ویروسی که فراموش کردهایم
مردم رعایت موارد بهداشتی را فراموش کردهاند

بیمــاری کرونــا کــه پــس از یــک دوره
همراهــی همگانــی در اوایــل اردیبهشــت
امســال بــه میــزان بســیار کمــی در کشــور
و آذربایجانغربــی رســید و همــگان
امیــد بــه خاتمــه ایــن بیمــاری داشــتند،
بــا بیتوجهــی اقشــار مختلــف مــردم در

محلهــای پرتجمــع و پرتــردد ،شــاهد اوج
دوبــاره ایــن بیمــاری بودیــم کــه نشــان
مــی داد ،مــردم رعایــت مــوارد بهداشــتی را
فرامــوش کردهانــد.
اوایــل اســفند ســال گذشــته بــود کــه
بیمــاری کرونــا در همــه اســتانهای ایــران
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از جملــه آذربایجانغربــی شــیوع یافــت و بــا
توجــه بــه اینکــه همــه مــردم از آن هــراس
داشــتند ،مــوارد بهداشــتی در بیشــترین حــد
خــود رعایــت شــد کــه ایــن امــر ،موجبــات
ایجــاد رونــد نزولــی در تعــداد مبتالیــان و
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حمایت از کشت کلزا

منزل پدری شهیدان باکری

تدبیر طالیی دولت

در فهرست آثار ملی ثبت شد

درخشش عضو کانون
آذربایجانغربی
در پویش «با کتاب در خانه»
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ماجرای

بازگشت به النه
3

وسعت دریاچه ارومیه به بیش از  ۳۱۶۰کیلومتر مربع رسید
رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در آذربایجانغربــی بــا اشــاره بــه آغــاز فصــل گرمــا
و تبخیــر بــاالی آب در حوضــه آبریــز دریاچــه ،گفــت :وســعت نگیــن آبــی آذربایجــان هماکنــون بــه ســه
هــزار و  ۱۶۳کیلومتــر مربــع رســیده اســت.

2

یادداشت

تله کابین اورمیه را در یابید

معدن تیتان ارومیه

در مرحله بهرهبرداری
قرار گرفت

>>> یــاور خیــری :ســال  ۷۹بــود کــه کلنــگ
بزرگتریــن تلــه کابیــن خاورمیانــه در اورمیــه بــه
زمیــن زده شــد خبــر خوشــی کــه مــردم اورمیــه
را بــه آینــده ایــن شــهر در حــوزه گردشــگری
بســیار امیــدوار کــرد پــروژه تلــه کابیــن اورمیــه
قــرار بــود در ســه فــاز و بــا اعتبــار  ۵هــزار
میلیــارد ریــال و  ۱۲۰میلیــون یــورو توســط
بخــش خصوصــی احــداث شــود
امــا بــا گذشــت نزدیــک بــه دو دهــه از ایــن
کلنــگ زنــی عاقبــت پــروژه تلــه کابیــن ارومیــه
همچنــان در هالــه ای از ابهــام فــرو رفتــه اســت.
پــروژه ای کــه قــرار بــود از کــوه سرّ(ســیر) آغــاز
شــده و تــا پیســت اســکی خوشــاکو ادامــه یابــد
امــا عــدم کارشناســی صحیــح و حمایــت هــای
درســت مســئولین از ســرمایهگذاران خارجــی
ایــن طــرح را بــه خــواب زمســتانی ســنگینی
فــرو بــرده اســت.
بــا اســتناد بــه مصاحبــه مدیــر میــراث فرهنگــی
اســتان آذربایجــان غربــی بــا خبرگــزاری مهــر؛
فــاز اول آن  ۸۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی
داشــته و تــا بــه امــروز  ۱۸میلیــارد ریــال اعتبــار
بــرای ان هزینــه شــده اســت.
جلیــل جبــاری بــا بیــان اینکــه در ســالهای
اخیــر تغییــرات پــی در پــی مدیریــت ایــن
طــرح ،اختالفــات بیــن هیئــت مدیــره بــه همــراه
تغییــرات متعــدد ســهامداران ایــن طــرح بــه
شــاکله شــرکت اجــرا کننــده طــرح آســیب زده
و موجــب اختالفــات حقوقــی نیــز شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر اختالفــات مدیریتــی
و حقوقــی مالــکان شــرکت ســازنده ایــن طــرح
حــل شــود تکلیــف ســرمایه گــذاران ایــن طــرح
نیــز مشــخص مــی شــود گفــت :بــه دلیــل
مشــکالت حقوقــی و مدیریتــی در حــال حاضــر
نمــی تــوان پیمانــکار پــروژه را خلــع یــد کــرده و
طــرح از ســرگرفته شــود. .
طرحــی کــه اگــر بــا همــت مســئولین موانــع آن
برداشــته شــود و بــه مرحلــه احــداث و تکمیــل
بازگــردد میتوانــد اورمیــه را مالــک یکــی از
بزرگتریــن خدمــات گردشــگری خاورمیانــه کنــد.
امیــد آن داریــم اســتاندار آذربایجــان
غربی،نماینــدگان مجلــس ،مدیریــت میــراث
فرهنگــی و تمــام نهــاد هــای مربــوط بــا ایــن
پــروژه همــت جدی بــرای حــل و فصل مشــکالت
آن داشــته باشــند و بــا نــگاه ناامیــدی بــه ایــن
پــروژه عظیــم کالنشــهر اورمیــه نــگاه نکننــد. .

