گفـت:  ارس  رودخانـه  و 
نظیـر چغندرقنـد صـورت می گیـرد و بیـش از ۷۰ هـزار هکتـار بـه ایـن امـر 
اختصـاص یافتـه کـه بـا وجـود مصرف بسـیار بـاال و خـروج بخش زیـادی از 

ایـن محصـول از اسـتان، اصـا مقـرون بـه صرفـه نیسـت.
 محمدصـادق معتمدیـان افـزود: بایـد بـه سـمت کشـت محصـوالت کـم 
ح هـای مختلفـی ارائـه شـود. آب بـر حرکـت کنیـم و در ایـن راسـتا، بایـد طر

بـا  ح هـای توسـعه بخـش کشـاورزی  لـزوم توجـه بـه طر بـه  بـا اشـاره  وی 
لحاظ کمبود آب و تغییر الگوی کشـت اضافه کرد: در این راسـتا نهضت 

گلخانـه ای ۲ هـزار هکتـاری بایـد در اسـتان عملیاتـی شـود.
بـی  موقعیـت  غربـی  آذربایجـان  کـرد:  بیـان  غربـی  آذربایجـان  اسـتاندار 
سـابقه ای در کشـور بـرای صـادرات دارد و بایـد از ایـن ظرفیـت برای تولید 

محصـوالت کشـاورزی گلخانـه ای بـا تـوان صادراتـی بـاال اسـتفاده کـرد.
معتمدیان فعال شـدن کارگروه سـازگاری با شـرایط کم آبی در آذربایجان 
غربـی را بـرای دریافـت نظـرات مختلـف در خصـوص کاهـش مصـرف آب 
بسـیار مهـم ارزیابـی کـرد و گفـت: وظیفـه ایـن کارگـروه اجمـاع سـازی بیـن 
دسـتگاه های مختلف در این بخش مهم اسـت که باید از آن به صورت 
از مهمتریـن چالش هـای  یکـی  را  آب  کمبـود  کـرد.وی،  اسـتفاده  بهینـه 
آذربایجـان غربـی برشـمرد و افـزود: بـا این وجود، برنامه ریـزی خاصی برای 
برطـرف شـدن ایـن چالـش در اسـتان صـورت نگرفتـه و اقدامـات انجـام 

شـده نیـز نتوانسـته نتایـج قابـل قبولی داشـته باشـد.
اسـتاندار آذربایجـان غربـی، توجـه به آبخیزداری را یکـی از راهکارهای مهم 
اسـتفاده از ظرفیت هـای آبـی در حوضه هـای مختلـف دانسـت و اضافـه 
کـرد: بندهـای کوچـک آبخیـزداری می تواننـد در مهـار سـیاب، ذخیـره آب 
بسـیار موثـر بـوده و عـاوه بـر آن هزینـه بسـیار کمـی نیـز بـرای اجـرای آن 

نیاز اسـت.
یاچـه ارومیـه صـرف سـیب شـده  آب حوضـه در *  2 میلیـارد مترمکعـب 

اسـت
رئیـس حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیـه بـا اشـاره بـه این که سـیب در اسـتان 
آذربایجـان غربـی بـه عنـوان یکـی از محصـوالت پـرآب بـر، گفـت: امسـال ۲ 
میلیارد مترمکعب آب در این حوضه صرف تولید سیب در این حوضه 

شـده کـه ایـن آمـار، حائز اهمیت بسـیار زیاد اسـت.
مسـعود باقـرزاده افـزود: بـرای تولیـد هرکیلـو سـیب، بایـد ۱۵۰ لیتـر آب 
مصـرف شـود کـه مصـرف بسـیار زیـادی بـه شـمار مـی رود وایـن حوضـه 
مختلـف  اسـتان های  در  مجـازی  آب  صادرکننـده  بزرگتریـن  می تـوان  را 
کشـور عنـوان کرد.رئیـس حوضـه آبریـز دریاچه ارومیـه با اشـاره به این که 
چغندرقنـد هـم یکـی از محصـوالت پـرآب بـر اسـت کـه در ایـن حوضـه 
بـه صـورت وسـیعی کشـت می شـود، ادامـه داد: بـا وجـود این کـه جلـوی 
خـروج ایـن محصـول از اسـتان بـه مقصـد کارخانه هـای اسـتان های دیگـر 
را گرفتـه ایـم، یکـی از کارخانه هـا در آذربایجـان غربـی اقـدام بـه راه انـدازی 

