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وسعت دریاچه ارومیه به بیش ازوسعت دریاچه ارومیه به بیش از
  ۳۱۶۰۳۱۶۰ کیلومتر مربع رسید کیلومتر مربع رسید

رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه 
ارومیــه در آذربایجان غربــی بــا اشــاره بــه 
آغــاز فصــل گرمــا و تبخیــر بــاالی آب در 
حوضــه آبریــز دریاچــه، گفــت: وســعت نگیــن 
ــزار و  ــه ه ــه س ــون ب ــان هم اکن ــی آذربایج آب

ــت. ــیده اس ــع رس ــر مرب ۱۶۳ کیلومت

ــم  ــه حج ــام اینک ــا اع ــرخوش ب ــاد س فره
ــار  ــه بیــش از چه ــز ب ــه نی آب دریاچــه ارومی
ــون مترمکعــب رســیده،  ــارد و ۹۳۰ میلی میلی
ــون  ــه هم اکن ــه ارومی ــت دریاچ ــت: وضعی گف
ــت  ــاعد اس ــر مس ــال های اخی ــه س ــبت ب نس
ــرای  ــا ب ــه تاش ه ــرد ک ــه ک ــد توج ــا بای ام

احیــای نگیــن آبــی آذربایجــان طبــق برنامــه 
ــه دارد. ادام

ــه  ــه ارومی ــراز دریاچ ــه ت ــام اینک ــا اع وی ب
بــه یک هــزار و ۲۷۱ متــر و ۸۰ ســانتی متر 

ــزود:.... ــیده، اف رس
                               صفحــه 2
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تله کابین اورمیه را در یابید

<<< یــاور خیــری: ســال ۷۹ بــود کــه کلنــگ 
بزرگتریــن تلــه کابیــن خاورمیانــه در اورمیــه بــه 
زمیــن زده شــد خبــر خوشــی کــه مــردم اورمیــه 
ــگری  ــوزه گردش ــهر در ح ــن ش ــده ای ــه آین را ب
بســیار امیــدوار کــرد پــروژه تلــه کابیــن اورمیــه 
ــزار  ــار ۵ ه ــا اعتب ــاز و  ب ــه ف ــود در س ــرار ب ق
میلیــارد ریــال و ۱۲۰ میلیــون یــورو توســط 

ــود ــداث ش ــی اح ــش خصوص بخ
ــن  ــه از ای ــه دو ده ــک ب ــت نزدی ــا گذش ــا ب  ام
کلنــگ زنــی عاقبــت پــروژه تلــه کابیــن ارومیــه 
همچنــان در هالــه ای از ابهــام فــرو رفتــه اســت. 

پــروژه ای کــه قــرار بــود از کــوه سر ّ)ســیر( آغــاز 
شــده  و تــا پیســت اســکی خوشــاکو ادامــه یابــد 
ــای  ــت ه ــح و حمای ــدم کارشناســی  صحی ــا ع ام
درســت مســئولین از ســرمایه گذاران خارجــی 
ــنگینی  ــتانی س ــواب زمس ــه خ ــرح را ب ــن ط ای

ــرده اســت.  فــرو ب
بــا اســتناد بــه مصاحبــه مدیــر میــراث فرهنگــی 
ــر؛  ــزاری مه ــا خبرگ ــی ب ــان غرب ــتان آذربایج اس
فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد   ۸۰ آن  اول  فــاز 
داشــته و تــا بــه امــروز ۱۸ میلیــارد ریــال اعتبــار 

ــت. ــده اس ــه ش ــرای ان هزین ب
جلیــل جبــاری بــا بیــان اینکــه در ســالهای 
اخیــر تغییــرات پــی در پــی مدیریــت ایــن 
طــرح، اختافــات بیــن هیئــت مدیــره  بــه همــراه 
ــه  ــرح ب ــن ط ــهامداران ای ــدد س ــرات متع تغیی
ــده طــرح آســیب زده  شــاکله شــرکت اجــرا کنن
ــز شــده اســت.  ــی نی ــات حقوق و موجــب اختاف
ــی  ــات مدیریت ــر اختاف ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــرح  ــن ط ــازنده ای ــکان شــرکت س ــی مال و حقوق
حــل شــود تکلیــف ســرمایه گــذاران ایــن طــرح 
نیــز مشــخص مــی شــود گفــت: بــه دلیــل 
ــی در حــال حاضــر  ــی و مدیریت مشــکات حقوق
نمــی تــوان پیمانــکار پــروژه را خلــع یــد کــرده و 

ــود. . ــرگرفته ش ــرح از س ط
طرحــی کــه اگــر  بــا همــت مســئولین موانــع آن 
برداشــته شــود و بــه مرحلــه  احــداث و تکمیــل 
بازگــردد  می توانــد اورمیــه را مالــک یکــی از 
بزرگتریــن خدمــات گردشــگری خاورمیانــه کنــد. 
آذربایجــان  اســتاندار  داریــم  آن  امیــد 
غربی،نماینــدگان مجلــس، مدیریــت  میــراث 
ــن  ــا ای ــوط ب ــای مرب ــاد ه ــام نه ــی و تم فرهنگ
پــروژه همــت جدی بــرای حــل و فصل مشــکات 
ــن  ــه ای ــدی ب ــگاه ناامی ــا ن آن داشــته باشــند و ب
ــد. . ــگاه نکنن ــه ن ــهر اورمی ــم کانش ــروژه عظی پ

ذخیــره آب پشــت ســدهای 
ــش  ــه بی ــی ب آذربایجان غرب
از ۱.۴ میلیــارد مترمکعــب 

رســید
منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
پشــت  آب  ذخیــره  گفــت:  آذربایجان غربــی 
ــارد  ــک میلی ســدهای اســتان در حــال حاضــر ی
ــه  ــده ک ــرآورد ش ــب ب ــون مترمکع و ۴۲۴ میلی
حــدود ۱۴ رصــد نســبت بــه زمــان مشــابه ســال 

گذشــته کمتــر اســت.
و  گفــت  در  چهارشــنبه  روز  جعفــری  اتابــک 
ــان مشــابه  ــزود: در زم ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب گ
ــارد و  ــک میلی ــود ی ــاهد وج ــته ش ــال گذش س
ــون مترمکعــب آب در پشــت ســدهای  ۶۶۱ میلی

ــم. ــتان بودی اس
ــزان  ــام امســال می ــن ارق ــا ای ــرد: ب ــه ک وی اضاف
آب موجــود پشــت ســدهای اســتان ۲۳۷ میلیــون 
مترمکعــب کمتــر از زمــان مشــابه ســال گذشــته 

بــرآورد مــی شــود.
وی بیــان کــرد: بیشــترین حجــم آب ذخیــره 
ــب  ــه ترتی ــتان ب ــدهای اس ــت س ــده در پش ش
ــا  ــوکان ب ــهیدکاظمی ب ــدهای ش ــه س ــوط ب مرب
ــاره  ــای چایپ ــب، آغ چ ــر مکع ــون مت ۵۸۲ میلی
ــا ۱۶۵  ــاد ب ــب، مهاب ــر مکع ــون مت ــا ۲۰۰ میلی ب
میلیــون متــر مکعــب، شــهرچای ارومیــه بــا ۱۴۵ 
میلیــون متــر مکعــب و ســیلوه پیرانشــهر بــا ۸۴ 

ــت. ــب اس ــر مکع ــون مت میلی
ــان  ــه ای آذربایج ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
ــد در  ــر ۱۵ س ــال حاض ــه داد: در ح ــی ادام غرب
ــدود ۶۰  ــه ح ــت ک ــال اس ــی فع ــان غرب آذربایج
ــوکان،  ــد ب ــار س ــا در چه ــم کل آنه ــد حج درص

ــود. ــی ش ــع م ــاد جم ــاره و مهاب ــه، چایپ ارومی

ــورداری از ۷۰۰  ــا برخ ــی ب ــان غرب آذربایج
هــزار تــا یــک میلیــون هکتــار اراضــی قابــل 
کشــت یکــی از اســتان های مســتعد کشــت 
انــواع محصــوالت کشــاورزی اســت کــه 
ــش از ۵۰ درصــد  ــزان بی ــن می ــاالنه از ای س

ــد. ــاص می یاب ــدم اختص ــت گن ــه کش ب
بــا توجــه بــه اینکــه مــزارع گنــدم نیــز بــرای 
ــت  ــاوب کش ــه تن ــاز ب ــتر نی ــره وری بیش به
دارنــد و هــر ۲ ســال یکبــار می تــوان غــات 
ــل  ــا قب ــرد، از مدت ه ــزارع کشــت ک را در م
ــی  ــت جایگزین ــال کش ــه دنب ــاورزان ب کش
بودنــد کــه بتوانــد هــم از زمیــن بهــره 
ــت را  ــاوب کش ــم تن ــد و ه ــبی بگیرن مناس

ــند. ــرده باش ــت ک رعای
ــه  ــت دان ــدم، کش ــدار گن ــد پای ــرای تولی ب
روغنــی کلــزا ضــروری اســت زیــرا ایــن 
محصــول در تنــاوب کشــت بــا گنــدم ســبب 
تقویــت خــاک، کاهــش آفــات و بیماری هــا، 
اســتفاده بهینــه از آب و در نهایــت افزایــش 

ــود. ــدم می ش ــد گن تولی
ــی ماننــد  ــی آب در گذشــته کشــت محصوالت
دانــه ای  ذرت  ســیب زمینی،  چغندرقنــد، 
ــدم  ــن گن ــردان جایگزی ــه ای، آفتابگ و علوف
محصــوالت  ایــن  کشــت  امــا  می شــد 
ــه  ــد، همیش ــدیدی دارن ــی ش ــاز آب ــه نی ک
جوابگــوی نیــاز کشــاورزان نبــود و از طرفــی 
دیگــر نیــاز کشــور بــه واردات دانــه روغنــی 
مســاله مهمــی بــرای مســووالن کشــور بــود. 
کشــاورزی  جهــاد  برنامه هــای  از  یکــی 
در آذربایجــان غربــی بــرای جلوگیــری از 
کشــت مســتمر گنــدم در مــزارع بــرای 
در  تنــوع  محصــول،  کیفیــت  بهبــود 
اســت  جایگزیــن  کشــت های  و  کشــت 
ــه ســبب داشــتن  ــزا ب ــی کل ــه روغن ــه دان ک
در  جهــت  ایــن  از  مناســب  قابلیت هــای 
ــت. ــه اس ــای گرفت ــازمان ج ــن س ــه ای برنام

بــا توجــه بــه اهمیــت آب در کشــور به ویــژه 
در آذربایجان غربــی بــرای تامیــن ایــن مایــه 
حیاتــی جهــت احیــای دریاچــه ارومیــه، 
از روش هــای  اســتفاده  و  نگــرش  تغییــر 
جدیــد آبیــاری و محصــوالت جدیــد در ایــن 
منطقــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.

