
چهارشنبه 2  آبان 1397  |   14 صفر 1440  |  24 اکتبر 2018  |  سال نوزدهم، شماره 5234

هزینه 150هزارمیلیارد 
ریالی در بخش های عمرانی

مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد 
برگزار شد

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی واحد ارومیه گفت: بیست و سومین دوره مرحله کشوری مسابقات قرآن و عترت دانشگاه های آزاد اسالمی 
کشور به میزبانی واحد ارومیه برگزار شد.

محمود پور یوسف ادامه می دهد: ۱۱۷ دانشجوی دختر، ۷۳ نفر از اساتید دانشگاهی بانوان، ۱۳۰ دانشجوی پسر و ۸۱ نفر از اساتید دانشگاهی 
آقایان در این دور از مســابقات شــرکت کردند.وی توضیح می دهد: تعداد شــرکت کنندگان در بخش اساتید برادران در رشته قرائت به روش 

تحقیق متشکل از 25 نفر، قرائت به روش ترتیل 2۷ نفر، حفظ 5 جزء قرآن کریم 6 نفر، حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم...
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واگذاری بیش از 5 هزار انشعاب آب 
درروستاهای استان

ضرورت نیاز سنجی دوره های 
آموزشی و ارتقاء دانش فنی مدیران 
وکارکنان شهرداری

پیمــان آرامون در دومین جلســه کمیتــه اجرایی آموزش 
شهرداریها و دهیاری های استان با بیان اینکه آموزش درارتقاء 
کیفی و کمی خدمات رکن اصلی را دارد افزود: برگزاری دوره های 
آموزشی باید برپایه اهداف سازمانی و وظایف کارکنان درحوزه 
مســئولیتی آنان باشــد و به همین منظورنیازسنجی دوره ها و 

مطالب آموزشی ضروری است.
وی افزود: حوزه شهرداری ها و دهیاری ها در ارائه خدمت به 
آحاد مردم فراگیر بوده و عملکرد آنان در راستای خدمات دولت 
مــورد ارزیابی قرار می گیرد و چنانچه ایــن اقدامات مطابق با 

نیازها باشد مورد افزایش رضایتمندی ...
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از اشراف امنیتی بر 
متکدیان تا نیاز به یک 

گرمخانه
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آذربایجان غربی

چاقوی تیز دالر بر گردن سیب 
آذربایجان غربی

اســتاندار آذربایجان غربی گفت: 
در دولــت تدبیر و امیــد ۱5۰ هزار 
میلیارد ریــال در بخش عمرانی این 
اســتان هزینه شــده که این رقم در 
مقایســه با عملکرد دولت های قبل 

کم نظیر و بی سابقه بوده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
اســتانداری محمدمهدی شهریاری 
در جلســه شورای اســالمی استان 
کــه در محل حوزه اســتاندار برگزار 
شــد،  افزود: ۳4 هــزار میلیارد ریال 
بــا حمایــت دولت تدبیــر و امید در 
ســال جاری برای بخــش عمرانی 
آذربایجان غربــی اختصاص یافته 

است.
وی با اشــاره به اینکه آذربایجان 
غربــی بــه دالیــل مختلــف در 
شــاخص های توسعه وضعیت خوبی 
نداشــته و بــا توجه ویــژه دولت در 
برخی از شــاخص ها در حال رسیدن 
به متوسط  کشوری است، ادامه داد: 
با اقدامات انجام شــده شاخص بهره 
مندی روستاهای استان از نعمت گاز 
تا دو ســال گذشته ۳6 درصد بود که 
ایــن رقم در حال حاضر به 6۳ درصد 
رســیده است و با اتمام گاز رسانی به 

4۸۸ روســتای دیگر استان تا پایان 
ســال جاری نیز شاخص بهره مندی 
روستاهای استان از گاز به ۷۰ درصد 
یعنی به میانگین کشوری می رسد .