واحـد تولیـدی کـرده و از آب مجـازی تولیـدی اسـتان اسـتفاده می کنـد.
خـط  جـزء  طبیعـت،  در  آب  حداقـل  حفـظ  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  باقـرزاده 
در  تجدیدپذیـر  آب  منابـع  تولیـد  میـزان  کـرد:  بیـان  ماسـت،  قرمزهـای 

حوضـه دریاچـه ارومیـه طـی سـال های اخیـر کاهـش یافتـه و مصـرف آب 
نیـز بـه شـدت بـا افزایـش مواجـه شـده کـه همیـن امـر، موجـب کاهـش 

آبـی شـده اسـت. ذخایـر و منابـع 
کـه طـی سـال ۱۳۷۷ میـزان تجدیدپذیـر قابـل  کـرد: در حالـی  وی اظهـار 
اسـتفاده در حوضـه دریاچـه ارومیـه، 8.8 میلیـارد مترمکعـب بـود، ایـن 
بـه حـدود ۷.۷ میلیـارد مترمکعـب رسـیده و طبـق  رقـم در سـال ۱۳۹۲ 

برآوردهـا در حـال حاضـر زیـر ۶ میلیـارد مترمکعـب اسـت.
وی گفـت: ایـن در حالـی اسـت کـه میـزان مصـرف نیـز در حـال حاضـر بـا 

میـزان تولیـد آب برابـری می کنـد.
رئیـس حوضـه آبریـز رود ارس نیـز در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه این کـه این 
حوضـه مسـتعد سـرمایه گـذاری بـا محوریـت آب اسـت، افـزود: دولـت 
تاکنـون ۱۵ هـزار میلیـارد تومـان بـرای زیرسـاخت های آبـی در ایـن منطقـه 
امـکان  کـه  کـرد: هـر طرحـی  کـرده اسـت.احمد قندهـاری اضافـه  هزینـه 
اجـرا در ایـن منطقـه داشـته و نیـاز آبـی نیـز بـرای آن وجـود داشـته باشـد، 
می توانـد در حوضـه ارس اجرایـی شـود.وی بیـان کـرد: البته باید از همین 

االن بـه فکـر مدیریـت مصـرف و جلوگیـری از هدررفـت آب در این حوضه 
باشـیم تـا سرنوشـت آن بـه حوضه هـای کـم آب دیگـر شـبیه نشـود.

در ایـن نشسـت همچنیـن مهنـدس رهبردیـن مدیرعامـل شـرکت آب 
منطقـه ای آذربایجـان غربـی گفـت در سـال آبـی گذشـته بـا مشـکل کـم 
آبـی و بـه تبـع آن چالش هایـی در بخـش کشـاورزی اسـتان مواجـه بودیـم 
کـه بـا مدیریـت منابـع آبی توانسـتیم بخش عمده ای از این مشـکات را 

پشـت سـر بگذاریـم.
وی افـزود: بـا مدیریـت منابـع آبـی اسـتان ودر راسـتای پیشـرفت صنعت 
اسـتان و حمایـت از سـرمایه گـذار و بـا توجـه بـه مصـرف کـم آب در ایـن 
هسـتیم.مهندس  صنعـت  بخـش  بـه  آب  تخصیـص  آمـاده  بخـش، 
رهبردیـن ضمـن تشـکر از حمایتهـای روسـای حوضـه ی دریاچـه ارومیـه 
و سـد ارس بـه جهـت مدیریـت انجـام شـده در بخـش آب ایـن حوضه ها 
مبحـث تامیـن آب در شهرسـتان های دارای تنـش آبـی را حائـز اهمیـت 
برشـمرد و خواسـتار حمایـت اسـتاندار محتـرم آذربایجـان غربـی در ایـن 

خصـوص شـد.



مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیز مـدارس 
آذربایجـان  غربـی بـا اشـاره بـه پروژه هـای قابـل 
افتتـاح در دهـه  فجـر امسـال گفـت: در دهـه 
۱۶8کاس  قالـب  در  پـروژه   ۳۱ امسـال  فجـر 
 درس در استان افتتاح و به بهره برداری رسید.
سپیده طیب  قاسمی در گفت وگو با خبرنگار 
جام جم با اشـاره به پروژه های قابل افتتاح در 
دهه  فجر امسـال اظهار داشـت: در دهه فجر 
امسـال ۳۱ پـروژه در قالـب ۱۶8 کاس درس 
رسـید. بهره بـرداری  بـه  و  افتتـاح  اسـتان   در 
پایـان  تـا   ۱۴۰۰ سـال  ابتـدای  از  افـزود:  وی 
امسـال  ۶۴ پـروژه در قالـب ۳۰۱ کاس درس 
افتتـاح و بـه بهره بـرداری الزم خواهـد رسـید. 
دانـش  ۱۰۶۰۰نفـر  کاسـها  ایـن  افتتـاح  بـا 
می شـود. برخـوردار  ایمـن  فضـای  از   آمـوز 

تجهیـز  و  توسـعه  نوسـازی،  مدیـرکل 
از  حضـور  آذربایجـان  غربـی  مـدارس 

کمـک  بـرای  مدرسه سـاز  خیـران 
کـرد  تقدیـر  مدرسه سـازی  بـه 

خیـران  مشـارکت  گفـت:  و 
در  مدرسه سـازی  امـر  در 

میلیـارد   ۷۰۰ بـه  امسـال 
رسـیده  مـاه   ۱۰ در  ریـال 
خوشـبختانه  کـه  اسـت 

تعییـن  انـداز  چشـم  از  ۷۵درصـد  حـدود 
محقـق  کشـوری  سـازمان  سـوی  از  شـده 
از  خوبـی  مشـارکت های  و  گردیـده 
صـورت  راسـتا  ایـن  در  خیـران  سـوی 
اسـت. تقدیـر  شایسـته  کـه  اسـت   گرفتـه 
سـامانه  استانداردسـازی  کـرد:  تصریـح  وی 
گرمایشی مدارس استان یکی از اولویت های 
مهـم ایـن اداره کل بـود کـه پـس از تخصیص 

الزم تمامی اعتبـارات 

کـه  قولـی  مطابـق  اسـتاندارد  غیـر  کاسـهای 

۹8درصـد  و   شـده  اسـتاندارد  بودیـم  داده 

سیسـتم  بـه  اسـتان  درس  کاسـهای  از 

گرمایشی استاندارد مجهز شدند و دو درصد 

باقـی مانـده نیـز اعامـی شـده های اخیـر اداره 

کـه  هسـتند  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  کل 

 عملیات اجرایی آنها نیز در حال انجام است.

قاسمی همچنین اظهار داشت:

 ۳۵۰ و  8هـزار  تمامـی  تاکنـون   ۹۶ سـال  از   

گرمایشـی  سیسـتم  بـا  درس  کاس 

 مناسب استاندارد سازی شده اند. 

در  مدرسـه   ۲8۲ جـاری  سـال  در  افـزود:  وی 

قالـب ۱۹۰۰ کاس درس در دسـت اجراسـت 

بـر ۱۳۵۰ میلیـارد  بالـغ  اعتبـاری  کنـون  تـا  کـه 

ریـال در سـال ۱۴۰۰ هزینـه شـده اسـت 

کـه تعـدادی از آنهـا در هفتـه دولـت و 

تعـدادی نیـز همزمـان بـا آغـاز سـال 

مهرمـاه  در  و  جدیـد  تحصیلـی 

دهـه  در  نیـز  تعـدادی  و 

بـه  و  افتتـاح  فجـر  مبـارک 

بهره برداری رسید. 

در دهــه فجر صورت گرفت؛

بی آذربایجان غر کالس درس در  افتتــاح 168 

فنـاوری  کمیسـیون  نشسـت  چهاردهمیـن 
شـهرداران  مجمـع  هوشـمند  شـهر  و  اطاعـات 
متولیـان  احسـان  حضـور  بـا  ایـران  کانشـهرهای 
ایـران  کانشـهرهای  شـهرداران  مجمـع  دبیـرکل 
و  اطاعـات  فنـاوری  سـازمان  عامـل  مدیـران  و 
بـه  کشـور  کانشـهرهای  شـهرداری های  ارتباطـات 
مجـازی  صـورت  بـه  و  اصفهـان  شـهرداری  میزبانـی 