ســتاد  کلــی  سیاســت های  راســتای  در 
کشــوری احیــای دریاچــه ارومیــه بــرای 
طرح هــای نکاشــت و ممانعــت از کشــت 
بــر ماننــد چغندرقنــد و  محصــوالت آب 
ســیب زمینــی، ترویــج فرهنــگ کشــت کلــزا 
ــژه مســووالن  ــی اســت مــورد توجــه وی مدت

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــی  ــه روغن ــی دان ــاله خودکفای ــرح ۱۰ س ط
شــروع  کشــور  در  قبــل  ســال  چنــد  از 
ــش  شــده اســت و جهــاد کشــاورزی از افزای
ســطح کشــت ایــن محصــول بــا خریــد 
ــی،  ــی و خارج ــذر داخل ــع ب ــی، توزی تضمین
بــا  نیــاز  کودشــیمیایی و ســموم مــورد 

یارانــه ای حمایــت می کنــد. قیمــت 
یکــی از دیگــر عوامــل ضــرورت توســعه 
کشــت کلــزا، نیــاز کشــور بــه ایــن محصــول 
اســت زیــرا ســاالنه ۹۰ درصــد دانــه روغنــی 

و مــواد اولیــه کارخانه هــای روغــن خوراکــی 
ــال  ــر س ــود و ه ــارج وارد می ش ــور از خ کش
بــرای ایــن منظــور میلیاردهــا دالر ارز هزینــه 

می شــود.
ــای  ــد دانه ه ــی در تولی ــر خودکفای ــاوه ب ع
آب  مصــرف  در  صرفه جویــی  روغنــی، 
 ۲ درآمــد  آفت هــا،  کنتــرل  کشــاورزی، 
ــت  ــه کش ــبت ب ــار نس ــر هکت ــری از ه براب
ــزارع از  ــوع کشــت در م ــت تن ــدم و رعای گن

ــت. ــت کلزاس ــای کش ــر مزای دیگ

سازگاری با شرایط اقلیمی و 
امکانات

روغنــی  دانه هــای  مســوول  کارشــناس 
ــی  ــاورزی آذربایجان غرب ــاد کش ــازمان جه س
محصــوالت  جملــه  از  کلــزا  می گویــد: 
ــتان  ــر تابس ــه در اواخ ــت ک ــاورزی اس کش
و اوایــل پاییــز بــه صــورت آبــی کشــت 
در  کشــت  فصــل  ایــن  و  می شــود 
شــروع  بــا  متقــارن  آذربایجان غربــی 

اســت. پاییــزه  بارش هــای 
صولــت قلــی زاده افــزود: کلــزا در فصــل 
ــه آبیــاری  ــاز ب ــرای رویــش نی پاییــز تنهــا ب
رشــد  باعــث  پاییــزه  بارش هــای  و  دارد 
ــد  ــاه بتوان ــی کــه گی ــا جای ــه می شــود ت بوت
ــرا اوج  ســرمای زمســتانه را تحمــل کنــد زی
رشــد و شــکوفایی کلــزا در فصــل بهــار 

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در آذربایجان غربــی 
در  به ویــژه  بهــاره  بــارش  خاطــر  بــه 
آب  از  تنهــا  مــزارع  پربــارش  ســال های 
ــه  ــد اضاف ــه می کن ــارش تغذی ــل از ب حاص
ــا  ــر بارش ه ــی اگ ــل حت ــن فص ــرد: در ای ک
هــم مناســب نباشــد، بــه ســبب پــرآب 
بــودن رودخانه هــا و چشــمه ها و ســرریز 
شــدن ســدهای اســتان، از نظــر آبیــاری 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــکل چندان مش
ــزا  ــزه کل ــار داشــت: برداشــت مکانی وی اظه
بــه عنــوان نخســتین محصــول کشــاورزی در 
ــل  ــرداد و اوای ــر خ ــی در اواخ آذربایجان غرب
ــه  ــان ادوات ک ــتفاده از هم ــا اس ــاه ب ــر م تی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــات م ــایر غ ــرای س ب
می گیــرد صــورت گرفتــه و تنهــا بــه »هــد« 

ــاز اســت. مخصــوص نی
روغنــی  دانه هــای  مســوول  کارشــناس 
ــی  ــاورزی آذربایجان غرب ــاد کش ــازمان جه س
ــتگاه  ــش از ۴۰ دس ــون بی ــم اکن ــت: ه گف
ــا قیمــت  ــزا ب »هــد« برداشــت محصــول کل
اســتان  کشــاورزان  اختیــار  در  یارانــه ای 
قــرار گرفتــه و مشــکل خاصــی در خصــوص 

ــدارد. ــود ن ــت آن وج برداش

وی اضافــه کــرد: بــرای کاشــت ایــن محصول 
الزم  پتانســیل  از  آذربایجان غربــی  نیــز 
برخــوردار اســت و ۱۰۰ دســتگاه ریزدانــه کار 
ــود  ــتان وج ــزا در اس ــت کل ــوص کش مخص
ــت  ــت کش ــزا قابلی ــر کل ــاوه ب ــه ع دارد ک

ــد. ــز دارن ــوالت را نی ــایر محص س
ــزا  ــه اینکــه کل ــا توجــه ب ــزود: ب ــی زاده اف قل

در مــزارع آبــی اســتان کشــت می شــود 
و برداشــت آن زودهنــگام اســت، برخــی 
ایــن فرصــت  از  از کشــاورزان می تواننــد 
اســتفاده کننــد و مــزارع را پــس از برداشــت 
ســبزیجات  و  صفی جــات  کشــت  بــرای 
مختلــف نیــز مهیــا کننــد و بــه ایــن شــکل 
ــد. ــت کنن ــول برداش ــار محص ــال ۲ ب در س

کشت کلزا در سه هزار و ۶۸۶ هکتار از 
اراضی کشاورزی آذربایجان غربی 

روغنــی  دانه هــای  مســوول  کارشــناس 
ــی  ــاورزی آذربایجان غرب ــاد کش ــازمان جه س
ــزار  ــه ه ــاری س ــی ج ــال زراع ــت: در س گف
ــت  ــه کش ــتان ب ــزارع اس ــار از م و ۶۸۶ هکت
ــدار  ــن مق ــه از ای ــه ک ــاص یافت ــزا اختص کل
ــت برداشــت  ــار قابلی ــزار و ۳۲۴ هکت ســه ه

محصــول را دارد.
ــن  ــه میانگی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی زاده اف قل
در  تُــن محصــول  تــا ۲.۵  برداشــت ۲.۳ 
ــال  ــود امس ــی  می ش ــت پیش بین ــار اس هکت
در مجمــوع بیــش از هشــت هــزار تُــن 
ــت  ــتان برداش ــزارع اس ــزا از م ــول کل محص

ــود. ش
وی اضافــه کــرد: در بیــن شهرســتان های 
ــزار و ۶۰۰  ــا  ه ــت ب ــی، پلدش آذربایجان غرب
ــزا را در  ــت کل ــت کش ــگاه نخس ــار جای هکت
ــوکان  ــاص داده و ب ــود اختص ــه خ ــتان ب اس
بــا ۵۵۰ هکتــار، نقــده بــا ۴۴۷ هکتــار، 
ــا  ــهر ب ــار و پیرانش ــا ۲۳۱ هکت ــدوآب ب میان
۱۶۸ هکتــار در جایگاه هــای بعــدی قــرار 

ــد. دارن
وی اظهــار داشــت: امســال ۴۰۰ هکتــار 
ــدوآب  ــتان های میان ــو در شهرس ــزارع الگ م
داخلــی  بــذور  از  اســتفاده  بــا  بــوکان  و 
و خارجــی )فرانســه( کشــت شــده کــه 
ایــن  در  محصــول  برداشــت  پیش بینــی 
ــدود  ــتان و ح ــن اس ــش از میانگی ــزارع بی م

۳.۵ تُــن در هکتــار اســت.
روغنــی  دانه هــای  مســوول  کارشــناس 
ــی  ــاورزی آذربایجان غرب ــاد کش ــازمان جه س
گفــت: کشــت ایــن محصــول در اواخــر 
شــهریور هــر ســال شــروع شــده و در اواخــر 
ــود و در  ــت می ش ــد برداش ــال بع ــرداد س خ
ــودن  ــان ب ــبب همزم ــه س ــت ب ــان داش زم
ــاز  ــاری نی ــای به ــارش باران ه ــل ب ــا فص ب

ــدارد. ــاری ن ــه آبی ــادی ب زی
خریــد  بــرای  امســال  افــزود:  قلــی زاده 
تضمینــی ایــن محصــول از کشــاورزان ۶ 
شهرســتان های  در  اصلــی  خریــد  مرکــز 
پلدشــت، خــوی، نقــده، پیرانشــهر، میاندوآب 
و بــوکان و ســه مرکــز خریــد فرعــی در 
ــاد  ــلماس و مهاب ــه، س ــتان های ارومی شهرس

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال دولــت 
ــزار  ــزا را ۴۶ ه ــن کل ــد تضمی ــت خری قیم
ــار  ــت اظه ــرده اس ــن ک ــال تعیی و ۶۰۲ ری
انجــام  برنامه ریزی هــای  طبــق  داشــت: 
ــل  شــده پــس از برداشــت محصــول و تحوی
ــتایی(  ــاون روس ــد )تع ــز خری ــه مراک آن ب

ــه  ــی مطالب ــیار کوتاه ــی بس ــه زمان در فاصل
کشــاورزان پرداخــت می شــود.