وی بــا اشــاره به رونــد اجرای 
طرح هــای گاز رســانی در اســتان 
افزود: بــا حمایت دولت تدبیر و امید 
تا 2 ســال آینده شاخص بهره مندی 
روستاهای آذربایجان غربی از نعمت 
گاز بــه بیش از ۸۰ درصــد  خواهد 

رسید.
وی با اشــاره بــه اینکه در بخش 
درمان به ازای هر یکهزار نفر از مردم 
آذربایجان غربــی یک تخت وجود 
داشــت، گفت: حمایت دولت از این 
بخش نیز منجر شده تا با بهره مندی 
از چند بیمارســتان و مرکز بهداشتی 
و درمانی از جمله بیمارســتان 2۰۰ 
تختخوابــی امام خمینی )ره( خوی و 
۳۰۰ تختخوابــی آیت ا... خویی این 
رقم به ۱/6 تخــت برای هر یکهزار 

نفر برسد.
وی ادامه داد: بــا حمایت وزارت 
بهداشــت و درمان نیــز احداث چند 
بیمارستان با ظرفیت یک هزار تخت 
در شهرهای مختلف استان با ردیف 

بودجه مشخص کلنگ زنی و در حال 
احداث هســتند که با بهره مندی از 
این واحد های درمانی شاهد ارتقای 
شــاخص های بهداشت و درمان در 

استان خواهیم بود.
اســتاندار آذربایجــان غربی در 
ادامه ســخنان خود با اشاره به اینکه 
۱۷ هزار کالس درس در این استان 
وجود دارد، گفــت: ۱۳ هزار کالس 
از ایــن تعداد نیازمند بهســازی و نو 
سازی است و پنج هزار کالس جدید 

هم باید به این تعداد افزوده شود.
شــهریاری با تاکید بر توجه ویژه 
دولــت به حوزه آمــوزش و پرورش 
بیان کرد: امســال یکهــزار و 4۰۰ 
میلیارد ریال از اعتبارات اســتان به 
بخش نوســازی مدارس اختصاص 
یافته و متاســفانه اداره کل نوسازی 
اســتان در جــذب اعتبــارات ملی 
کوتاهــی کرده و نتوانســته اســت 
به همیــن میزان اعتبــارات ملی را 
جذب کنــد و فقط 42۰ میلیارد ریال 

اعتبارات ملی امسال جذب شد.
وی در ادامــه ســخنان خــود، 
ادامه داد: رســیدگی به روســتاها از 
شــاخص های توسعه استان شناخته 

می شــود و در این بخــش پنج هزار 
کیلومتــر از مســیرهای روســتایی 

نیازمند بهسازی و نوسازی است.
وی ادامــه داد: بر اســاس توافق 
اســتان با وزارت راه و شهرســازی 
5۰ درصــد از هزینه های توســعه و 
نوسازی راه های روســتایی استان 
از اعتبــارات ملــی و 5۰ درصد نیز 
ازاعتبارت استانی تامین خواهد شد.

وی با اشــاره بــه اقدامات خوب 
اســتان در حوزه آبرسانی و مدیریت 
آب کشاورزی ادامه داد : فعالیت های 
عمرانــی زیــادی در بخش هــای 
مختلف در آذربایجان غربی صورت 
می گیرد اما به دلیــل عقب ماندگی 
این منطقه در ســالهای گذشته ، این 
فعالیت ها ناکافی به نظر رســیده و به 

چشم نمی آید.
وی با اشاره به سفر رئیس جمهور 
به اســتان اظهار امیدواری کرد: در 
ســفر آقای روحانی به استان بتوانیم 
بودجه بســیاری از نیازهای استان را 
در قالب مصوبات ســفر به تصویب 

برسانیم.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره 
بــه اینکه تکاب یکــی ازغنی ترین 
شهرســتانهای این اســتان است، 
افزود: این منطقه در گذشته مورد بی 
توجهی قرار گرفته و مشــکل اصلی 
این منطقه عدم توانایی مســووالن 
استانی در دخالت در مدیریت معادن 
طالســت و در این زمینه و افزایش 
اختیارات استان گفتگو هایی با وزیر 

کشو و وزیر صمت انجام دادیم .
وی با اشــاره به سفر اخیر خود به 
همراه وزیر کشــور به ترکیه و دیدار 
با مقامــات عالی آن کشــور اظهار 
کرد: بازگشــایی مرزهای کوزه رش 
سلماس و بوراالن ماکو نیز در دست 
پیگیری اســت و تعامالتی با طرف 
مقابل صورت گرفته است و مشکلی 
از طرف ما وجود ندارد و مقرر شــده 
کمیته ویژه ای متشکل از مسئوالن 

دو کشور پیگیر این مسئله باشند.