ذخیــره آب پشــت ســدهای
آذربایجانغربــی بــه بیــش
از  ۱.۴میلیــارد مترمکعــب
رســید

منطقــهای
آب
شــرکت
مدیرعامــل
آذربایجانغربــی گفــت :ذخیــره آب پشــت
ســدهای اســتان در حــال حاضــر یــک میلیــارد
و  ۴۲۴میلیــون مترمکعــب بــرآورد شــده کــه
حــدود  ۱۴رصــد نســبت بــه زمــان مشــابه ســال
گذشــته کمتــر اســت.
اتابــک جعفــری روز چهارشــنبه در گفــت و
گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود :در زمــان مشــابه
ســال گذشــته شــاهد وجــود یــک میلیــارد و
 ۶۶۱میلیــون مترمکعــب آب در پشــت ســدهای
اســتان بودیــم.
وی اضافــه کــرد :بــا ایــن ارقــام امســال میــزان
آب موجــود پشــت ســدهای اســتان  ۲۳۷میلیــون
مترمکعــب کمتــر از زمــان مشــابه ســال گذشــته
بــرآورد مــی شــود.
وی بیــان کــرد :بیشــترین حجــم آب ذخیــره
شــده در پشــت ســدهای اســتان بــه ترتیــب
مربــوط بــه ســدهای شــهیدکاظمی بــوکان بــا
 ۵۸۲میلیــون متــر مکعــب ،آغچــای چایپــاره
بــا  ۲۰۰میلیــون متــر مکعــب ،مهابــاد بــا ۱۶۵
میلیــون متــر مکعــب ،شــهرچای ارومیــه بــا ۱۴۵
میلیــون متــر مکعــب و ســیلوه پیرانشــهر بــا ۸۴
میلیــون متــر مکعــب اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان
غربــی ادامــه داد :در حــال حاضــر  ۱۵ســد در
آذربایجــان غربــی فعــال اســت کــه حــدود ۶۰
درصــد حجــم کل آنهــا در چهــار ســد بــوکان،
ارومیــه ،چایپــاره و مهابــاد جمــع مــی شــود.

معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت آذربایجانغربــی گفــت:
معــدن تیتــان ارومیــه کــه ذخیــره احتمالــی
آن بــه  ۱۲۰میلیــون تــن میرســد ،در مرحلــه
بهرهبــرداری قــرار گرفــت.
پریســا عابدپــور افــزود :میــزان ذخیــره احتمالــی
ایــن معــدن غنــی در ارومیــه ،حــدود  ۳۰درصــد
کل ذخایــر معدنــی تیتــان کل کشــور اســت.