قلــی زاده گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه خریــد 
کلــزا بــه صــورت تضمینــی بــوده و محصــول 
ــد  ــت بای ــن قیم ــا ای ــا ب ــده تنه ــد ش تولی
تحویــل کارخانه هــای تولیــد روغــن داده 
ــازار  ــه ب ــرای ورود دالالن ب شــود، فرصتــی ب

ــدارد. ــزا وجــود ن کل

پراکندگی مزارع و مشکالت کشاورزان 
ــزاکار اهــل روســتای  یکــی از کشــاورزان کل
امســال  می گویــد:  مهابــاد  »برده میــش« 
ــت  ــه کش ــی را ب ــزارع آب ــار از م ــار هکت چه
ــان کاشــت  ــا در زم ــزا اختصــاص دادم ام کل
ــت  ــه کار کش ــتگاه ریزدان ــن دس ــرای تامی ب
کلــزا بــا مشــکل مواجــه شــده و چنــد هفتــه 

ــودم. ــت ب در نوب
ــان  ــون در زم ــزود: هم اکن ــولی اف ــد رس احم
ــود  ــکاتی وج ــم مش ــول ه ــت محص برداش
دســتگاه های  همــه  کــه  به طــوری  دارد 
گنــدم  برداشــت  کــه  منطقــه  کمبایــن 
مخصــوص  »هــد«  می دهنــد،  انجــام  را 
منتظــر  بایــد  و  ندارنــد  کلــزا  برداشــت 

کمبایــن مخصــوص بــود.
ــر از  ــر دیگ ــد نف ــر چن ــرد: اگ ــه ک وی اضاف
ــت  ــزا کش ــم کل ــا ه ــتا ب ــن روس ــی ای اهال
دارای  کمبایــن داران  رغبــت  می کردیــم، 
»هــد« مخصــوص بــرای آمــدن بــه روســتای 
ــب  ــت مناس ــول در وق ــت محص ــا و برداش م

بیشــتر می شــد.
یکــی از کشــاورزان روســتای »حاجی خــوش« 
مهابــاد نیــز گفــت: عــاوه بــر وجــود مشــکل 
ادوات کشــاورزی، زمــان کاشــت کلــزا بســیار 
ــد  نامناســب اســت و در ۱۵ شــهریور کــه بای
ــوز بســیاری از  ــود، هن ــاز ش ــزا آغ کشــت کل
محصــوالت آبــی از جملــه چغندرقنــد و ذرت 
برداشــت نشــده تــا کشــت را بــه موقــع انجــام 

دهیــم.
ــن در  ــر ای ــاوه ب ــزود: ع ــروش اف ــر به ناص
ــزا بســیاری از کشــاورزان  فصــل کاشــت کل
ــه  ــی مواج ــکل کم آب ــا مش ــه ب ــن منطق ای
ــورد  ــن آب م ــه تامی ــوی ک ــه نح ــتند ب هس
ــزا  ــد کل ــرای رش ــاری ب ــت آبی ــاز ۲ نوب نی
ــه  ــت و ب ــکل اس ــیار مش ــل بس ــن فص در ای
همیــن خاطــر رغبــت کشــاورزان بــه کاشــت 

ــت. ــر اس ــزا کمت کل
ــتر  ــر بیش ــی دیگ ــرد: از طرف ــه ک وی اضاف
کشــاورزان ایــن منطقــه در اول مهر مشــغول 
ــه ســیب،  برداشــت محصــول باغــات از جمل
گــردو و انگــور هســتند و زمــان کافــی بــرای 

تمرکــز بــر روی کشــت کلــزا ندارنــد.

ــنا  ــزا، آش ــذر کل ــودن بخشــی از ب ــی ب واردات
نبــودن کشــاورزان بــا ایــن محصــول، ضرورت 
نیــاز بــه تحقیقــات میدانــی بــرای گونه هــای 
ســازگار بــا شــرایط اقلیمــی و تمایــل بیشــتر 
کشــاورزان بــرای کشــت محصــوالت معمــول 
از جملــه چغندرقنــد و نخــود و ســایر حبوبات 
ــزا در  ــت کل ــده کش ــکات عم ــر مش از دیگ

ــت.  ــی اس آذربایجان غرب
ــول  ــن محص ــت ای ــر کش ــال های اخی در س
در بســیاری از اســتان هــای کشــور رواج 
یافتــه و در آذربایجان غربــی نیــز کاشــت 
ــوز  ــاید هن ــا ش ــت ام ــش اس ــه افزای آن رو ب
بســیاری از کشــاورزان از مزایــای کاشــت 
ــادی در  ــه و اقتص ــه صرف ــول ب ــن محص ای
ــن امــر  مــزارع خــود بی خبــر باشــند کــه ای
ــق  ــا را از طری ــی آنه ــی بخش ــرورت آگاه ض
بیشــتر  کشــاورزی  جهــاد  کارشناســان 
می کنــد کــه البتــه در کنــار آن خریــد 
ــع  ــه موق ــت ب ــول و پرداخ ــی محص تضمین
روی  پیــش  مشــکات  حــل  و  هزینه هــا 
نقــش  ایــن محصــول می توانــد  کاشــت 
مهمــی در توســعه کاشــت آن داشــته باشــد.
کلــزا )Brassica napus( از گیاهــان 
دانــه  روغنــی مهــم در مناطــق معتــدل 
ــه نســبت وســیعی از  ــوده و دارای طیــف ب ب
ــزا دارای  ــه کل ســازگاری اقلیمــی اســت؛ دان
۲۵ تــا ۵۵ درصــد روغــن، ۱۸ تــا ۲۴ درصــد 
پروتئیــن بــوده و بــه خاطــر اســیدهای 
ــترول از  ــد کلس ــده و فاق ــباع نش ــرب اش چ
ــی برخــوردار اســت. ــه ای باالی کیفیــت تغذی

ــزا در  ــن کل ــون ت ــش از ۵۵ میلی ــاالنه بی س
ــن و  ــا، چی ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض کش
ــی  ــده اصل ــوان ســه تولیدکنن ــه عن ــادا ب کان
ــزان  ــد؛ می ــت می آی ــه دس ــول ب ــن محص ای
تولیــد ایــن محصــول در ایــران بســیار انــدک 
و کمتــر از ۳۰۰ هــزار تــن در ســال بــرآورد 
ــال های  ــز در س ــم نی ــن رق ــه ای ــود ک می ش
جهــاد  وزارت  ویــژه  توجــه  بــا  اخیــر 

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ــاورزی ب کش
تامیــن روغــن مــورد نیــاز کشــور و جلوگیری 
از خــروج ارز، تامیــن علوفــه مــورد نیــاز دام 
و طیــور و تامیــن امنیــت غذایــی و ســامت 
ــای  ــداف توســعه کشــت دانه ه ــه از اه جامع

روغنــی اســت.

ــا  ــاوب ب ــزا در تن ــی کل ــه  روغن ــت دان کش
ــداری  ــاک و پای ــت خ ــب تقوی ــدم موج گن
ــج  ــود و تروی ــور می ش ــدم در کش ــد گن تولی
ــری از ســوی  ــر تدبی آن طــی ســال های اخی
مســووالن بــرای افزایــش بهــره وری در بخــش 

ــت. ــوده اس ــی ب ــاورزی آذربایجان غرب کش

ــازمان  ــی س ــع معدن ــادن و صنای ــور مع ــاون ام مع
صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجان غربــی گفــت: 
معــدن تیتــان ارومیــه کــه ذخیــره احتمالــی 
آن بــه ۱۲۰ میلیــون تــن می رســد، در مرحلــه 

بهره بــرداری قــرار گرفــت.
ــی  ــره احتمال ــزان ذخی ــزود: می ــور اف ــا عابدپ پریس
ــه، حــدود ۳۰ درصــد  ــی در ارومی ــدن غن ــن مع ای

ــت. ــور اس ــان کل کش ــی تیت ــر معدن کل ذخای

وی اضافــه کــرد: ذخیــره قطعــی ایــن معــدن کــه 
ــز ۵۶  ــرار دارد، نی ــه ق ــاج ارومی ــره آغ ــه ق در منطق
ــرداری از آن ۴۰  ــره ب ــا به ــوده و ب ــن ب ــون ت میلی

فرصــت شــغلی ایجــاد شــده اســت.
ــازمان  ــی س ــع معدن ــادن و صنای ــور مع ــاون ام مع
ــان  ــی بی ــارت آذربایجان غرب ــدن و تج ــت، مع صنع
ــی  ــواد معدن ــوان یکــی از م ــه عن ــوم ب کــرد: تیتانی
اســتراتژیک در جهــان شــناخته شــده و کاربردهــای 

فراوانــی در صنایــع دارای فنــاوری پیشــرفته نظیــر 
هوافضــا دارد.

وی ادامــه داد: گام نخســت در بهــره بــرداری از ایــن 
ــدی  ــز و گام بع ــن فل ــتحصال ای ــی، اس ــدن غن مع
فــرآوری و تولیــد محصــوالت مختلــف از آن اســت.

عابدپــور بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران بــه  عنــوان یکــی 
از کشــورهای معدنــی در جهــان از ذخایــر مناســب 
تیتانیــوم برخــوردار اســت، اظهــار داشــت: می تــوان 

معــدن قره آغــاج در ایــن شهرســتان و معــدن 
ــوان  ــان را به عن ــتان کرم ــوج در اس ــوم کهن تیتانی

ــرد. ــام ب ــزرگ تیتانیــوم کشــور ن ــر ب ذخای
وی افــزود: بــا آغــاز عملیــات بهــره بــرداری از معدن 
تیتــان قــره آغــاج ارومیــه و ایجــاد زیرســاخت هــای 
الزم بــرای ایجــاد واحــد فــرآوری ایــن مــاده معدنی 
راهبــردی در اســتان، ارزش افــزوده خوبــی نصیــب 

ایــن خطــه از کشــور  خواهــد شــد.