استاندار خبر داد؛
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تکدی گری، حرفه ای اســت کــه افراد بنا به 
دالیــل مختلف از جمله نداشــتن شــغل، فقر و 
تنگدســتی بــه آن روی می آورنــد. در این میان 
افــرادی نیز وجود دارند که نه از روی ناچاری بلکه 
به دلیل درآمد باالی این حرفه و همچنین ســهل 

بودن آن دست به چنین اقدامی...
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

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

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال

حافظمرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش
چهارشنبه 2 آبان 1397 شماره 5234 ضمیمه رایگان روزنامه در استان  آذربایجان غربی

از اشــراف امنیتــی بر متکدیان تــا نیاز به یک 
گرمخانه

افســانه زینالی - خبرنگار جام جم آذربایجان غربی:تکدی گری، حرفه 
ای است که افراد بنا به دالیل مختلف از جمله نداشتن شغل، فقر و تنگدستی به آن روی 
می آورنــد. در این میان افرادی نیــز وجود دارند که نه از روی ناچاری بلکه به دلیل درآمد 
باالی این حرفه و همچنین ســهل بودن آن دســت به چنین اقدامی می زنند. متاسفانه 
دســت و دلبازی  مردم این دیار باعث شــده اســت تا این پدیده شوم اجتماعی همچنان 
زنده و پویا باشــد.  در آذربایجان غربی به دلیل مرزی بودن آن همیشــه این گمان مطرح 
می شود که برخی از این متکدیان به صورت سازماندهی شده در شهر حضور دارند تا اینکه 
انتشــار خبری در فضای مجازی در راســتای مطلب ذکر شده، از زبان محمد خلیل پور، 
عضو شــورای اسالمی شهر ارومیه باعث شد تا این گمان تقویت شود. در این گزارش به 
آخرین وضعیت تکدی گری، نیاز به احداث یک گرمخانه، دالیل مقابله با این پدیده شوم 

اجتماعی در ارومیه و مباحث امنیتی مطرح شده درباره آن خواهیم پرداخت. 
عضو شــورای اسالمی شهر ارومیه درباره متکدیان می گوید: مسئولیت اصلی مبارزه 
با این پدیده شــوم اجتماعی با وزارت کشور است و شهرداری ها تنها در بحث جمع آوری 

و پایش کمک رسانی می کنند. 
حجت االســالم محمد خلیلی پور می افزاید: متاســفانه مردم ارومیه با این متکدیان 
بســیار دست و دلباز برخورد می کنند و این امر باعث شده است تا عالوه بر گدایان ساکن 

ارومیه از شهرهای اطراف وسایر استانهای کشور نیز افرادی خود را به اینجا برسانند.
وی در پاسخ به این سوال که خبری به نقل از شما در فضای مجازی مبنی بر ساماندهی 
متکدیان توســط گروهک های تروریستی منتشر شده اســت، بیان می کند: بنده چنین 
اظهار نظری نکرده ام و  در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها در مورد تکدی گری و نحوه 
ساماندهی آن صحبت کرده ام که عینا به شرح ذیل است » با آغاز فصل تابستان بر تعداد 
کودکان و متکدیان خیابانی افزوده شــده و در سایر فصول تعداد این افراد کمتر می شود. 
در بررســی هایی که انجام شــده مشخص شده بســیاری از این افراد حرفه ای هستند و 
درآمد خوبی هم از این کار دارند و همچنین اکثر متکدیان غیر بومی بوده و کمک بیشــتر 
همشــهریان موجب ترغیب آنها به حضور در معابر شــهری می شود. بهزیستی با ایجاد 
مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابانی با حضور تیم تخصصی شامل روانشناس، مددکار 
و کارشناس تربیتی به صورت شبانه روزی فعالیت و تمامی امکانات الزم برای نگهداری 
کودکان مذکور را فراهم کرده اســت تا با این کار باعث کاهش تکدی گری و کودکان کار 
در شــهر شود. « بر این اســاس هرگونه اظهار نظر دیگر که به نام بنده منتشر شده است 
را تکذیب می کنم. معاون خدمات شــهری شهرداری ارومیه نیز به خبرنگار ما می گوید: 
شهرداری ها در کل کشور یک آیین نامه برای رسیدگی به موضوع تکدی گری دارند. بر 
این اســاس شهرداری وظیفه دارد تا مکانی را به صورت تجهیز شده برای استفاده جهت 
پایش متکدیان آماده کند. بر این اســاس بنایی نیز با گنجایش 25 نفر هم اکنون آماده و 
مورد اســتفاده قرار می گیرد.به گفته مهرداد سالمتی، همچنین شهرداری وظیفه دارد به 
همراه نیروی انتظامی متکدیان را از شهر جمع آوری کند و ۳ دستگاه ون و مینی بوس ما 
نیز در شهر به صورت 24 ساعته در حال گشت زنی هستند و در صورت برخورد با متکدیان 