وی اضافــه کــرد :ذخیــره قطعــی ایــن معــدن کــه
در منطقــه قــره آغــاج ارومیــه قــرار دارد ،نیــز ۵۶
میلیــون تــن بــوده و بــا بهــره بــرداری از آن ۴۰
فرصــت شــغلی ایجــاد شــده اســت.
معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت آذربایجانغربــی بیــان
کــرد :تیتانیــوم بــه عنــوان یکــی از مــواد معدنــی
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
معــدن غنــی ،اســتحصال ایــن فلــز و گام بعــدی
فــرآوری و تولیــد محصــوالت مختلــف از آن اســت.
عابدپــور بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران بــهعنــوان یکــی
از کشــورهای معدنــی در جهــان از ذخایــر مناســب
تیتانیــوم برخــوردار اســت ،اظهــار داشــت :میتــوان

معــدن قرهآغــاج در ایــن شهرســتان و معــدن
تیتانیــوم کهنــوج در اســتان کرمــان را بهعنــوان
ذخایــر بــزرگ تیتانیــوم کشــور نــام بــرد.
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.

حمایت از کشت کلزا تدبیر طالیی دولت
توســعه کشــت دانــه روغنــی کلــزا را میتــوان بــه ســبب بهــرهوری بیشــتر ،رشــد در فصــل بــارش بــاران ،نیــاز کمتــر بــه آبیــاری
و خریــد تضمینــی کــه درآمــد بیشــتری را عایــد کشــاورزان آذربایجانغربــی کــرده بــه عنــوان یکــی از تدابیــر طالیــی دولــت
تدبیــر و امیــد در راســتای حمایــت از کشــاورزان دانســت.

آذربایجــان غربــی بــا برخــورداری از ۷۰۰
هــزار تــا یــک میلیــون هکتــار اراضــی قابــل
کشــت یکــی از اســتانهای مســتعد کشــت
انــواع محصــوالت کشــاورزی اســت کــه
ســاالنه از ایــن میــزان بیــش از  ۵۰درصــد
بــه کشــت گنــدم اختصــاص مییابــد.
بــا توجــه بــه اینکــه مــزارع گنــدم نیــز بــرای
بهــرهوری بیشــتر نیــاز بــه تنــاوب کشــت
دارنــد و هــر  ۲ســال یکبــار میتــوان غــات
را در مــزارع کشــت کــرد ،از مدتهــا قبــل
کشــاورزان بــه دنبــال کشــت جایگزینــی
بودنــد کــه بتوانــد هــم از زمیــن بهــره
مناســبی بگیرنــد و هــم تنــاوب کشــت را
رعایــت کــرده باشــند.
بــرای تولیــد پایــدار گنــدم ،کشــت دانــه
روغنــی کلــزا ضــروری اســت زیــرا ایــن
محصــول در تنــاوب کشــت بــا گنــدم ســبب
تقویــت خــاک ،کاهــش آفــات و بیماریهــا،
اســتفاده بهینــه از آب و در نهایــت افزایــش
تولیــد گنــدم میشــود.
در گذشــته کشــت محصوالتــی آبــی ماننــد
چغندرقنــد ،ســیبزمینی ،ذرت دانــهای
و علوفــهای ،آفتابگــردان جایگزیــن گنــدم
میشــد امــا کشــت ایــن محصــوالت
کــه نیــاز آبــی شــدیدی دارنــد ،همیشــه
جوابگــوی نیــاز کشــاورزان نبــود و از طرفــی
دیگــر نیــاز کشــور بــه واردات دانــه روغنــی
مســاله مهمــی بــرای مســووالن کشــور بــود.
یکــی از برنامههــای جهــاد کشــاورزی
در آذربایجــان غربــی بــرای جلوگیــری از
کشــت مســتمر گنــدم در مــزارع بــرای
بهبــود کیفیــت محصــول ،تنــوع در
کشــت و کشــتهای جایگزیــن اســت
کــه دانــه روغنــی کلــزا بــه ســبب داشــتن
قابلیتهــای مناســب از ایــن جهــت در
برنامــه ایــن ســازمان جــای گرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه اهمیــت آب در کشــور بهویــژه
در آذربایجانغربــی بــرای تامیــن ایــن مایــه
حیاتــی جهــت احیــای دریاچــه ارومیــه،
تغییــر نگــرش و اســتفاده از روشهــای
جدیــد آبیــاری و محصــوالت جدیــد در ایــن
منطقــه از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
در راســتای سیاســتهای کلــی ســتاد
کشــوری احیــای دریاچــه ارومیــه بــرای
طرحهــای نکاشــت و ممانعــت از کشــت
محصــوالت آب بــر ماننــد چغندرقنــد و
ســیب زمینــی ،ترویــج فرهنــگ کشــت کلــزا
مدتــی اســت مــورد توجــه ویــژه مســووالن
قــرار گرفتــه اســت.
طــرح  ۱۰ســاله خودکفایــی دانــه روغنــی
از چنــد ســال قبــل در کشــور شــروع
شــده اســت و جهــاد کشــاورزی از افزایــش
ســطح کشــت ایــن محصــول بــا خریــد
تضمینــی ،توزیــع بــذر داخلــی و خارجــی،
کودشــیمیایی و ســموم مــورد نیــاز بــا
قیمــت یارانــهای حمایــت میکنــد.
یکــی از دیگــر عوامــل ضــرورت توســعه
کشــت کلــزا ،نیــاز کشــور بــه ایــن محصــول
اســت زیــرا ســاالنه  ۹۰درصــد دانــه روغنــی