یادداشت

حمایت از کشت کلزا تدبیر طالیی دولتحمایت از کشت کلزا تدبیر طالیی دولت

معدن تیتان ارومیه
 در مرحله بهره برداری

 قرار گرفت

ــه در  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــتانی س ــر اس ــس دفت ریی
ــر  ــا و تبخی ــل گرم ــاز فص ــه آغ ــاره ب ــا اش ــی ب آذربایجان غرب
ــن  ــت: وســعت نگی ــز دریاچــه، گف ــاالی آب در حوضــه آبری ب
ــر  ــزار و ۱۶۳ کیلومت ــه ه ــه س ــون ب ــان هم اکن ــی آذربایج آب

ــت. ــیده اس ــع رس مرب
فرهــاد ســرخوش بــا اعــام اینکــه حجــم آب دریاچــه ارومیــه 
ــون مترمکعــب  ــارد و ۹۳۰ میلی ــار میلی ــه بیــش از چه ــز ب نی
رســیده، گفــت: وضعیــت دریاچــه ارومیــه هم اکنــون نســبت 
ــرد  ــه ک ــد توج ــا بای ــت ام ــاعد اس ــر مس ــال های اخی ــه س ب
ــق  ــان طب ــی آذربایج ــن آب ــای نگی ــرای احی ــا ب ــه تاش ه ک

ــه دارد. ــه ادام برنام
ــزار  ــه یک ه ــه ب ــه ارومی ــراز دریاچ ــه ت ــام اینک ــا اع وی ب

و ۲۷۱ متــر و ۸۰ ســانتی متر رســیده، افــزود: بــا وجــود 
ــا، شــاهد  ــا آغــاز فصــل گرم افزایــش چشــمگیر تبخیــر آب ب
ثابــت مانــدن نســبی تــراز ایــن دریاچــه نســبت بــه هفته هــای 
ــای ســتاد  ــت در طرح ه ــه نشــانگر موفقی گذشــته هســتیم ک

ــه اســت. ــای دریاچــه ارومی احی
ــال آب  ــم انتق ــای مه ــه طرح ه ــام اینک ــا اع ــرخوش« ب »س
ــه  ــج ب ــه تدری ــاری و ب ــال ج ــی س ــه ط ــه ارومی ــه دریاچ ب
ــوب  ــال آب از جن ــرح انتق ــزود:  ط ــد، اف ــرداری می رس بهره ب
ــش از ۹۰ درصــد  ــون بی ــه هم اکن ــه دریاچ ــی ب آذربایجان غرب
پیشــرفت فیزیکــی دارد و دی مــاه امســال همزمــان بــا ســفر 

ــود. ــاح می ش ــتان افتت ــه اس ــوری ب ــس جمه ریی
ــرات ۳۰  ــودار تغیی ــراز، نم ــش نســبی ت ــن افزای ــود ای ــا وج ب

ــر پایــه داده هــای ماهــواره ای نشــان  ســاله دریاچــه ارومیــه ب
ــای خــوب خــود  ــا روزه ــوز ب ــن دریاچــه هن ــه ای ــد ک می ده
ــادی دارد و افزایــش بارش هــا و اســتفاده بهینــه از  ــه زی فاصل
ــر اســاس سیاســت های ســتاد احیــای دریاچــه  ــی ب ــع آب مناب
ــراز آب ایــن  ــد افزایــش ت ــد ضمــن ادامــه رون ارومیــه می توان

ــه احیــای کامــل آن بیانجامــد. دریاچــه، ب
ــن  ــراز ای ــه ت ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــکیل س ــل از تش قب
ــه طــور متوســط ۴۰ ســانتی متر  ــی بســته ســاالنه ب حــوزه آب
ــر و  ــت تدبی ــات دول ــایه اقدام ــا در س ــت ام ــش می یاف کاه

ــد. ــف ش ــدن آن متوق ــک ش ــد خش ــد، رون امی
هرچنــد تــراز یک هــزار و ۲۷۴ متــر بــه عنــوان ارتفــاع 
ــن دریاچــه  ــی ای ــه اعــام شــده  ول اکولوژیــک دریاچــه ارومی

ــراز یک هــزار و ۲۷۲ متــر هــم شــرایط مطلــوب خواهــد  در ت
ــع  ــرد آن رف ــای ریزگ ــد کانون ه ــش از ۹۵ درص ــت و بی داش

ــد شــد. خواه
دریاچــه ارومیــه در قالــب طرح هــای ســتاد احیــا قــرار اســت 
ــه تــراز اکولوژیــک خــود  ظــرف مــدت ۱۰ ســال /از ۱۳۹۴/ ب
ــب  ــه عق ــال از برنام ــا ۲ س ــم ت ــدود یک ونی ــه ح ــد ک برس
اســت؛ ایــن دریاچــه از اواســط دهــه ۱۳۸۰ شــروع بــه خشــک 
ــال ۲۰۱۵  ــا س ــی ت ــار بین الملل ــر آم ــا ب ــرد و بن ــدن ک ش

ــادی حــدود ۸۰ درصــد از مســاحت آن خشــک شــد. می

توســعه کشــت دانــه روغنــی کلــزا را می تــوان بــه ســبب بهــره وری بیشــتر، رشــد در فصــل بــارش بــاران، نیــاز کمتــر بــه آبیــاری 
ــه عنــوان یکــی از تدابیــر طالیــی دولــت  ــی کــرده ب و خریــد تضمینــی کــه درآمــد بیشــتری را عایــد کشــاورزان آذربایجان غرب

وسعت دریاچه ارومیه به بیش از وسعت دریاچه ارومیه به بیش از ۳۱۶۰۳۱۶۰ کیلومتر مربع رسید کیلومتر مربع رسید
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حکایــت جوجــه عقابــی کــه توســط 
ــه اش  ــم از الن ــکارچیان بی رح ــی از ش یک
ــان  ــود و توســط محیطبان دزدیــده شــده ب
اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد 
ــی  ــد، ماجرای ــده ش ــه اش بازگردان ــه الن ب

شــنیدنی دارد.
ــراه  ــه هم ــه ب ــود ک ــرار ب ــن ق ــرا از ای ماج
تیمــی از خبرنــگاران و اصحــاب رســانه 
محیــط  هفتــه  مناســبت  بــه  مهابــاد 
در  خــرداد   ۲۲ تــا   ۱۶ از  کــه  زیســت 
ــد و  ــرای بازدی ــده ب ــذاری ش ــم نامگ تقوی
بین المللــی  تــاالب  بــه  تهیــه گــزارش 
رفتــه  شهرســتان  ایــن  »کانی بــرازان« 
بودیــم و بــرای رفــع خســتگی اعضــای 
تیــم در ســاختمان ســایت پرنده نگــری 
ایــن تــاالب در حــال اســتراحت بودیــم کــه 
گوشــی تلفــن همــراه یکــی از محیط بانــان 

ــد. ــدا درآم ــه ص ب
روســتاهای  اهالــی  از  یکــی  مخاطــب 
اطــراف تــاالب بــه نــام روســتای »قــره داغ« 
ــال  ــی را در ح ــر غیربوم ــک نف ــه ی ــود ک ب
ــه اش  ــی از الن ــه عقاب ــرون آوردن جوج بی

ــود. ــرده ب ــاهده ک مش
مــا  بــا  کــه  از محیط بانــان  نفــر  ســه 
در حــال اســتراحت بودنــد بــه ســرعت 
و  ضدگلولــه  جلیقــه  و  شــدند  آمــاده 
وســایل محافظــی خــود را برداشــتند و 
بــا ســرعت ســوار بــر خــودرو اداره شــدند، 
مــن هــم بــرای اینکــه از ایــن ماجراجویــی 
بی نصیــب نباشــم، دوربیــن عکاســی رو 
برداشــتم و همــراه تیــم محیطبانــان راهــی 

ــدیم. ش
ــر از  ــی و پ ــاده خاک ــیر ج ــمتی از مس قس
ــه  ــودرو ک ــده خ ــود، رانن ــه ب ــه و چول چال
ــی«  ــل رحمان ــام »جلی ــه ن ــی ب محیط بان
بــود و در بیــن محیطبانــان بــه مهــارت در 
رانندگــی زبانــزد بــود بــا مهــارت تمــام و بــا 
ســرعت زیــاد هدایــت خــودرو را در اختیــار 

گرفــت.
محیط بانــان دوبــاره بــا منبــع خبــر تمــاس 
ــف  ــکارچی متخل ــات ش ــه و از جزئی گرفت
تــازه ای  اطاعــات  حرکتــش  مســیر  و 

ــد. گرفتن
ــتگاه  ــک دس ــتفاده از ی ــا اس ــکارچی ب ش
موتورســیکلت از مســیر روســتای »گابازله« 
ــوش« در  ــتای »حاجی خ ــمت روس ــه س ب
اســتان آذربایجــان غربــی در حــال حرکــت 
بــود و بــا تیــم محیط بانــان حــدود ۱۰ 
کیلومتــر فاصلــه داشــت امــا آشــنایی 
از  اســتفاده  و  مســیر  بــا  محیط  بانــان 
ــکارچی  ــه ش ــا را ب ــر م ــای میان بُ جاده ه

ــاند. ــف رس متخل
شــکارچی کــه جوجــه عقــاب را در داخــل 
یــک گونــی مخفــی کــرده بــود بــا اســتفاده 
ــی  ــاده اصل ــه ســمت ج ــیکلت ب از موتورس
)کمربنــدی دارلــک( در حــال حرکــت بــود، 

ــا  ــان ب ــم محیطبان ــز تی ــب و گری از تعقی
ــزود. ــود اف ــرعت خ ــر س ــد و ب ــر ش خب

تعقیــب و گریــز ادامــه داشــت و چنــد صــد 
ــود  ــده ب ــا جــاده اصلــی باقــی مان متــری ت
امــا شــکارچی متخلــف زمانــی کــه فهمیــد 
ــاب  ــه عق ــد، جوج ــت کن ــد مقاوم نمی توان
را از بــاالی موتورســیکلت بــه زمیــن پرتــاب 
کــرد و خــودش در مســیر جــاده کمربنــدی 
میانــدوآب(  ارومیــه-  )محــور  دارلــک 

متــواری شــد.
ــاب از  ــه عق ــدن جوج ــا دی ــان ب محیطبان
ــان  ــس از اطمین ــده و پ ــاده ش ــودرو پی خ
بــه  برداشــتند و  را  از ســامتی وی، آن 
ــد  ــه دادن ــف ادام ــکارچی متخل ــب ش تعقی
امــا شــکارچی متخلــف کــه تــازه شناســایی 
هــم شــده بــود از شــلوغی جــاده اســتفاده 

ــد. ــواری ش ــل مت ــرد و از مح ک
ــس  ــحالی از پ ــراز خوش ــا اب ــان ب محیطبان
ــه  ــالم، آن را ب ــاب س ــه عق ــن جوج گرفت
ســمت پایــگاه محیط بانــی واقــع در ســایت 
پرنده نگــری تــاالب کانی بــرازان منتقــل 
کردنــد و در گــزارش ماموریــت خــود را در 