آنها را جمع آوری کرده و به محل مورد نظر جهت پایش منتقل می کنند. 
وی در پاسخ به اینکه چرا در شهر ارومیه اینقدر گدا مشاهده می شود، می گوید: این امر 
دالیل گوناگونــی دارد. برخی گدایان فکر می کنند که در ارومیه به جهت اینکه جمعیت 
زیادی دارد پول بیشتری به دست می آورند و به همین جهت به ارومیه می آیند.همچنین 

در گذشته چند باند وجود داشتند که این گدایان را در شهر سازماندهی می کردند. 
معاون خدمات شهری شــهرداری ارومیه ادامه می دهد: با مقابله با این باندها اکنون 
مشاهده می شود که متکدیان به سمت مطب های پزشکی، بند و حاشیه شهر تغییر مکان 
داده اند. سالمتی اظهار کرد: در 6 ماهه ابتدای سال جاری، ۱۷۸ متکدی بزرگسال، 9 نفر 
زیر ۱۰ سال و 4۱ نفر زیر ۱۸ سال  به مرکز پایش منتقل شده اند. این آمار به نسبت سال 

گذشته کاهش را نشان می هد.

 اشراف کامل امنیتی���
سرپرست فرمانداری ارومیه نیز با اشاره به اخبار منتشر شده در فضای مجازی در نفوذ 
گروهک های تروریستی با لباس متکدیان ، می گوید: چنین چیزی به هیچ عنوان صحت 

ندارد و خوشبختانه اشراف کامل امنیتی در موارد مختلف در شهر وجود دارد. 
علیرضــا مالمحمدی زاده ادامه می دهد: متاســفانه در حدود نیمی از متکدیان جمع 

آوری شده بعد از رها شدن، دوباره به حرفه خود باز می گردند. 
وی در پاســخ به اینکه آیا مرکــز پایش جوابگوی نیاز ارومیه اســت، اظهار می کند: 
همانگونه که می دانید در این مرکز افراد تنها به مدت چند ســاعت نگهداری می شــوند و 
بعد از پایش بنا بر شرایطشــان در اختیار کمیته امداد، بهزیســتی و سازمان فنی حرفه ای 
برای آموزش یک حرفه قرار می گیرند. افراد سابقه دار نیز به دادگستری معرفی می شوند.

این مقام مسئول ادامه می دهد: نیاز به یک گرمخانه در شهر بشدت احساس می شود 
و مقرر شــده است تا شهرداری این کار را انجام دهد. ایجاد یک گرمخانه می تواند بخش 

مهمی از معضل تکدی گری را بهبود بخشد. 

 اطالع مکان متکدیان به سامانه ���137
شهردار ارومیه در گفت و گو با رسانه این ارگان؛ با اشاره به صورتجلسه اخیر فرمانداری 
ارومیه نســبت به جمع آوری متکدیان درشــهر ارومیه، بیان می کند: مدیریت شــهری 
ارومیه با مشــارکت نیروی انتظامی نســبت به جمع آوری متکدیان در شهر ارومیه اقدام 

خواهد کرد.
محمد حضرت پور با بیان اینکه تنها با اقدامات قانونی نمی توان با تکدی گری مقابله 
کرد، می افزاید:  ساماندهی  معضل تکدی گری نیاز به ورود آحاد شهروندان به موضوع و 
فرهنگ سازي دارد.وی با اشاره به نقش اساسی مردم در حذف معضل تکدی گری، عنوان 
می کنــد: زمانی که ما می خواهیــم به یک فرد نیازمند کمک کنیم باید از طریق مراکزی 
همچون کمیته امداد حضرت امام)ره( و سازمان بهزیستی اقدام  کرد و شهروندان بدانند 
واقعیت این است که برخی از این افراد نه تنها نیازمند نیستند بلکه به صورت  سازماندهی 

شده به تکدی گری به عنوان  شغل نگاه کرده  و از این راه کسب  درآمد می کنند .
شهردار ارومیه بیان می کند:  متاسفانه  در حال حاضر شاهد یک نوع نگاه اشتغال گونه 
به مقوله  تکدی گری هستیم و این باعث شده که  بسیاری از افراد با استفاده از احساسات 

مردم به کسب در آمد بپردازند که مردم نباید به این اشخاص  کمک کنند.
حضرت پور با اشــاره به نقش حیاتی مردم در حل معضل تکدیگری یادآور می شــود:  
شــهروندان می توانند با تماس با ســامانه ۱۳۷ شهرداری و ۱۱۰ پلیس جهت جمع آوری 

متکدیان در ارتباط باشند .