و مــواد اولیــه کارخانههــای روغــن خوراکــی
کشــور از خــارج وارد میشــود و هــر ســال
بــرای ایــن منظــور میلیاردهــا دالر ارز هزینــه
میشــود.
عــاوه بــر خودکفایــی در تولیــد دانههــای
روغنــی ،صرفهجویــی در مصــرف آب
کشــاورزی ،کنتــرل آفتهــا ،درآمــد ۲
برابــری از هــر هکتــار نســبت بــه کشــت
گنــدم و رعایــت تنــوع کشــت در مــزارع از
دیگــر مزایــای کشــت کلزاســت.

سازگاری با شرایط اقلیمی و
امکانات

کارشــناس مســوول دانههــای روغنــی
ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجانغربــی
میگویــد :کلــزا از جملــه محصــوالت
کشــاورزی اســت کــه در اواخــر تابســتان
و اوایــل پاییــز بــه صــورت آبــی کشــت
میشــود و ایــن فصــل کشــت در
آذربایجانغربــی متقــارن بــا شــروع
بارشهــای پاییــزه اســت.
صولــت قلــیزاده افــزود :کلــزا در فصــل
پاییــز تنهــا بــرای رویــش نیــاز بــه آبیــاری
دارد و بارشهــای پاییــزه باعــث رشــد
بوتــه میشــود تــا جایــی کــه گیــاه بتوانــد
ســرمای زمســتانه را تحمــل کنــد زیــرا اوج
رشــد و شــکوفایی کلــزا در فصــل بهــار
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در آذربایجانغربــی
بــه خاطــر بــارش بهــاره بهویــژه در
ســالهای پربــارش مــزارع تنهــا از آب
حاصــل از بــارش تغذیــه میکنــد اضافــه
کــرد :در ایــن فصــل حتــی اگــر بارشهــا
هــم مناســب نباشــد ،بــه ســبب پــرآب
بــودن رودخانههــا و چشــمهها و ســرریز
شــدن ســدهای اســتان ،از نظــر آبیــاری
مشــکل چندانــی وجــود نــدارد.
وی اظهــار داشــت :برداشــت مکانیــزه کلــزا
بــه عنــوان نخســتین محصــول کشــاورزی در
آذربایجانغربــی در اواخــر خــرداد و اوایــل
تیــر مــاه بــا اســتفاده از همــان ادوات کــه
بــرای ســایر غــات مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد صــورت گرفتــه و تنهــا بــه «هــد»
مخصــوص نیــاز اســت.
کارشــناس مســوول دانههــای روغنــی
ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجانغربــی
گفــت :هــم اکنــون بیــش از  ۴۰دســتگاه
«هــد» برداشــت محصــول کلــزا بــا قیمــت
یارانــهای در اختیــار کشــاورزان اســتان
قــرار گرفتــه و مشــکل خاصــی در خصــوص
برداشــت آن وجــود نــدارد.
وی اضافــه کــرد :بــرای کاشــت ایــن محصول
نیــز آذربایجانغربــی از پتانســیل الزم
برخــوردار اســت و  ۱۰۰دســتگاه ریزدانـهکار
مخصــوص کشــت کلــزا در اســتان وجــود
دارد کــه عــاوه بــر کلــزا قابلیــت کشــت
ســایر محصــوالت را نیــز دارنــد.
قلـیزاده افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه کلــزا در