شـد. برگـزار 

سـازمان  رئیـس  اسـدپور  یاسـر  نشسـت  ایـن  در   
فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات شـهرداری ارومیـه بـا 
آراء بـه عنـوان رئیـس کمیسـیون فنـاوری  اکثریـت 
شـهرداران  مجمـع  هوشـمند  شـهر  و  اطاعـات 

شـد. انتخـاب  ایـران  کانشـهرهای 
دیگـری  موضوعـات  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
مصوبـات  اقدامـات  از  گزارشـات  ارائـه  همچـون 
گذشـته، ارائـه نقطـه نظـرات مدیـران عامـل فـاوای 

شـهرداری های کانشـهرها، تعییـن زمـان و مـکان 
 ۱۴۰۱ سـال  در  کمیسـیون  نشسـت های  برگـزاری 

گرفـت. قـرار  بررسـی  و  بحـث 
در ایـن نشسـت مدیـران فـاوا ۱8 کانشـهر حضـور 
محمـد   ، نیـز اسـدپور  یاسـر  از  پیـش  و  داشـتند 
اطاعـات  فنـاوری  سـازمان  سـابق  رئیـس  فرجـود 
کمیسـیون  رئیـس  تهـران  کانشـهر  ارتباطـات  و 

بـود. مذکـور 

دکتر شـیرزاد مدیرحوزه ریاسـت و روابط عمومی دانشـگاه ارومیه به همراه الهامی سرپرسـت اداره کل امور زنان و خانواده اسـتانداری آذربایجان غربی 
و بخشـایی مدیـر کل دفتـر امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری و دکتـر زاده هاشـم مشـاور امـور بانـوان و خانـواده ریاسـت دانشـگاه ارومیـه بـا خانواده 

»زهـرا غامیـان« کارمنـد دانشـگاه ارومیـه و مـادر چهـار فرزند دیـدار و از وی تقدیر کردند.
زهـرا غامیـان بانـوی شـاغل دانشـگاه ارومیـه و مـادری نمونـه در راسـتای افزایـش جمعیت واباغ سیاسـتهای جمعیتـی با هدف تحکیم بنیـان خانواده 

دارای ۴ فرزنـد می باشـد کـه در کنـار اشـتغال در دانشـگاه در تربیـت فرزنـدان خود اهتمـام جدی دارد. 

انتخاب یاســر اســدپور به عنوان رئیس کمیسیون فناوری اطالعات 
و شهر هوشــمند مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور

تقدیر از مادری نمونه و کارمند دانشــگاه ارومیه

گهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول       آ

 شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان چالدران به شماره ثبت  250    شناسه ملی 10220025632 

بنا به تصویــب هیات مدیره جلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فــوق العاده نوبــت اول شــرکت تعاونــی  اعتبــار فرهنگیان چالــدران راس 

خ 1400/12/09 درمحل سالن آموزشگاه اندیشه تشکیل می گردد.  ساعت  16  روز دوشنبه  مور

از عموم ســهامداران و اعضاء محترم دعوت می شــود جهت اتخاذ تصمیــم راجع به موضوعات ذیل در روز و ســاعت مقــرر در محل تعیین 

ئین نامه نحوه تشــکیل مجامع عمومی در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر  شده حضور بهم رســانند و یا با توجه به مفاد ماده 19 آ

نباشــد، می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضاء یا غیــر اعضاء واگذار نماید، در این 

صورت هر عضوی می تواند عالوه بر رای خود حداکثر سه رای با وکالت و هر شخص غیر عضو تنها یک رای با وکالت داشته باشد .

گهی مذکور تا یــک روز قبل از تشــکیل مجمع بغیر از ایــام تعطیل در   توضیحا این کــه وکالتنامه های عادی بایســتی یــک روز بعد از انتشــار آ

محل دفتر شرکت تنظیم شــده و توسط هیئت مدیره بررســی و تائید گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رســمی حضور در مجمع بایستی 

به تائید یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی رسیده باشد. 