ــد. ــی ثبــت کردن ــگاه محیطبان ــر پای دفت
ــک  ــر از ی ــوز کمت ــه هن ــاب ک ــه عق جوج
ــه  ــود، ب ــده ب ــپری نش ــرش س ــاه از عم م
ــود و  ــات نب ــه حی ــه ادام ــادر ب ــی ق تنهای
ــه خاطــر  ــد کــه ب ــان نگــران بودن محیط بان
گرمــای هــوا و پــرت شــدن بــرروی زمیــن 

ــد. ــده باش ــت ش ــار مصدومی دچ
کردنــد  مشــخص  ســپس  محیط بانــان 
ــه از  ــک ماه ــاب ی ــه عق ــن جوج ــه ای ک

خانوادهــی ســارگپه اســت.
یکــی از محیط بانــان گفــت: از روی وزن 
ــن جوجــه  ــه ای ــا مشــخص اســت ک و پره
ســارگپه حــدود یــک مــاه عمــر دارد و 
هنــوز بــرای پــرواز کــردن بــه ۲۰ روز دیگــر 
مراقبــت و تغذیــه توســط مــادرش نیازمنــد 

است.
»جلیــل رحمانــی« افــزود: ســارگپه طولــی 
ــر دارد و  ــانتی مت ــا ۷۱ س ــا ۵۱ ت ــر ب براب
ــا  ــال آن در حــدود ۱۱۰ ت ــه ۲ ســر ب فاصل
۱۳۰ ســانتی متــر اســت؛ ســارگپه در زمــره 
پرنــدگان شــکاری بــا انــدازه متوســط بــوده 
و اغلــب در قســمت های اروپــا و آســیا 

ــود. ــده می ش دی

پاییــن  قســمت  در  کــرد:  اضافــه  وی 
ــی  ــم رنگ ــای ک ــده نواره ــن پرن ــینه ای س
وجــود دارد و در پرنــدگان نابالــغ نوارهــای 
دیــده  دم  در  تیــره  و  پهــن  انتهایــی 
ــاده شــبیه هــم  ــر و م می شــود و جنــس ن
هســتند؛ امــا مــاده اندکــی بزرگتــر بــوده و 
ــگ  ــی رن ــای پشــت آن اندکــی قهوه ای پره
ــاده  ــدن م ــی ب ــش جلوی ــگ بخ ــت؛ رن اس
ــره در آن  ــی تی ــت و نوارهای ــن تر اس روش

دیــده می شــود.

ــن  ــم گرفت ــم تصمی ــای تی ــرانجام اعض س
ــارگپه  ــدن س ــف ش ــری از تل ــرای جلوگی ب
ــول«  ــات »گ ــه اش در ارتفاع ــه الن وی را ب
منتقــل کننــد کــه قســمتی از مســیر را بــا 
ــاده  ــد پی ــر را بای ــمتی دیگ ــودرو و قس خ

طــی می کردیــم.
بــه  پیــاده روی  ســاعت  یــک  از  پــس 
ــدا  ــا پی ــورد نظــر رســیدیم ام ــات م ارتفاع

ــود  ــکل ب ــیار مش ــاب بس ــه عق ــردن الن ک
ــاب  ــه عق ــا از جمل چــون برخــی از عقاب ه
ــرد  ــدا می ک ــه را پی ــن جوج ــر ای ــیاه اگ س
ــد. ــتفاده می کن ــذا اس ــوان غ ــه عن از آن ب

مدتــی در گرمــای ســاعت ۱۳ در ایــن 
قســمت بــه دنبــال النــه ســارگپه گشــتیم، 
ــا  ــا ره جوجــه را در نزیکــی یکــی از النه ه
ــتیم  ــت داش ــد برگش ــی قص ــم و وقت کردی
محیط بانــان چــون هنــوز هــم از جــای 
بودنــد، دوبــاره  نگــران  جوجــه عقــاب 
ــارگپه  ــه س ــال الن ــه دنب ــتان ب در کوهس

. می گشــتند
ــه  ــان ب ــک چوپ ــکاری ی ــا هم ــرانجام ب س
نــام کاک »آرام« النــه اصلــی ایــن ســارگپه 
پیــدا شــد و محیط بانــان در حــال هدایــت 
ــد  ــه اش بودن ــه ســمت الن ــاب ب جوجــه عق
کــه در آســمان ســرو صــدای عجیبــی 

ــنیدند. ش
بــه ســمت آســمان کــه نــگاه کردیــم مــادر 
ــه از  ــم ک ــاب را مشــاهده کردی ــه عق جوج
ــادمانی  ــراز ش ــه اش اب ــاره جوج ــدن دوب آم
ــرکات  ــام ح ــا انج ــد و ب ــان می کن و هیج
از یــک عقــاب  تاکنــون  نمایشــی کــه 
ندیــده بــودم از اقــدام انســانی محیطبانــان 

قدردانــی می کــرد.
محیط بانــان ســپس بــا ســرعت محــل 
النــه عقــاب را تــرک کردنــد و هنــگام 
پاییــن آمــدن از کوهســتان هــر چنــد 
ــرق  ــیر ع ــتگی مس ــا و خس ــدت گرم از ش
امــا  می شــد  جــاری  آنــان  پیشــانی  از 
خوشــحالی بازگردانــدن جوجــه عقــاب بــه 
ــاس  ــه احس ــود ک ــده ب ــث ش ــه اش باع الن
ــان نباشــد. ــان نمای ــره آن خســتگی در چه

ــن ماجــرا تنهــا گوشــه بســیار کوچکــی  ای
از ســاعاتی از تاش هــا و جانفشــانی های 
ــرای  ــبانه روز را ب ــول ش ــان در ط محیط بان
محیــط  و  وحــش  حیــات  از  حفاظــت 

ــان داد. ــت نش زیس
ــدس  ــه مق ــم در هفت ــا ه ــه ب ــد هم بیایی
ــام  ــن تاشــگران گمن محیــط زیســت از ای
قدردانــی کنیــم تــا ایــن قشــر نیــز بتواننــد 
کار  ســختی های  و  خطــرات  به رغــم 
ــه  ــون ب ــت قان ــار حمای ــی در کن محیط بان
وظیفــه ســازمانی و انســانی خــود بپردازنــد.

ــط زیســت  ــی محی ــن روز جهان پنجــم ژوئ
ــال  ــت در س ــرای طبیع ــان ب ــعار زم ــا ش ب
۲۰۲۰، روزی اســت کــه از ســوی ســازمان 
ملــل بــرای افزایــش آگاهــی مــردم نســبت 
ــه محیــط زیســت انتخــاب شــده  اســت. ب

ــا ۲۲  ــز از ۱۶ ت ــران نی ــی ای ــم مل در تقوی
خــرداد، بــه عنــوان هفتــه محیــط زیســت 
ــن  ــی ای ــعار مل ــه ش ــده ک ــذاری ش نامگ
هفتــه نیــز امســال »جهــش تولیــد، حفــظ 
پایــدار  توســعه  بــرای  محیــط زیســت 

ــت. ــده اس ــذاری ش ــران« نامگ ای

همــه ســاله بــا آغــاز فصــل تابســتان، 
ــال آن افزایــش  ــه دنب گــرم شــدن هــوا و ب
توســط  سرمایشــی  وســایل  از  اســتفاده 
ــر  ــرژی داغ ت ــرف ان ــور مص ــترکان، تن مش
می شــود و در ایــن بیــن تدبیــر کشــاورزان 
بــه کمــک ایــن صنعــت آمــده و بــا کاهــش 
ــط  ــار توس ــاعات اوج ب ــرق در س ــرف ب مص
ایــن بخــش اقــدام موثــری در راســتای 
کاهــش خاموشــی و تامیــن بــرق مشــترکان 
انجــام  غربــی  آذربایجــان  اســتان  در 

. د می گیــر
ــت  ــدون مدیری ــرف ب ــک مص ــور از پی  عب
اضطــراری بــار در حالــی یکــی از دغدغه های 
ــا  فصــل تابســتان محســوب می شــود کــه ب
چنــد راهــکار ســاده می تــوان ایــن دغدغــه 
را بــه راحتــی بــا اســتفاده از مشــارکت 
بــه  گذاشــت؛  ســر  پشــت  شــهروندان 
طــوری کــه حتــی بــا خامــوش کــردن تنهــا 
ــی در  ــوار ایران یــک المــپ توســط هــر خان
ــق  ــم تحق ــن مه ــک مصــرف ای ــاعات پی س

می یابــد.
گــرم  فصــل  و  بــار  پیــک  زمــان  در 
ــاز،  ــورد نی ــی م ــرق مصرف ــن ب ــرای تامی ب
بــرای  میلیــاردی  هزینه هــای  صــرف 
احــداث  راســتای  در  ســرمایه گذاری 
نیــروگاه جدیــد منطقــی نیســت و بــه جــای 
احــداث نیروگاه هــای جدیــد، کم هزینــه 
همــان  کــه  روش  راحت تریــن  و  تریــن 
می تــوان  را  اســت  مصــرف  مدیریــت 
ــا موفقیــت  ــار را ب اســتفاده کــرد و پیــک ب

پشــت ســر گذاشــت.
ــژه کــرد کــه  ــر توجــه وی ــن ام ــه ای ــد ب بای
در ایــام تابســتان کــه فصــل پیــک مصــرف 
ــرق  ــرف ب ــد از مص ــت، ۳۳ درص ــرق اس ب
اســتان آذربایجــان غربــی در ســاعات پیــک 
ــاورزی  ــش کش ــترکان بخ ــه مش ــوط ب مرب

اســت.
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــه  ــی نیــز در ایــن خصــوص ب آذربایجان غرب
خبرنــگار ایرنــا گفــت: میــزان مصــرف بــرق 
مشــترکان ایــن اســتان طــی ســال جــاری 
تاکنــون ۷۹۰ میلیــون و ۶۳۰ هــزار و ۴۵۱ 
کیلــووات بــوده و نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته ۴.۶۱ درصــد افزایــش داشــته 

اســت.
اکبــر حســن بگلــو ادامــه داد: میــزان مصرف 
روزانــه بــرق مشــترکان آذربایجان غربــی 
ــووات  ۱۲ میلیــون و ۷۵۲ هــزار و ۱۰۴ کیل

اســت.
ــار مصرفــی  بــرق  وی بیــان کــرد:  پیــک ب
ــاعات اوج  ــی در س ــان عرب ــتان  آذربایج اس
ــار ســال گذشــته یک هــزار و ۵۱ مــگاوات  ب