مــزارع آبــی اســتان کشــت میشــود و
برداشــت آن زودهنــگام اســت ،برخــی
از کشــاورزان میتواننــد از ایــن فرصــت
اســتفاده کننــد و مــزارع را پــس از برداشــت
بــرای کشــت صفیجــات و ســبزیجات
مختلــف نیــز مهیــا کننــد و بــه ایــن شــکل
در ســال  ۲بــار محصــول برداشــت کننــد.
کشت کلزا در سه هزار و  ۶۸۶هکتار از
اراضی کشاورزی آذربایجانغربی
کارشــناس مســوول دانههــای روغنــی
ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجانغربــی
گفــت :در ســال زراعــی جــاری ســه هــزار
و  ۶۸۶هکتــار از مــزارع اســتان بــه کشــت
کلــزا اختصــاص یافتــه کــه از ایــن مقــدار
ســه هــزار و  ۳۲۴هکتــار قابلیــت برداشــت
محصــول را دارد.
قلــیزاده افــزود :بــا توجــه بــه میانگیــن
برداشــت  ۲.۳تــا  ۲.۵تُــن محصــول در
هکتــار اســت پیشبینــی میشــود امســال
در مجمــوع بیــش از هشــت هــزار تُــن
محصــول کلــزا از مــزارع اســتان برداشــت
شــود.
وی اضافــه کــرد :در بیــن شهرســتانهای
آذربایجانغربــی ،پلدشــت بــاهــزار و ۶۰۰
هکتــار جایــگاه نخســت کشــت کلــزا را در
اســتان بــه خــود اختصــاص داده و بــوکان
بــا  ۵۵۰هکتــار ،نقــده بــا  ۴۴۷هکتــار،
میانــدوآب بــا  ۲۳۱هکتــار و پیرانشــهر بــا
 ۱۶۸هکتــار در جایگاههــای بعــدی قــرار
دارنــد.
وی اظهــار داشــت :امســال  ۴۰۰هکتــار
مــزارع الگــو در شهرســتانهای میانــدوآب
و بــوکان بــا اســتفاده از بــذور داخلــی
و خارجــی (فرانســه) کشــت شــده کــه
پیشبینــی برداشــت محصــول در ایــن
مــزارع بیــش از میانگیــن اســتان و حــدود
 ۳.۵تُــن در هکتــار اســت.
کارشــناس مســوول دانههــای روغنــی
ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجانغربــی
گفــت :کشــت ایــن محصــول در اواخــر
شــهریور هــر ســال شــروع شــده و در اواخــر
خــرداد ســال بعــد برداشــت میشــود و در
زمــان داشــت بــه ســبب همزمــان بــودن
بــا فصــل بــارش بارانهــای بهــاری نیــاز
زیــادی بــه آبیــاری نــدارد.
قلــیزاده افــزود :امســال بــرای خریــد
تضمینــی ایــن محصــول از کشــاورزان ۶
مرکــز خریــد اصلــی در شهرســتانهای
پلدشــت ،خــوی ،نقــده ،پیرانشــهر ،میاندوآب
و بــوکان و ســه مرکــز خریــد فرعــی در
شهرســتانهای ارومیــه ،ســلماس و مهابــاد
راهانــدازی شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال دولــت
قیمــت خریــد تضمیــن کلــزا را  ۴۶هــزار
و  ۶۰۲ریــال تعییــن کــرده اســت اظهــار
داشــت :طبــق برنامهریزیهــای انجــام
شــده پــس از برداشــت محصــول و تحویــل
آن بــه مراکــز خریــد (تعــاون روســتایی)