دستور جلسه :
۱-تصمیم گیری درخصوص انتخاب اعضای هیات تصفیه با توجه به  تصویب انحال شرکت        

 هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان چالدران 

  تاریخ انتشار  1400/11/28
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فرهادم و سوِز عشق شیرین دارم  
     اّمـــــید لقــــاء یـــــار دیـــــرین دارم

طاقت ز کفــــم رفت و ندانم چه کنم   
    یادش همه شب در دل غمگین دارم

پنجشنبه  28  بهمن 1400   شماره 6158

امام خمینی )ره(

           : صاحب امتیاز
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان غربی :        طاهره زینالی

 تحریریه شهرستان ها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان غربی :

 044 - 3224005 -32247010

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان غربی

پیگیری هـای  بـا  گفـت:  آذربایجان غربـی  اسـتاندار 
و  آب  اعتبـارات  دولـت،  عنایـت  و  نماینـدگان 

اسـت. شـده  برابـر   ۶ اسـتان  فاضـاب 
فاضـاب  و  آب  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
در  غربـی  آذربایجـان  اسـتاندار  آذربایجان غربـی، 
مراسـم افتتاح همزمان پروژه های آبرسـانی شـهری 
و روسـتایی بـا قدردانـی از تاش هـای ایـن شـرکت 
مـردم  بهداشـتی  و  سـالم  شـرب  آب  تامیـن  در 
: علـی رغـم محدودیت هـای مالـی و  اظهـار داشـت 
پروژه هـای  اجـرای  اقتصـادی،  نامناسـب  وضعیـت 
عمرانـی و خدماتـی نشـان از اهمیـت و توجـه نظـام 

اسـت. مـردم  بـه  دولـت  و 
افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  معتمدیـان  محمدصـــــــــادق 
گفـت  آب و فاضـاب  اعتبـارات شـرکت  چشـمگیر 
پیگیری هـای  اثـر  در  مشـکات  همـه  بـا  امسـال   :
نماینـدگان و عنایـات دولـت، شـاهد رشـد 8 برابـری 
آب و فاضـاب اسـتان هسـتیم. اعتبـارات شـرکت 
از  تومـان  میلیـارد   ۹۶۷ اختصـاص  بـا  گفـت:  وی 
روسـتای   ۳۷۹ زدایـی  محرومیـت  اعتبـارات  محـل 
آب  نعمـت  از  سـاله  سـه  برنامـه  یـک  طـی  اسـتان 
خواهنـد  برخـوردار  بهداشـتی  و  سـالم  آشـامیدنی 

شـد.
در  آمـده  عمـل  بـه  هماهنگی هـای  بـا   : افـزود  وی 
دیـدار بـا وزیـر نیـرو ۱۳۰ روسـتای باقیمانـده نیـز در 

 . گرفـت  خواهنـد  قـرار  آبرسـانی  ح هـای  طر ردیـف 
و  آب  شـرکت  مدیرعامـل  خوش سـیرت،  لطیـف 
بـا  مراسـم  ایـن  در  نیـز  غربـی  آذربایجـان  فاضـاب 
ارائـه گـزارش از فعالیت هـا و عملکـرد ایـن شـرکت 
اظهـار داشـت : بـا بهره بـرداری از ۲۰ هزار متر مکعب 
مخـزن ذخیـره آب و ۱۰ کیلومتـر خـط انتقال مشـکل 
حاشـیه  خانـوار  هـزار   ۳۰ آب  کمبـود  و  فشـار  افـت 

می شـود.  مرتفـع  ارومیـه  شـهر 
وی افـزود : همزمـان دو مخـزن ۵ هـزار مترمکعبـی 
نیـز در منطقـه بهـداری ارومیـه کـه بـا مشـکل افـت 

فشـار آب مواجـه هسـتند رفـع خواهـد شـد. 
از  بهره بـرداری  بـا  این کـه  اعـام  بـا  سـیرت  خـوش 
ایـن مخـازن ظرفیـت مخـازن ذخیـره آب در ارومیـه 
بـه ۱۱۷ هـزار متـر مکعـب افزایـش می یابـد، افـزود : 
هـزار   ۲۰۳ آب  ذخیـره  مخـازن  بـه  ارومیـه  شـهر  نیـاز 
مترمکعـب اسـت کـه بـا توجـه بـه برنامـه ریزی هـای 
مترمکعـب  هـزار   ۳۵ آینـده  سـال  در  شـده  انجـام 