چاقوی تیز دالر بر گردن سیب آذربایجان غربی
ســیب برای آذربایجــان غربی عین 
شمشیر دولبه است. باغات سنتی سیب، هم 
حیات دریاچه ارومیه را تهدید می کنند و هم 
به دلیل نبــود صنایع تبدیلی و صنایع مادر 
در آذربایجان غربی کشــاورزان چاره ای 
جز همین فعالیت های کشــاورزی ندارند. 
با همه اوصاف این روزها ســیب با قیمت 
خوبی برای تازه خوری در شهر عرضه شده 
و شاید در نگاه اول اینگونه به نظر بیاید که 
باغداران امسال سود خوبی به جیب خواهند 
زد اما حقیقت ماجرا این اســت که به دلیل 
نوسانات ارز هزینه های برداشت سیب نیز 
با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه بوده است. 
افزایش قیمــت کارگران روزمزد، افزایش 
قیمت سبد و ســموم، افزایش هزینه های 
ســردهانه و  حمل و نقــل از جمله دالیلی 
اســت که قیمت تمــام شــده را افزایش 
می دهد. از ســوی دیگر بخشــنامه های 
ارزی دولــت صادرات ایــن محصول را با 

مشکل مواجه کرده است. 

 تالش بدون سود���
یکی از کشــاورزان جوان ارومیه ای که 
باغ سیب دارد، می گوید: در سالیان گذشته 
سرمای دیررس بالی جان محصوالت ما 
شده است. امســال در فصل گلدهی فکر 
می کردم در حدود 5۰ تن ســیب برداشت 
کنم اما متاسفانه ســرمای بهاره خسارات 

زیادی وارد کرد.
اکبر رهسپار ادامه می دهد: با هشدارهای 
کارشناسان ما نیز با آتش زدن کاه و درست 
کردن ودود درصدد کاهش میزان خسارات  
بودیم اما در نهایت تنها موفق به برداشــت 

۳۰ تن سیب شدیم. 
به گفته وی، علی رغم همه تالش هایی 
که برای حفــظ محصولش انجام داده، در 
فصل برداشــت به دلیل هزینه های باالی 
کارگــران، قیمت باالی ســموم و ســبد، 
ســردخانه و حمــل و نقل بعــد از چند ماه 

تالش هیچ سودی کسب نکرده است. 

این کشــاورز جــوان دربــاره افزایش 
قیمت ها ابراز می کند:  ســموم کشاورزی 
به نســبت ســال گذشــته افزایش قیمت 
۸۰ درصدی داشــت و ســبد پالستیکی 
را که ســال گذشــته عددی ۱2 هزار ریال 
خریداری می کردیم امســال به قیمت 4۰ 
هزار ریال خریداری کردم. در بحث کاغذ و 
پوشــال هم افزایش بیش از 2۰۰ درصدی 

را شاهد بودیم.
رهسپار اضافه می کند: وقتی دلیل این 
افزایش قیمت ها را می پرسیم می گویند به 
دلیل افزایش بهای  دالر قیمت تمام شــده 
برای ما گرانتر در می آید.  این درحالی است 
که بســیاری از محصوالت مورد نیاز مواد 
اولیه شــان در داخل کشور تولید می شود و 
نباید افزایش قیمت غیر منطقی را شــاهد 

باشیم.
وی با درخواســت از مســئوالن برای 
رســیدگی به وضعیت آشفته بازار و برخورد 
با گرانفروشان ادامه می دهد: هیچ نظارتی 
بر کاالهــای مورد نیاز کشــاورزان وجود 
نداشــته و هر کس با میــل و عالقه خود با 
متقاضیــان برخورد می کند درصورت نبود 
برخورد با خاطیان شاهد ایجاد اغتشاش در 

بازار خواهیم بود. 