در فاصلــه زمانــی بســیار کوتاهــی مطالبــه
کشــاورزان پرداخــت میشــود.
قل ـیزاده گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه خریــد
کلــزا بــه صــورت تضمینــی بــوده و محصــول
تولیــد شــده تنهــا بــا ایــن قیمــت بایــد
تحویــل کارخانههــای تولیــد روغــن داده
شــود ،فرصتــی بــرای ورود دالالن بــه بــازار
کلــزا وجــود نــدارد.
پراکندگی مزارع و مشکالت کشاورزان
یکــی از کشــاورزان کلــزاکار اهــل روســتای
«بردهمیــش» مهابــاد میگویــد :امســال
چهــار هکتــار از مــزارع آبــی را بــه کشــت
کلــزا اختصــاص دادم امــا در زمــان کاشــت
بــرای تامیــن دســتگاه ریزدانــهکار کشــت
کلــزا بــا مشــکل مواجــه شــده و چنــد هفتــه
در نوبــت بــودم.
احمــد رســولی افــزود :هماکنــون در زمــان
برداشــت محصــول هــم مشــکالتی وجــود
دارد بهطــوری کــه همــه دســتگاههای
کمبایــن منطقــه کــه برداشــت گنــدم
را انجــام میدهنــد« ،هــد» مخصــوص
برداشــت کلــزا ندارنــد و بایــد منتظــر
کمبایــن مخصــوص بــود.
وی اضافــه کــرد :اگــر چنــد نفــر دیگــر از
اهالــی ایــن روســتا بــا هــم کلــزا کشــت
میکردیــم ،رغبــت کمبایــنداران دارای
«هــد» مخصــوص بــرای آمــدن بــه روســتای
مــا و برداشــت محصــول در وقــت مناســب
بیشــتر میشــد.
یکــی از کشــاورزان روســتای «حاجیخــوش»
مهابــاد نیــز گفــت :عــاوه بــر وجــود مشــکل
ادوات کشــاورزی ،زمــان کاشــت کلــزا بســیار
نامناســب اســت و در  ۱۵شــهریور کــه بایــد
کشــت کلــزا آغــاز شــود ،هنــوز بســیاری از
محصــوالت آبــی از جملــه چغندرقنــد و ذرت
برداشــت نشــده تــا کشــت را بــه موقــع انجــام
دهیــم.
ناصــر بهــروش افــزود :عــاوه بــر ایــن در
فصــل کاشــت کلــزا بســیاری از کشــاورزان
ایــن منطقــه بــا مشــکل کمآبــی مواجــه
هســتند بــه نحــوی کــه تامیــن آب مــورد
نیــاز  ۲نوبــت آبیــاری بــرای رشــد کلــزا
در ایــن فصــل بســیار مشــکل اســت و بــه
همیــن خاطــر رغبــت کشــاورزان بــه کاشــت
کلــزا کمتــر اســت.
وی اضافــه کــرد :از طرفــی دیگــر بیشــتر
کشــاورزان ایــن منطقــه در اول مهر مشــغول
برداشــت محصــول باغــات از جملــه ســیب،
گــردو و انگــور هســتند و زمــان کافــی بــرای
تمرکــز بــر روی کشــت کلــزا ندارنــد.