شـد.  خواهـد  بهره بـرداری  مـدار  وارد  مخـزن 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب آذربایجـان غربـی 
بـا اشـاره بـه ادامـه روند احـداث مخازن آب در سـال 
بـه سـطح  پایـان سـال ۱۴۰۲  تـا   : ۱۴۰۲ اظهـار داشـت 
ارومیـه  در  آب  ذخیـره  مخـازن  نظـر  از  اسـتاندارد 

رسـید. خواهیـم 
گفتتنـی اسـت پروژه هـای افتتاحی آبرسـانی شـهری 

 ، شـامل رفـع کمبـود آب شـرب شـهرهای پیرانشـهر

تامیـن  مهابـاد،  شـهر  اسـتقال  منطقـه  و  بـوکان 

توحیـد،  زمین هـای  شـرب  آب  فشـاروکمبود 

برگشـت  و  رفـت  خطـوط  و  مهرطرزیلـو  مسـکن 

بـرای  کـه  اسـت  ارومیـه  شـهر  آبـاد  عبـاس  مخـزن 

اعتبـار  ریـال  میلیـارد   ۱۷۵ و  هـزار  یـک  آنهـا  اجـرای 

هزینـه شـده و بـا تحـت پوشـش قـرار گرفتـن ۳۵۰ 

هزارنفرجمعیـت شـهری، یـک هـزارو ۲۱۰ لیتردرثانیه 

شـد. افـزوده  شـرب  آب  تامیـن  ظرفیـت  بـه 

آبـاد،  عـزت  روسـتاهای  آشـامیدنی  آب  تامیـن 

سردشـت،  بریـس  شـوط،  دانابـاغ  و  کورابـاغ 

پلدشـت،  علیـا  نـازک  سـلماس،  ینگجـه  و  ملحـم 

آبـاد ارومیـه  آبـاد و مجتمـع صالـح  باراجـوق، صالـح 

آبـاد و حیدرآبـاد اشـنویه نیـز از جملـه  و ذمـه، الـک 

پروژه هـای آبرسـانی مـورد بهره بـرداری قـرار گرفته در 

روسـتاهای آذربایجـان غربـی بود که بـرای اتمام آنها 

۳8۵ میلیـارد ریـال از محـل اعتبـارات ملی و اسـتانی 

اسـت. شـده  هزینـه 

هـزارو  هشـت  پروژه هـا،  ایـن  از  بهره بـرداری  بـا 

سـالم  شـرب  آب  از  روسـتایی  جمعیـت  نفـر   ۳8۳

شـدند. برخـوردار  وبهداشـتی 

استاندار خبرداد؛

افزایش 6 برابری اعتبارات آبفای آذربایجان غربی
پروژه هــای  زنــی  کلنــگ  و  افتتــاح 
آبرســانی بمناســبت دهــه فجــر در 

شهرستان ها
آبرسانی شهر مهاباد

به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر و با 
حضور امام جمعه، معاون عمرانی استاندار، مدیر عامل 
شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان غربی، فرماندار 
پــروژه  از  بــهــره بــرداری  مهاباد،  شهرستان  مسئولین  و 

آبرسانی شهر مهاباد آغاز شد.
ــروژه مشکل افـــت فــشــار آب  ــ بــا بــهــره بــرداری از ایـــن پ
اصحابه  طه،  صوفی  کانی  باالدست  مناطق  مشترکین 
گــاقــران، پشت تپ طــرف شیان و طرف  سفید، دول 
مدرسه با جمعیت ۳۵ هزار نفر و 8۳۰۰  مشترک رفع گردید.
برای اتمام این پروژه  چهارهزارو۲۰۰ متر خط انتقال اجرا و 

۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

آبرسانی به روستاهای گل بهی و گل مرزنگ بوکان
آبرسانی به  از طــرح  بــهــره بــرداری  بــا دهــه فجر،  همزمان 
روستاهای گل بهی و گل مرزنگ شهرستان بوکان آغاز شد.
بــرای اتمام و آمــاده بهره بــردرای شدن این طرح ها ۷.۳ 
کیلومتر خط انتقال از شهر سیمینه اجرا و یک هزار و ۵۰۰ 

میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است
بهره برداری از تاسیسات آبرسانی به منطقه باغ فردوس 