 کشاورزان، قربانی سیاست های ���
ارزی

رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتاق 
بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ارومیه، می گوید: در ســال های گذشته با 
تالش کارشناسان اتاق بازرگانی موفق به 
بدســت آوردن بازارهای خارجی مناسبی 
شــدیم اما امسال همین بازارها در معرض 

خطرو از دست رفتن هستند.
بهنــام تــاج الدینی ادامــه می دهد: از 
مسئوالن تقاضا داریم تعهد پیمان سپاری 
ارزی از بخش کشــاورزی مستثنی شده و 
یارانــه و تشــویق های الزم در این زمینه 

جایگزین شود.
به گفته وی،  در صورت ادامه این روال 

کشاورزی اســتان از بین رفته و مشکالت 
متعــددی به وجــود خواهد آمــد.  تداوم 
کشاورزی در این استان نیازمند پیدا کردن 
بازار های بکر اســت تا عالوه بر جلوگیری 
از مهاجــرت و ایجاد شــغل های کاذب در 
راســتای اشــتغالزایی گام های اساســی 

برداشته شود.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتاق 
بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ارومیه، ابــراز می کند: فروش محصوالت 
کشــاورزی با با ارزهای داخلی و خارجی،  
تداوم کشــاورزی در اســتان را به همراه 
داشــته، در ادامه امنیت غذایی نیز افزایش 
پیدا می کنــد و  محصوالت با کیفیت تری 
تولید می شود. مسئوالن باید برای کاهش 
هزینه ها و بویژه مســتثنی ســازی بخش 
نامه هــای ارزی از کشــاورزی اقداماتی 
ســریع انجام دهنــد چرا کــه در غیر این 
صورت متضرر اصلی کشــاورزان خواهند 

بود.

 افزایش 1۰۰ درصدی هزینه های ���
برداشت

رئیس اتحادیه بارفروشــان میوه و تره 
بار ارومیه، نیــز درباره افزایش هزینه های 
برداشــت، اظهار می کند: امروز برای حل 
مشکالت باغداران سیب، همت مسئوالن 
بشــدت احساس می شود چرا که تولید این 
میوه در اســتان کاهش و هزینه ها به طور 

قابل توجهی افزایش داشته است.
قاســم عزتی می افزاید: امروز سیب در 
بــازار 25 تا 6۰ هزار ریــال به صورت تازه 
خوری به فروش می رســد امــا باید توجه 
داشته  باشــیم که هزینه های برداشت نیز 

به طور قابل توجهی افزایش داشته است.
وی عنــوان می کند: حــال آن که این 
قیمت برای ســیب تاکنون بی سابقه بوده 
اســت اما هزینه های پیرامون این موضوع 
نیز بی ســابقه بوده و افزایش بیش از ۱۰۰ 

درصدی را در هر دو بحث داریم.

 لزوم استقرار زنجیره سیب درختی ���
مدیر توســعه بازرگانی ســازمان جهاد 
کشــاورزی آذربایجان غربی نیز می گوید: 
استقرار زنجیره سیب درختی در آذربایجان 

غربــی موجب ســاماندهی بازار ســیب 
در اســتان و هم افزایی بیشــتر بین تولید 
کننــدگان و صــادر کننــدگان را فراهم 

می آورد.
احمد دهقان اظهار می کند: با تشــکیل 
زنجیره ســیب درختی در اســتان بســته 
بندی، بازاریابی و صادرات ســیب برداشت 
شده در ســال زراعی جاری و برنامه ریزی 
تولید متناســب با سفارش صادراتی توسط 
تولیدکنندگان با پشتیبانی اعضای زنجیره 

سیب آذربایجان غربی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز فراخوان عضوگیری 
برای ثبت شــرکت ســهامی خاص سیب 
آذربایجــان غربی، ادامه می دهد: ســطح 
ســهام ســرمایه گذاری ایــن زنجیره در 
حدود ۱۰ میلیارد تومان است که مقررشده 
اســت که 6۰ درصد از سهام این شرکت در 
اختیار تولید کنندگان و 4۰ درصد در اختیار 
صادرکننــدگان، صاحبان صنایع تبدیلی و 
تکمیلی و حمــل و نقل قرار گیرد که الزم 
است که فرایند ثبت شرکت سهامی خاص 
در این راســتا هر چه زودترتســریع یابد و 

نهایی شود.