وارداتــی بــودن بخشــی از بــذر کلــزا ،آشــنا
نبــودن کشــاورزان بــا ایــن محصــول ،ضرورت
نیــاز بــه تحقیقــات میدانــی بــرای گونههــای
ســازگار بــا شــرایط اقلیمــی و تمایــل بیشــتر
کشــاورزان بــرای کشــت محصــوالت معمــول
از جملــه چغندرقنــد و نخــود و ســایر حبوبات
از دیگــر مشــکالت عمــده کشــت کلــزا در
آذربایجانغربــی اســت.
در ســالهای اخیــر کشــت ایــن محصــول
در بســیاری از اســتان هــای کشــور رواج
یافتــه و در آذربایجانغربــی نیــز کاشــت
آن رو بــه افزایــش اســت امــا شــاید هنــوز
بســیاری از کشــاورزان از مزایــای کاشــت
ایــن محصــول بــه صرفــه و اقتصــادی در
مــزارع خــود بیخبــر باشــند کــه ایــن امــر
ضــرورت آگاهــی بخشــی آنهــا را از طریــق
کارشناســان جهــاد کشــاورزی بیشــتر
میکنــد کــه البتــه در کنــار آن خریــد
تضمینــی محصــول و پرداخــت بــه موقــع
هزینههــا و حــل مشــکالت پیــش روی
کاشــت ایــن محصــول میتوانــد نقــش
مهمــی در توســعه کاشــت آن داشــته باشــد.
کلــزا ( )Brassica napusاز گیاهــان
دانــهروغنــی مهــم در مناطــق معتــدل
بــوده و دارای طیــف بــه نســبت وســیعی از
ســازگاری اقلیمــی اســت؛ دانــه کلــزا دارای
 ۲۵تــا  ۵۵درصــد روغــن ۱۸ ،تــا  ۲۴درصــد
پروتئیــن بــوده و بــه خاطــر اســیدهای
چــرب اشــباع نشــده و فاقــد کلســترول از
کیفیــت تغذی ـهای باالیــی برخــوردار اســت.
ســاالنه بیــش از  ۵۵میلیــون تــن کلــزا در
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا ،چیــن و
کانــادا بــه عنــوان ســه تولیدکننــده اصلــی
ایــن محصــول بــه دســت میآیــد؛ میــزان
تولیــد ایــن محصــول در ایــران بســیار انــدک
و کمتــر از  ۳۰۰هــزار تــن در ســال بــرآورد
میشــود کــه ایــن رقــم نیــز در ســالهای
اخیــر بــا توجــه ویــژه وزارت جهــاد
کشــاورزی بــه دســت آمــده اســت.
تامیــن روغــن مــورد نیــاز کشــور و جلوگیری
از خــروج ارز ،تامیــن علوفــه مــورد نیــاز دام
و طیــور و تامیــن امنیــت غذایــی و ســامت
جامعــه از اهــداف توســعه کشــت دانههــای
روغنــی اســت.
کشــت دانــ ه روغنــی کلــزا در تنــاوب بــا
گنــدم موجــب تقویــت خــاک و پایــداری
تولیــد گنــدم در کشــور میشــود و ترویــج
آن طــی ســالهای اخیــر تدبیــری از ســوی
مســووالن بــرای افزایــش بهــرهوری در بخــش
کشــاورزی آذربایجانغربــی بــوده اســت.

وسعت دریاچه ارومیه به بیش از  ۳۱۶۰کیلومتر مربع رسید

رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در
آذربایجانغربــی بــا اشــاره بــه آغــاز فصــل گرمــا و تبخیــر
بــاالی آب در حوضــه آبریــز دریاچــه ،گفــت :وســعت نگیــن
آبــی آذربایجــان هماکنــون بــه ســه هــزار و  ۱۶۳کیلومتــر
مربــع رســیده اســت.
فرهــاد ســرخوش روز سهشــنبه در گفتوگــو بــا خبرنــگار
ایرنــا بــا اعــام اینکــه حجــم آب دریاچــه ارومیــه نیــز بــه
بیــش از چهــار میلیــارد و  ۹۳۰میلیــون مترمکعــب رســیده،
گفــت :وضعیــت دریاچــه ارومیــه هماکنــون نســبت بــه
ســالهای اخیــر مســاعد اســت امــا بایــد توجــه کــرد کــه
تالشهــا بــرای احیــای نگیــن آبــی آذربایجــان طبــق برنامــه
ادامــه دارد.