ــش  ــط بخ ــد آن توس ــه ۳۳ درص ــوده ک ب
می شــود. مصــرف  کشــاورزی 

وی تاکیــد کــرد: از یک میلیــون و ۲۸۰ هزار 
و ۵۶۲ مشــترک بــرق آذربایجان غربــی، ۲۱ 
هــزار و ۴۶۰ مشــترک را بخــش کشــاورزی 

تشــکیل می دهــد.
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
بــرق  بهــای  گفــت:  آذربایجان غربــی 
مصرفــی صاحبــان چاه هــای کشــاورزی 
کــه از ســاعت ۱۲ تــا ۱۶ ظهــر، یعنــی 
ســاعات پیــک مصــرف، پمپــاژ و موتورهــای 
آب خــود را خامــوش کننــد، و ســاعات 
ــی شــب  ــه ســاعات پایان ــاری خــود را ب آبی
ــگان محاســبه می شــود. ــد رای موکــول کنن

ــه ازای  ــترکان ب ــزود: مش ــو اف ــن بگل حس
۳۱ روز همــکاری در کاهــش مصــرف بــرق 
در چهــار ســاعت اوج بــار از بخشــودگی 
کامــل بهــای بــرق صــورت حســاب مصرفــی 

می شــوند. بهره منــد 
ــر از  ــه کمت ــترکانی ک ــرد: مش ــان ک وی بی
ــرق همــکاری  ۳۱ روز در کاهــش مصــرف ب
ــای  ــداد روزه ــه ازای تع ــند، ب ــته باش داش
بــرق  بهــای  بخشــودگی  از  همــکاری 
ــد می شــوند. ــی بهره من صورتحســاب مصرف

شــرکت  همچنیــن  داشــت:  اظهــار  وی 
ــرای مشــترکانی کــه در ایــن مــدت  بــرق ب
ــته  ــرکت داش ــن ش ــا ای ــکاری الزم را ب هم
ــاب  ــودگی صورتحس ــر بخش ــاوه ب ــد، ع ان
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــی، پاداش ــرق مصرف ب
ــه  ــش یافت ــرژی کاه ــدار ان ــه مق ــت ک اس
ــه  ــبه و ب ــار محاس ــه اوج ب ــرخ تعرف ــا ن ب
ــرار  ــاداش در اختیــار مشــترکان ق عنــوان پ

. د می گیــر
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
آذربایجان غربــی گفــت: حداکثــر مقــدار 
انــرژی مجــاز در زمــان اوج بــار بــرای 
مصــارف جانبــی مشــترکین ۱۵۰ کیلــووات 

ــت. ــاه اس ــر م ــاعت در ه س
ــای ال  ــتفاده از المپ ه ــرد: اس ــان ک وی بی
ای دی و کــم مصــرف بــه جــای المپ هــای 
ــن روشــنایی، اســتفاده از  رشــته ای در تامی
از  اســتفاده  جدیــد،  آبیــاری  سیســتم 

ــه  ــازده ب ــناور و پرب ــای ش ــرو پمپ ه الکت
ــاف  ــفت و غ ــای ش ــرو پمپ ه ــای الکت ج
بازدیــد دوره ای تجهیــزات  و  و ســرویس 
الکتریکــی از راهکارهــای مناســب بــرای 
بخــش  بــرق در  و  کاهــش مصــرف آب 

ــت. ــاورزی اس کش
ــای  ــال ه ــه در س ــز ک ــه کشــاورزان نی البت
ــژه در  ــه وی ــکاری را ب ــترین هم ــر بیش اخی
راســتای حفــظ منابــع ملــی در حــوزه بــرق 
و آب بــه ویــژه در آذربایجــان غربــی داشــته 
انــد، در فصــل تابســتان امســال نیــز آمــاده 
ــتند  ــرف هس ــش مص ــرای کاه ــکاری ب هم
کــه البتــه بخشــی از ایــن همــکاری نیــز بــا 
ــران  ــرف جب ــای مص ــه ه ــودگی هزین بخش

مــی شــود.
ــرق آب  ــور ب ــوول موت ــی مس ــب دولت حبی
کشــاورزی روســتاهای رحیــم آبــاد و کریــم 
ــه ۲۱ ســاعات از  ــت: روزان ــه گف ــاد ارومی آب
ــرق کشــاورزی اســتفاده می شــود. ــور ب موت

وی ادامــه داد: امــا در ســاعات اوج بــار کــه 
ــا  ــده، م ــام ش ــرق اع ــرکت ب ــرف ش از ط
موتــور را خامــوش می کنیــم تــا در مصــرف 

ــود. ــی ش ــرق صرفه جوی ب
ــور  ــتفاده از موت ــدم اس ــرد: ع ــد ک وی تاکی
ــع  ــه نف ــده ب ــخص ش ــاعات مش آب در س
کشــاورزان نیــز بــوده زیــرا در ایــن ســاعات 
ــت آب  ــرد، هدررف ــاری صــورت گی ــر آبی اگ

ــود. ــاال خواهــد ب ــز ب نی
ــرق  ــور ب ــیدپور مســوول موت ــی رش بروجعل
ــاه  ــتای خانق ــتای روس ــاورزی روس آب کش
ســرخ نیــز در ایــن رابطــه گفــت: کشــاورزان 
خــود نیــز بــه ایــن امــر اعتقــاد دارنــد کــه 
بایــد در ســاعات اوج بــار زمانــی کــه تابــش 
ــار  ــد آبی ــور مســتقیم و شــدید اســت نبای ن

صــورت گیــرد.
وی اظهــار داشــت: بــا خامــوش کــردن 
موتــور بــرق آب کشــاورزی در ســاعات 
ــتای  ــری را در راس ــوان گام موث ــرر می ت مق
محصــوالت  آبیــاری  عملکــرد  بهبــود 
کشــاورزی و همچنیــن کاهــش مصــرف 

بــرق برداشــت.
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مســئول ســازمان بســیج ســازندگی ســپاه شــهدای 
آذربایجــان غربــی گفــت: بیــش از ۳۰۰ هــزار بســته 
ــن  ــه بی ــش کمــک مومنان ــب رزمای معیشــتی در قال
ــی  ــان غرب ــا در آذربایج ــیب دیده از کرون ــار آس اقش

توزیــع شــد.
بــا خبرنــگار  و گــو  احمــد رحمانــی در گفــت 
نوربصیــرت، اظهــار داشــت: بیــش از ۳۰۰ هــزار 
قالــب  در  مرحلــه  ســه  طــی  معیشــتی  بســته 
ــن اقشــار آســیب دیده  ــه بی ــش کمــک مومنان رزمای
ــد؛ ارزش  ــع ش ــی توزی ــان غرب ــا در آذربایج از کرون
هــر یــک از ایــن بســته ها بیــش از ۴۰۰ هــزار 

ــت. ــان اس توم
وی بیــان کــرد: تــا وقتــی کــه ویــروس کرونــا 
نظــر  از  آســیب پذیر  اقشــار  و  نشــده  ریشــه کن 
ــته  ــع بس ــرای توزی ــتند، ب ــا هس ــتی در تنگن معیش
ــد؛  ــد ش ــاش خواه ــه ت ــک مومنان ــتی و کم معیش
الزمــه تحقــق یافتــن ایــن امــر همراهــی خیــران و 

ــت. ــاجد اس ــان مس خادم
نقــدی و  آوری کمک هــای  بــه جمــع  رحمانــی 
توزیــع آن بــه صــورت کارت هدیــه اشــاره و تصریــح 
ــان مشــاغل  ــژه صاحب ــه وی ــراد ب ــرد: برخــی از اف ک
ــا از نظــر  ــه دلیــل شــیوع کرون فصلــی و کارگــران ب
معیشــتی دچــار تزلــزل شــده اند کــه نیازمنــد 

ــتند. ــت هس حمای
مســئول ســازمان بســیج ســازندگی آذربایجــان 
غربــی از همــه اقشــار بســیج در زمینــه جمــع آوری 
ــی  ــدی و بســته های معیشــتی قدردان ــای نق کمک ه
ــدان در  ــیج کارمن ــر بس ــت: قش ــار داش ــرد و اظه ک
ایــن زمینــه بــه صــورت جــدی وارد عرصــه فعالیــت 

شــده کــه الزم اســت از آن هــا تشــکر شــود.
وی ادامــه داد: یــک ســوم جمعیــت اســتان در 
ــده  ــش عم ــن رو بخ ــتند از ای ــاکن هس ــه س ارومی
ایــن کمک  هــا نیــز بــه مــردم ایــن شهرســتان تعلــق 

ــهر و  ــیه ش ــاکنان حاش ــن س ــد و در بی ــدا می کن پی
ــع شــده اســت. مناطــق کم برخــوردار بســته ها توزی

رحمانــی ضمــن ابــراز تأســف از اینکــه کرونــا منبــع 
ــر  ــت تاثی ــا را تح ــی خانواده ه ــغل برخ ــد و ش درآم
ــه  ــی ک ــرد: خانواده  های ــار ک ــت، اظه ــرار داده اس ق
در ایــن مــدت آســیب جــدی دیده انــد توســط 
ــایی  ــتان شناس ــیج در اس ــت بس ــای مقاوم پایگاه ه
شــده اند و توزیــع بســته  ها نیــز توســط بســیج 

انجــام می گیــرد.
وی تــاش اســتانداری، کمیتــه امــداد امــام خمینــی، 
ــار  ــایر اقش ــاد و س ــازمان های مردم نه ــتی، س بهزیس
را بــرای اجــرای رزمایــش کمــک مومنانــه ارزشــمند 
دانســت و اظهــار کــرد: در ســایه وحــدت و همدلــی 
ــکاتی  ــت مش ــد اس ــه امی ــد ک ــرا ش ــش اج رزمای
ــه  ــن هم ــا ای ــی ب ــد ول ــه وجــود نیای ــوع ب ــن ن از ای
چنانچــه ویــروس کرونــا ریشــه کــن نشــود بــه طــور 
ــوردار  ــای کم برخ ــار خانواده  ه ــواره در کن ــع هم قط

خواهیــم بــود.
مســئول ســازمان بســیج ســازندگی آذربایجــان 
ــک  ــه در لبی ــاد جامع ــه آح ــار اینک ــا اظه ــی ب غرب
بــه منویــات رهبــر معظــم انقــاب پــای کار آمدنــد، 
خاطرنشــان کــرد: شــاید برخــی افــراد از نظــر 
ــرای  ــی ب ــد ول ــی نبودن ــرایط خوب ــتی در ش معیش
تبعیــت از ولــی امــر مســلمین بــه ایــن مــوج عظیــم 