مهاباد
بهره برداری از تاسیسات آبرسانی به منطقه باغ فردوس 

شهر مهاباد همزمان با ایام اهلل دهه مبارک آغاز شد.
برای اتمام و بهره برداری از این طرح، چهار کیلومتر خط 
و  مترمکعبی  هــزار  دو  مخزن  برگشت،  و  رفــت  انتقال 

ایستگاه پمپاژ آب اجرا شده است. 
برای این طرح ۲8۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است 
که ارزش ریالی این طرح توسط شرکت آب وفاضاب در 

حال حاضر ۵۰۰ میلیارد ریال است.
بهره برداری از پروژه آبرسانی به مجتمع  15 روستایی قره 

قشالق سلماس
با  درمراسمی  و  فجر  مبارک  دهــه  اهلل  ــام  ای با  همزمان 
حضور معاون سیاسی فرماندار و اعضای شورای اداری 
به مجتمع ۱۵  آبرسانی  پــروژه  از  بــهــره بــرداری  سلماس 

روستایی قره قشاق این شهرستان آغاز شد.
برای اجرا و آماده بهره برداری شدن این پروژه ۳۵ میلیارد 
 ۹/۵ انتقال،  خــط  کیلومتر   8/۷ و  هزینه  اعتبار  ریـــال 
کیلومتر شبکه توزیع اجرا و ۵ دهنه چشمه بازسازی و 
ضمن احــداث حوضچه فشارشکن، ۱۰۰ فقره انشعاب 

آب نیز استانداردسازی شده است.
قزلجا  روســتــای  آشــامــیــدنــی  آب  تامین  ح  طـــر افــتــتــاح 

شهرستان خوی
همزمان با فرارسیدن ایام مبارک دهه مبارك فجر پروژه 
بخش  تــوابــع  از  قزلجا  روســتــاي  آشامیدنی  آب  تامین 

صفائیه شهرستان خوی افتتاح شد.
این طرح شامل اجراي ۳ هزار متر خط انتقال و بهسازي 
یك دههنه چشمه براي ۵۰۰ نفر از اهالي روستاي قزلجا 
در مدت ۲ ماه و با اعتبار ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از 

محل اعتبارات جاري شرکت انجام شد.
۷۰۰ متر از خط انتقال این روستا در مناطق صعب العبور 
قــرار داشــت که با همکاري اهالي و خــودیــاري دهیار و 

شوراي اسامي انجام شد که قابل تقدیر است.
فاز اول پروژه آبرسانی مجتمع نازک شهرستان پلدشت

بهره برداری فاز اول پروژه آبرسانی مجتمع نازک شهرستان 
پلدشت همزمان با گرامیداشت دهه فجر آغاز شد.

 این پروژه که شامل حفره و تعمیر یک حلقه چاه عمیق، 
احــداث ایستگاه پمپاژ میانی، مخازن ذخیره زیرزمینی 
کامپوزیتی به حجم ۱۰۰۰ مترمکعب خط انتقال به طول ۱۵ 
کیلومتر است با صرف اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال از 

محل اعتبارات عمرانی ملی اجرا شده است. 
با بهره برداری از این پروژه آب شرب دوهزار خانوار شهر 

نازک و 8 روستای تابع بخش ارس تامین می شود.
و  کورابالغ  روستاهای  شرب  آب  چاه های  از  بهره برداری 

دانابالغ شهرستان شوط
همزمان با ایام اهلل مبارک دهه فجر بهره برداری از چاه های 
آب شرب روستاهای کوراباغ و داناباغ شهرستان شوط 

آغاز شد.
این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۲۵میلیارد ریال اجرا و با 
بهره برداری از این آنها مشکل کمبود آب در روستاهای 

کوراباغ و داناباغ بطور کامل رفع می شود.
و  طوره  روستاهای  به  آبرسانی  پروژه های  از  بهره برداری 

عزت آباد شوط
از  ــه مــبــارک فجر بــهــره بــرداری  ایـــام اهلل ده بــا  همزمان 
پــروژه هــای آبــرســانــی بــه روســتــاهــای طـــوره و عــزت آبــاد 

شهرستان شوط آغاز شد.
ــرا و آمـــاده بــهــره بــرداری شــدن ایــن پــروژه هــا ۱۵  ــرای اج ب
میلیارد ریــال اعتبار هزینه و ۴ کیلومتر و ۷۰۰ متر لوله 
گذاری، حفر چاهک پمپاژ، نصب و تجهیز الکتروپمپ، 
تعبیه موتور دیزلی مولد برق و حفر و تجهیز یک حلقه 