گزارش

مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد برگزار شد
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه گفت: بیست و سومین دوره مرحله 
کشوری مسابقات قرآن و عترت دانشگاه های آزاد اسالمی کشور به میزبانی 

واحد ارومیه برگزار شد.
محمود پور یوســف ادامه می دهد: ۱۱۷ دانشجوی دختر، ۷۳ نفر از اساتید 
دانشــگاهی بانوان، ۱۳۰ دانشجوی پسر و ۸۱ نفر از اساتید دانشگاهی آقایان 

در این دور از مسابقات شرکت کردند.
وی توضیح می دهد: تعداد شــرکت کنندگان در بخش اساتید برادران در 
رشته قرائت به روش تحقیق متشکل از 25 نفر، قرائت به روش ترتیل 2۷ نفر، 
حفــظ 5 جزء قرآن کریم 6 نفر، حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم ۷ نفر، حفظ 2۰ جزء 
قــرآن کریــم 9 نفر و در بخش حفظ کل قرآن کریم نیز ۷ نفر بود که در بخش 
قرائت به روش تحقیق » علیرضا بایرامی « از استان تهران رتبه اول، » محمد 
بهشتی « از استان تهران رتبه دوم و » حسین عبدالملکی « از استان کردستان 
و علی نادری از استان آذربایجان غربی مشترکا رتبه سوم را به دست آوردند. 
رئیس دانشگاه آزاد اســالمی واحد ارومیه اظهار می کند: تعداد متسابقین 
در بخش اساتید خواهران در رشته قرائت به روش تحقیق متشکل از ۱5 نفر، 
قرائــت به روش ترتیل 2۳ نفر، حفظ 5 جزء قرآن کریم ۱2 نفر، حفظ ۱۰ جزء 

قــرآن کریم 9 نفر، حفظ 2۰ جزء قرآن کریم 9 نفر و در بخش حفظ کل قرآن 
کریــم نیز 5 نفر بود که در بخــش قرائت به روش تحقیق » مائده محبی « از 

استان مرکزی رتبه اول، » حنانه رضایی تبار « از استان همدان رتبه دوم و » 
مریم سهرابی « از استان کرمانشاه موفق به کسب رتبه سوم شدند. 

پوریوسف تصریح می کند: تعداد متسابقین در بخش دانشجویان برادر در 
بخش قرائت به روش تحقیق متشــکل از ۳۳ نفر، قرائت به روش ترتیل ۳۳ 
نفــر، حفظ 5 جزء قرآن کریم ۱6 نفر، حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم ۱4 نفر، حفظ 
2۰ جزء قرآن کریم ۱2 نفر، حفظ کل قرآن کریم ۱4 نفر، حفظ جزء ۳۰ قرآن 
4 نفر و در بخش اذان نیز ۳ نفر بود که در بخش قرائت به روش تحقیق » سید 
صادق مسلمی « از استان مازندران رتبه اول، » محمد محسن جعفرزاده « از 
اســتان تهران رتبه دوم و » محمد پورسینا « از استان اصفهان رتبه سوم را به 
خود اختصاص دادند. وی گفت: تعداد متسابقین در بخش دانشجویان خواهر 
در بخش قرائت به روش تحقیق متشکل از 22 نفر، قرائت به روش ترتیل 25 
نفــر، حفظ 5 جزء قرآن کریم ۱9 نفر، حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم 2۰ نفر، حفظ 
2۰ جزء قرآن کریم ۱2 نفر، حفظ کل قرآن کریم ۱5 نفر و در بخش حفظ جزء 
۳۰ قرآن نیز 4 نفر بود که در بخش قرائت به روش تحقیق » عادله شیخی « از 
استان مرکزی رتبه اول، » اکرم دژبان « از استان سمنان رتبه دوم و » راضیه 

آشکارگر « از استان گلستان رتبه سوم را به دست آوردند.

رئیس اداره امور مشترکین ودرآمدشرکت آب وفاضالب 
روستایی آذربایجان غربی از واگذاری پنج هزارو۳۳5 فقره 
انشعاب آب درروســتاهای استان درشش ماهه اول سال 

جاری خبرداد.
یاشــار فرح خواه افزود: با واگذاری این تعداد انشعاب، 
انشــعابات مشترکین درروســتاهای آذربایجان غربی به 

بیش از2۷9 هزار فقره رسید.

وی گفت: با واگذاری انشــعابات جدید ضمن افزایش 
جمعیــت تحت پوشــش بــه ۸4/49  درصد، شــاخص 
برخورداری جمعیت روستایی باالی 2۰ خانوار از تاسیسات 
آبرسانی به9۸/۷5درصد وشاخص بهره مندی از آب شرب 

سالم وبهداشتی نیز به ۷5/۸۱ درصد افزایش یافت.
وی تعداد روســتاهای تحت پوشــش شــرکت آب 
وفاضالب روســتایی را یــک هزارو9۰۸روســتا عنوان 

واظهارداشــت: درحــال حاضر 265 هــزارو4۷۸ خانوار 
روســتایی با96۸هزارو966 نفر جمعیت تحت پوشــش 
خدمــات مســتقیم شــرکت آب وفاضالب روســتایی 