همدلــی و نوع دوســتی پیوســتند.
ــوه  ــه را جل ــک مومنان ــش کم ــئول رزمای ــن مس ای
ــی و نوع دوســتی دانســت  ــی از وحــدت، همدل زیبای
ــی  ــای بی بدیل ــام صحنه ه ــن ای ــرد: در ای ــار ک و اظه
ــه ثبــت  ــد نســبت ب ــق شــده اســت کــه می طلب خل
ــن راه  ــا از ای ــدام شــود ت ــا اق ــن صحنه ه و ضبــط ای

ــدگار شــود. ــخ مان در تاری

ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس اداره می ریی
و گردشــگری میانــدوآب گفــت: منــزل پــدری 
ــد  ــدی و حمی ــام و ســرداران »مه شــهیدان واالمق
باکــری« در ایــن شهرســتان در فهرســت آثــار 
واجــد ارزش تاریخــی و فرهنگــی کشــور بــه ثبــت 

ــید. رس
فاطمــه علیــزاده اظهــار داشــت: ایــن اثــر ارزشــمند 
ــه  ــه شــماره ۱۲۲ ب ــی ب کــه طــی تشــریفات قانون
ــاه  ــرداد م ــخ ۲۵ خ ــت در تاری ــیده  اس ــت رس ثب
ــراث  ــاون می ــوی مع ــه ای از س ــی نام ــاری ط ج
فرهنگــی کشــور بــه اســتاندار آذربایجان غربــی 

ــت. ــده  اس ــام ش اع
ــام  ــهید واالمق ــل زادگاه ش ــزل مح ــزود: من وی اف
ســردار مهــدی باکــری فرمانــده لشــکر ۳۱ عاشــورا 
ــد  ــه قن ــکونی کارخان ــای مس ــی از واحده در یک

ــرار دارد. ــدوآب ق میان
در   ۱۳۳۳ ســال  در  باکــری  مهــدی  شــهید 
شهرســتان میانــدوآب و در یــک خانــواده مذهبــی 
ــادرش را  ــی، م ــد؛ وی در دوران کودک ــا آم ــه دنی ب
ــطه را  ــی و متوس ــات ابتدای ــت داد؛ تحصی از دس
ــه پایــان رســاند و در دوره دبیرســتان  در ارومیــه ب
ــه  ــری ب ــی باک ــرادرش عل ــهادت ب ــا ش ــان ب همزم
جریان هــای  وارد  ســاواک  دژخیمــان  دســت 

ــد. ــی ش سیاس
وی در دوره ســربازی بــا تبعیــت از اعامیــه حضرت 
امــام خمینــی )ره( در حالــی کــه در تهــران افســر 
وظیفــه بــود از پــادگان فــرار و بــه صــورت مخفیانــه 

در  را  گوناگونــی  فعالیت هــای  و  کــرد  زندگــی 
جهــت پیــروزی انقــاب اســامی انجــام داد.

ــکیل  ــال تش ــه دنب ــاب و ب ــروزی انق ــس از پی پ
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه عضویــت ایــن 
ــد و در ســازماندهی و اســتحکام ســپاه  ــاد درآم نه
ارومیــه نقــش فعالــی را ایفــا کــرد؛ وی پــس از آن 
بنــا بــه ضــرورت، دادســتان دادگاه انقــاب ارومیــه 
ــدت  ــه م ــپاه ب ــت در س ــا خدم ــان ب ــد و همزم ش
ــات  ــز خدم ــه نی ــوان شــهردار ارومی ــه عن ــاه ب ۹ م

ــادگار گذاشــت. ــه ی ــده ای را از خــود ب ارزن
ــه عنــوان  مهــدی باکــری در مــدت مســوولیتش ب
تاش هــای  ارومیــه  ســپاه  عملیــات  فرمانــده 
گســترده ای را در برقــراری امنیــت و پاکســازی 
منطقــه از لــوث وجــود وابســتگاه و مــزدوران 
شــرق و غــرب انجــام داد و بــا وجــود فعالیت هــای 
شــبانه روزی در مســوولیت های مختلــف، پــس 
ــی، تکلیــف خویــش را در  از شــروع جنــگ تحمیل
ــن  ــه میه ــاوزان ب ــی و متج ــار بعث ــا کف ــاد ب جه

ــد. ــا ش ــی جبهه ه ــد و راه ــامی دی اس
ــخ  ــدر و در تاری ــات ب ــده دالور در عملی ــن فرمان ای
شــرایط  خاطــر  بــه   ۱۳۶۳ ســال  بهمــن   ۲۵
حســاس عملیــات، طبــق معمــول بــه خطرناکترین 
کــه  حالــی  در  و  وارد شــد  کارزار  صحنه هــای 
ــک  ــه از نزدی ــرق دجل ــکر را در ش ــدگان لش رزمن
هدایــت مــی کــرد، تــاش کــرد تــا مواضــع تصــرف 
شــده را در مقابــل پاتک هــای دشــمن تثبیــت 
کنــد کــه در نبــردی دلیرانــه و بــر اثــر اصابــت تیــر 

ــدای حــق را لبیــک  ــی، ن مســتقیم مــزدوران عراق
ــه لقــای معشــوق نائــل شــد. گفــت و ب

هنگامــی کــه پیکــر مطهــرش را از طریــق آب هــای 
هورالعظیــم انتقــال می دادنــد، قایــق حامــل پیکــر 
ــرار گرفــت  وی، مــورد هــدف آرپی جــی دشــمن ق

و قطــره نــاب وجــودش بــه دریــا پیوســت.
شــهید حمیــد باکــری نیــز اول آذر ۱۳۳۴ در 
ــی  ــان میان ــد و از فرمانده ــا آم ــه دنی ــدوآب ب میان
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در طــول جنــگ 
ــه جانشــینی  ــد ک ــراق محســوب می ش ــران و ع ای

ــت. ــده داش ــورا را برعه ــکر ۳۱ عاش ــده لش فرمان
 وی بــرادر کوچکتــر علــی باکــری و مهــدی 

اســت کــه در عملیات هــای رمضــان،  باکــری 
فعــال  به صــورت   ۲ والفجــر  و  بیت المقــدس 
حضــور داشــت و در حیــن اجــرای عملیــات والفجــر 

یــک به شــدت مجــروح شــد.
حمیــد باکــری در اســفندماه ۱۳۶۲ در خــال 
ــت مســتقیم  ــر اصاب ــر اث ــر، ب ــات خیب انجــام عملی
گلولــه آرپی جــی، در جزیــره مجنــون، شــهید شــد 
و پیکــر او در میــدان نبــرد باقــی مانــد و هیــچ گاه 

ــده نشــد. ــه کشــور بازگردان ب
ــام و  ــم نظ ــهید تقدی ــش از ۸۵۰ ش ــدوآب بی میان

ــت. ــرده  اس ــران ک ــامی ای ــاب اس انق

مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
ــون  ــو کان ــت: عض ــی گف ــان آذربایجان غرب نوجوان
ــا  ــش »ب ــات داوران پوی ــا رای هی ــتان ب ــن اس ای
ــن  ــی ای ــده  نهای ــوان برگزی ــه« عن ــاب در خان کت

ــرد. ــب ک ــی را کس ــرح مل ط
جــواد زاهــدی اظهــار داشــت: زهــرا خلیلــی عضــو 
۱۶ ســاله مجتمــع شــهید فرخــی ارومیــه عنــوان 

ــود  ــه خ ــی را ب ــش مل ــن پوی ــی ای ــده  نهای برگزی
اختصــاص داده اســت.

وی ادامــه داد: در پویــش سراســری کتــاب در خانــه 
ــرکت  ــور ش ــتان کش ــر از ۲۳ اس ــزار و ۳۸ اث یک ه
داده شــده بــود کــه از ایــن تعــداد، ۱۵ اثــر از مراکــز 
ــه ایــن  کانــون آذربایجان غربــی در اختیــار دبیرخان

پویــش قــرار گرفــت.

مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
از  اســتفاده  گفــت:  آذربایجان غربــی  نوجوانــان 
ــردن  ــا، بهره ب ــده در خانه ه ــود آم ــه وج ــت ب فراغ
از امکانــات موجــود در فضــای مجــازی بــرای 
ــران  ــر ای ــی در سراس ــی کتاب خوان ــج اجتماع تروی
و تشــویق کــودکان و نوجوانــان بــه گفت وگــو 
پیرامــون کتاب هــای مطالعــه شــده از اهــداف ایــن 

ــود. ــش ب پوی
ــه  زاهــدی اضافــه کــرد: ایــن پوشــش همچنیــن ب
ــردی و  ــای ف ــال گســترش بهداشــت در فضاه دنب

ــود. ــات فراغــت ب ــر کــردن اوق اجتماعــی و پ
ــزت  ــی، ع ــده جان ــر توزن ــت: جعف ــار داش وی اظه
ــمتی،  ــدی حش ــامیان، مه ــم اس ــدی، مری اهلل الون
ســجاد جمشــیدیان، کیمیــا امینــی هیــات داوران 

ــد. ــه بودن ــاب در خان ــا کت ــه پویــش ب برنام

کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
بــا محوریــت فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری 
ــت. ــر اس ــن قش ــه ای ــات ب ــه خدم ــغول ارائ مش

ــتایی  ــیار، روس ــز س ــت و ۱۰ مرک ــز ثاب ۲۳ مرک
و پســتی کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
فعالیت هــای  آذربایجان غربــی  در  نوجوانــان 
متنــوع فرهنگــی، هنــری، ادبــی، دینــی و علمــی 
را در قالــب ۴۰ نــوع برنامــه بــا محوریــت ترغیــب 
ــه  ــاب ارائ ــه کت ــه مطالع ــان ب ــودکان و نوجوان ک

می کننــد.
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
آذربایجان غربــی بــا ۶۰ هــزار نفــر عضــو مشــغول 
ــن  ــان ای ــودکان و نوجوان ــه ک ــات ب ــه خدم ارائ