چاه انجام شده است. 
آغاز عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب خام در ماکو

کلنگ عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب خام از تصفیه 
خانه آب شماره ۱ به تصفیه خانه آب شماره ۲ ماکو به 
زمین زده شد.برای اجرای این پروژه هفت هزار و ۵۰۰ متر 
خط انتقال، یک باب ارتقای ایستگاه پمپاژ با لوله چدن 
داکتیل ۴۰۰ میلیمتری با تامین مالی سازمان منطقه آزاد 
ماکو، سازمان برنامه و بودجه و شرکت آب و فاضاب 
استان آذربایجان غربی با اعتبار اولیه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد 
ریــال پیش بینی شده اســت. همزمان با آغــاز عملیات 
اجرایی این پــروژه، عملیات اجرایی شبکه داخلی پروژه 

فاضاب شهر ماکو نیزآغاز شد.

غربـی  آذربایجـان  فاضـاب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
از  اسـتان  شـهرهای  صددرصـد  حاضـر  حـال  در  گفـت: 
تحـت  و  بـوده  برخـوردار  بهداشـتی  و  سـالم  شـرب  آب 
دارنـد. قـرار  فاضـاب  و  آب  شـرکت  خدمـات  پوشـش 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بـا  افـزود:  سـیرت  خـوش  لطیـف  غربـی،  آذربایجـان 
فعالیـت ۱۴ تصفیـه خانـه آب در شـهرهای اسـتان، آب 
شـرب سـالم و تصفیـه شـده در اختیـار مشـترکین قـرار 

. د می گیـر
وی در خصـوص تامیـن آب شـرب در مناطـق روسـتایی 
نیزگفـت: از دوهـزارو۹۰۰ روسـتای اسـتان 8۶ درصـد آن 
تحـت پوشـش شـرکت آب وفاضـاب قـرار داشـته و از 

آب شـرب سـالم و بهداشـتی برخـوردار هسـتند.
خوش سـیرت به برکت نظام مقدس جمهوری اسـامی 
بـرای  و حمایت هـای دولتـی و قانونـی، اعتبـارات خوبـی 
یافتـه  اختصـاص  روسـتایی  مناطـق  شـرب  آب  تامیـن 
کـه در اثـر ایـن توجهـات، درصـد بهـره منـدی روسـتاهای 

اسـتان از متوسـط کشـوری سـه درصـد بیشـتر اسـت.
صعـب  و  کوهسـتانی  رغـم  علـی  این کـه  اعـام  بـا  وی 
العبـور بـودن برخـی مناطـق روسـتایی اسـتان، خدمـات 
رسـانی بـه ایـن مناطـق بـا سـرعت در حـال انجـام اسـت، 
بنـدی شـده و  زمـان  برنامـه  تـا سـال ۱۴۰۲ و طـی  افـزود: 
مجتبـی)ع(  حسـن  امـام  قـرارگاه  بـا  نامـه  تفاهـم  عقـد 
بـه  آبرسـانی  بـا  زدایـی  محرومیـت  اعتبـارات  محـل  از 

روسـتاهای اسـتان، درصـد بهـره منـدی از آب شـرب بـه 
یافـت. خواهـد  افزایـش  درصـد   ۹8

در  غربـی  آذربایجـان  وفاضـاب  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
بهداشـتی  دفـع  و  آوری  جمـع  سـامانه های  خصـوص 
فاضـاب نیـز اظهـار داشـت: در حـال حاضـر ۱۲ تصفیـه 
بهره بـرداری  مـدار  در  اسـتان  سـطح  در  فاضـاب  خانـه 
خدمـات  از  شـهری  جمعیـت  درصـد   ۶۷ و  داشـته  قـرار 

هسـتند. برخـوردار  سـامانه ها  ایـن 
وی گفـت: در سـه روسـتای اسـتان نیـز شـبکه و تصفیـه 
اجرایـی  عملیـات  و  شـده  انـدازی  راه  فاضـاب  خانـه 
سـامانه فاضـاب در چهـار روسـتای دیگـر نیز در دسـت 

اجـرا اسـت.

شهرهای آذربایجان غربی از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار است