آذربایجان غربی قرار دارند.
رئیــس اداره امورمشــترکین ودرآمــد شــرکت آب 
وفاضالب روستایی آذربایجان غربی با اعالم اینکه دراین 
مدت پنج هزارو946 فقره کنتور خراب نیز تعویض شــده 

اســت، اظهارداشت: در6 ماهه اول سال جاری با شناسایی 
۸۷۷مورد انشــعاب غیر مجــاز، 65۱ مورد آن جمع آوری 

و226 مورد نیز به انشعاب مجاز تبدیل شده است.
وی درپایان ازمشترکین خواست ضمن رعایت الگوی 
مصرف، با پرداخت بموقع آب بهای مصرفی، شــرکت آب 
وفاضالب روستایی را درتداوم خدمات رسانی به روستاها 

یاری نمایند.

پیمان آرامون در دومین جلســه کمیته اجرایی آموزش 
شــهرداریها و دهیاری های اســتان با بیان اینکه آموزش 
درارتقــاء کیفی و کمی خدمات رکــن اصلی را دارد افزود: 
برگزاری دوره های آموزشی باید برپایه اهداف سازمانی و 
وظایف کارکنان درحوزه مســئولیتی آنان باشد و به همین 
منظورنیازسنجی دوره ها و مطالب آموزشی ضروری است.

وی افزود: حــوزه شــهرداری ها و دهیاری ها در ارائه 
خدمت به آحاد مردم فراگیر بوده و عملکرد آنان در راستای 
خدمــات دولت مورد ارزیابی قــرار می گیرد و چنانچه این 
اقدامات مطابق با نیازها باشــد مورد افزایش رضایتمندی 
عمومــی از مجموعه کارگزاران و مســئولین نظام خواهد 

شد.
سرپرســت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 

آذربایجــان غربی در ادامه اظهارداشــت: با توجه به تنوع 
فعالیت هــای شــهرداریها و دهیاری ها و عدم آشــنایی 
شــهرداران و دهیــاران جدیدالــورود با قوانیــن و آیین 
نامه هــای اداری و مالی و حیطــه وظایف و اختیارات آنان 
موجب مشــکالتی در روند انجام کارها برای شهرداران و 
دهیاران می شود که برای جلوگیری و کاهش اینگونه باید 
موارد بسته های آموزشــی کاربردی برای آموزش سریع 

شهرداران و دهیاران تهیه شود.
در ادامه این جلســه ســیف اله مطلبی مدیرکل دفتر 
امور شــهری و شوراهای اسالمی در گزارشی در خصوص 
برگزاری دوره های آموزشــی ویژه شهرداران و کارکنان 
شــهرداری های اســتان گفت: در 6 ماهه نخست امسال 
۳۸95 نفر از کارکنان و مدیران شــهرداریهای اســتان در 

قالب 52 دوره  حضوری و غیرحضوری آموزش دیده اند.
مقصــد معاون امور دهیاریهای دفترامور روســتایی و 
شوراهای اسالمی استانداری نیز در این جلسه در خصوص 
برگزاری دوره های آموزشی و برگزاری سفرهای آموزشی 
ویژه دهیاران اســتان گفت:در 6 ماهه نخست امسال در 2 
مرحله آزمون مکاتبــه ای دروه های تخصصی و عمومی 

برای ۱۷۸۰ نفر از دهیاران استان برگزار شده است .
وی برگــزاری دوره های آموزشــی مســئولین مالی 
دهیاریها، آموزش قوانین مالی و بدوجه نویســی و بودجه 
ریــزی ویــژه دهیاریها از دیگر برنامه های اجرا شــده در 
راســتای آموزش دهیاران اســتان در 6 ماهه اول امسال 
برشــمرد.برگزاری همایش آموزشــی ســرمایه گذاری 
در شــهرداری ها تا پایان امســال، آماده سازی بسته های 

آموزشــی ویژه شــهرداران و دهیاران و تدوین دوره های 
آموزشی جهت احراز پست های مدیریتی در شهرداری ها 
از دیگر مصوبات دومین جلســه کمیتــه اجرایی آموزش 

شهرداریها و دهیاری های استان در سال 9۷ بود.

واگذاری بیش از 5 هزار انشعاب آب درروستاهای استان

ضرورت نیاز سنجی دوره های آموزشی و ارتقاء دانش فنی مدیران وکارکنان شهرداری 