ــت. ــرزی اس ــتان م اس



بیمــاری کرونــا کــه پــس از یــک دوره 
ــت  ــل اردیبهش ــی در اوای ــی همگان همراه
امســال بــه میــزان بســیار کمــی در کشــور 
همــگان  و  رســید  آذربایجان غربــی  و 
ــاری داشــتند،  ــن بیم ــه ای ــه خاتم ــد ب امی
ــردم در  ــف م ــار مختل ــی اقش ــا بی توجه ب
محل هــای پرتجمــع و پرتــردد، شــاهد اوج 
ــان  ــه نش ــم ک ــاری بودی ــن بیم ــاره ای دوب
ــوارد بهداشــتی  ــت م ــردم رعای مــی داد، م

را فرامــوش کرده انــد.
ــه  ــود ک ــته ب ــال گذش ــفند س ــل اس اوای
اســتان های  همــه  در  کرونــا  بیمــاری 
ایــران از جملــه آذربایجان غربــی شــیوع 
ــه اینکــه همــه مــردم  ــا توجــه ب یافــت و ب
ــتی  ــوارد بهداش ــتند، م ــراس داش از آن ه
در بیشــترین حــد خــود رعایــت شــد کــه 
ایــن امــر، موجبــات ایجــاد رونــد نزولــی در 
ــر اثــر  تعــداد مبتایــان و فــوت شــدگان ب

ــرد. ــم ک ــاری را فراه ــن بیم ای
ــاه و  ــت م ــل اردیبهش ــا اوای ــد ت ــن رون ای
ــت  ــه داش ــاه ادام ــش از ۲ م ــدت بی ــه م ب
تــا کمتریــن میــزان ابتــا ثبــت شــد و بــه 
ــی  ــورد در روز رســید؛ ول ــر از ۹۰۰ م کمت
ــوش  ــردم و فرام ــی م ــی توجه ــاز ب ــا آغ ب
ــط  ــتی توس ــوارد بهداش ــت م ــردن رعای ک
اغلــب شــهروندان، رونــد ابتــا روز بــه روز 
بیشــتر شــد تــا اینکــه در اوااســط خــرداد 
امســال، تعــداد مبتایــان بــه بیــش از ســه 
ــت. ــش یاف ــر در روز افزای ــزار و ۵۰۰ نف ه

و  کارشناســان  هشــدارهای  وجــود  بــا 
و  درمانــی  هــای  حــوزه  متخصصــان 
بهداشــتی مبنــی بــر رعایــت مــوارد ایمنــی 
و دســتورالعمل هــا، مــردم همچنــان مــوارد 
بهداشــتی را رعایــت نمــی کننــد کــه ایــن 
ــای  ــع ه ــژه در ادارات و مجتم ــه وی ــر ب ام
ــد  ــع خری ــای پرتجم ــکان ه ــاری و م تج

ــت. ــهود اس ــیار مش بس
در حــال حاضــر، فاصلــه گــذاری اجتماعــی 
کــه در راســتای جلوگیــری از شــیوع ایــن 
بیمــاری طــرح ریــزی شــده، رنــگ و بــوی 
ســابق را نــدارد و چــه بســا برخــی از 
ــات  ــزاری  تجمع ــه برگ ــدام ب شــهروندان اق
مختلــف کــرده و توجهــی بــه  عواقــب ایــن 

ــی  ــد درحال ــی کنن ــک نم ــات نزدی ارتباط
و  اســتان  از  بیمــاری هنــوز  ایــن  کــه 
ــه  ــا رخــت نبســته بلک ــه تنه ــا ن کشــور م
آذربایجــان  و  برخــی شــهرهای کشــور 
غربــی نظیــر ارومیــه را در وضعیــت قرمــز 

ــت. ــرار داده اس ق
دکتــر هوشــنگ عطاپــور فعــال رســانه ای 
و پزشــک ارومیــه ای در ایــن خصــوص بــه 
خبرنــگار ایرنــا گفــت: شــهروندان بــا وجود 
 داشــتن دانــش در خصــوص خطــرات ابتــا 
بــه بیمــاری کرونــا بــه نوعــی ریســک 

ــد. ــه ان ــه آن را پذیرفت ــا ب ابت
وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر بــه 
نوعــی ایــن احســاس در شــهروندان پدیــد 
آمــده کــه ریســک ابتــا بــه بیمــاری کــم 
یــا عــوارض آن قابــل تحمــل شــده اســت.
وی ادامــه  داد: بایــد بــر ایــن نکتــه تاکیــد 
ــای  ــکان ه ــک در م ــه زدن ماس ــود ک ش
ــردن  ــل نک ــدادن و بغ ــت ن ــی، دس عموم
ــت  ــداوم دس ــوی م ــیدن و شستش و نبوس
و فاصلــه گــذاری اجتماعــی جــزء الزامــات 

ــدت  ــا م ــه ت ــت ک ــی اس ــتی دایم بهداش
ــل شــود. ــه فرهنــگ تبدی ــد ب ــوم بای نامعل
ایــن پزشــک ارومیــه ای بیــان کــرد: بایــد 
ــط در  ــن ضواب ــرای ای ــر اج ــدت ب ــه ش ب
ــارت  ــر نظ ــی و پرخط ــای عموم ــکان ه م
شــود کــه متاســفانه ایــن نظــارت هــا 

ــت. ــده اس ــر ش ــگ ت ــیار کمرن بس
دکتــر عطاپــور اظهــار کــرد: خطــر بیمــاری 
کرونــا همچنــان باالســت و ویــروس همــان 
ــد  ــز را دارد و نبای رفتارهــای مخاطــره آمی

بــه آن بــی توجــه بــود.
ایــن  بــا  مقابلــه  راه  تنهــا  گفــت:  وی 
عامــه  توســط  ماســک  زدن  بیمــاری، 

ــا اجتمــاع بیــش  ــای ب ــکان ه ــردم در م م
ــر  ــه از همدیگ ــت فاصل ــر، رعای ــج نف از پن
ــت و  ــر و شس ــل ۱.۸ مت ــزان حداق ــه می ب

ــت. ــت اس ــوی دس ش
ــدور  ــه مق ــی ک ــا جای ــرد: ت ــد ک وی تاکی
اســت بایــد از تجمــع مــردم در مــکان 
ــقف  ــته مس ــدود و بس ــای مح ــا و فضاه ه
ــن  ــه بی ــدر فاصل ــر ق ــرد و ه ــری ک جلوگی
ــک  ــاس نزدی ــد و از تم ــاد باش ــردم زی م
خــودداری شــود، احتمــال انتقــال ویــروس 

ــد. ــد ش ــر خواه کمت
همچنیــن  داد:  ادامــه  عطاپــور  دکتــر 
ــام  ــوع دورکاری در ادارات و تم ــد موض بای

امــوری کــه مــی تــوان از طریــق اینترنــت 
ــی،  ــای اینترنت ــی خریده ــام داد و حت انج
توســعه و تــداوم یابــد تــا شــاهد شکســت 

ــیم. ــاری باش ــن بیم ای
در  هــم  ای  ارومیــه  پیراپزشــک  یــک 
ــت:  ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــن خصــوص ب ای
متاســفانه برخــی خانــواده هــا ایــن بیماری 
را هنــوز جــدی نگرفتــه انــد و هیــچ یــک از 
ضوابــط بهداشــتی را رعایــت نمــی کننــد.

بهنــام علیــزادگان اظهــار داشــت: خانــواده 
هــا حتمــا بایــد از ماســک و دســتکش 
بــه  تفــاوت  بــی  و  کــرده  اســتفاده 

نباشــند. بیمــاری  ایــن  پیامدهــای 
وی افــزود: افــرادی مشــاهده شــده کــه در 
ــای  ــت و آمده ــی و رف ــی تفاوت ــه ب نتیج
ــا  ــاوندان مبت ــوام و خویش ــا اق ــدد ب متع
بــه ایــن بیمــاری شــده انــد، درحالــی 
ــد  ــد فرزن ــب چن ــرد صاح ــن ف ــه همی ک
ــه  ــال ب ــکان انتق ــه ام ــوده ک ــال ب خردس

ــتر  ــیار بیش ــا بس آنه
ــت. اس

پیراپزشــک  ایــن 
از  داد:  ادامــه 
بــه  زدن  لبخنــد 
ــی  ــاری و ب ــن بیم ای
توجهــی بــه آن بایــد 
خــودداری کــرد زیــرا 
 بــی تفاوتــی و ســهل 
عــدم  و  انــگاری 
ضوابــط  رعایــت 
بهداشــتی پیامدهــای 
ناخوشــایندی را رقــم 

مــی زنــد.

در  مخفیانــه  هــای  تجمــع  علیــزادگان 
ــزاری مراســم  ــراف شــهر، برگ ــای اط باغ ه
مختلــف و گــرد هــم آمــدن افــراد مختلــف 
ــی را از  ــذاری اجتماع ــی فاصله گ و فراموش
جملــه عواملــی دانســت کــه ارومیــه را بــه 
ــفید در  ــت س ــرار دادن در وضعی ــای ق ج

ــرار داده اســت. ــز ق ــت قرم وضعی
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشــتی درمانــی آذربایجــان غربــی هــم 
اظهــار داشــت: در پیــک دوم بیمــاری، یک 
ــردم و مســووالن  ــرف م ــی از ط ــی تفاوت ب
احســاس مــی شــود کــه ایــن بــی تفاوتــی 
ــان  ــد همچن ــی توان ــت و م ــاک اس خطرن

ــر را افزایــش دهــد. ــار بیمــاران درگی آم
دکتــر جــواد آقــازاده افــزود: براســاس 
گفتــه متخصصــان اســتان چهــره ویــروس 
تغییــر یافتــه و تهاجمــی تــر و خشــن تــر 

شــده اســت.
وی افــزود: مــردم و مســووالن بایــد در 
ــاری  ــا بیم ــه ب ــرای مقابل ــود ب ــار خ رفت
ــدات  ــرده و تمهی ــر ک ــد نظ ــا تجدی کرون
ــرای جلوگیــری از گســترش ایــن  جــدی ب

ــود.  ــاذ ش ــاری اتخ بیم
در حــال حاضــر، رونــد ابتــا در دنیــا، 
ــور  ــای کش ــتان ه ــیاری از اس ــران و بس ای
ــرای  ــد ب ــت و بای ــودی اس ــان صع همچن
غلبــه موثــر بــر ایــن بیمــاری، همــه 
ــد  شــهروندان دســت در دســت هــم بدهن
ــرای چیــره شــدن  و کمــک کار یکدیگــر ب

ویروسی که فراموش کرده ایم
 مردم رعایت موارد بهداشتی را فراموش کرده اند