وی بــا اعــام اینکــه تــراز دریاچــه ارومیــه بــه یکهــزار
و  ۲۷۱متــر و  ۸۰ســانتیمتر رســیده ،افــزود :بــا وجــود
افزایــش چشــمگیر تبخیــر آب بــا آغــاز فصــل گرمــا ،شــاهد
ثابــت مانــدن نســبی تــراز ایــن دریاچــه نســبت بــه هفتههــای
گذشــته هســتیم کــه نشــانگر موفقیــت در طرحهــای ســتاد
احیــای دریاچــه ارومیــه اســت.
«ســرخوش» بــا اعــام اینکــه طرحهــای مهــم انتقــال آب
بــه دریاچــه ارومیــه طــی ســال جــاری و بــه تدریــج بــه
بهرهبــرداری میرســد ،افــزود :طــرح انتقــال آب از جنــوب
آذربایجانغربــی بــه دریاچــه هماکنــون بیــش از  ۹۰درصــد
پیشــرفت فیزیکــی دارد و دی مــاه امســال همزمــان بــا ســفر
رییــس جمهــوری بــه اســتان افتتــاح میشــود.

بــا وجــود ایــن افزایــش نســبی تــراز ،نمــودار تغییــرات ۳۰
ســاله دریاچــه ارومیــه بــر پایــه دادههــای ماهــوارهای نشــان
میدهــد کــه ایــن دریاچــه هنــوز بــا روزهــای خــوب خــود
فاصلــه زیــادی دارد و افزایــش بارشهــا و اســتفاده بهینــه از
منابــع آبــی بــر اســاس سیاس ـتهای ســتاد احیــای دریاچــه
ارومیــه میتوانــد ضمــن ادامــه رونــد افزایــش تــراز آب ایــن
دریاچــه ،بــه احیــای کامــل آن بیانجامــد.
قبــل از تشــکیل ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه تــراز ایــن
حــوزه آبــی بســته ســاالنه بــه طــور متوســط  ۴۰ســانتیمتر
کاهــش مییافــت امــا در ســایه اقدامــات دولــت تدبیــر و
امیــد ،رونــد خشــک شــدن آن متوقــف شــد.
هرچنــد تــراز یکهــزار و  ۲۷۴متــر بــه عنــوان ارتفــاع

اکولوژیــک دریاچــه ارومیــه اعــام شــده ولــی ایــن دریاچــه
در تــراز یکهــزار و  ۲۷۲متــر هــم شــرایط مطلــوب خواهــد
داشــت و بیــش از  ۹۵درصــد کانونهــای ریزگــرد آن رفــع
خواهــد شــد.
دریاچــه ارومیــه در قالــب طرحهــای ســتاد احیــا قــرار اســت
ظــرف مــدت  ۱۰ســال /از  /۱۳۹۴بــه تــراز اکولوژیــک خــود
برســد کــه حــدود یکونیــم تــا  ۲ســال از برنامــه عقــب
اســت؛ ایــن دریاچــه از اواســط دهــه  ۱۳۸۰شــروع بــه خشــک
شــدن کــرد و بنــا بــر آمــار بینالمللــی تــا ســال ۲۰۱۵
میــادی حــدود  ۸۰درصــد از مســاحت آن خشــک شــد.

در قالب رزمایش کمک مومنانه صورت گرفت

منزل پدری شهیدان باکری در فهرست آثار ملی ثبت شد
رییــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی
و گردشــگری میانــدوآب گفــت :منــزل پــدری
شــهیدان واالمقــام و ســرداران «مهــدی و حمیــد
باکــری» در ایــن شهرســتان در فهرســت آثــار
واجــد ارزش تاریخــی و فرهنگــی کشــور بــه ثبــت
رســید.
فاطمــه علیــزاده اظهــار داشــت :ایــن اثــر ارزشــمند
کــه طــی تشــریفات قانونــی بــه شــماره  ۱۲۲بــه
ثبــت رســیدهاســت در تاریــخ  ۲۵خــرداد مــاه
جــاری طــی نامــهای از ســوی معــاون میــراث
فرهنگــی کشــور بــه اســتاندار آذربایجانغربــی
اعــام شــد ه اســت.
وی افــزود :منــزل محــل زادگاه شــهید واالمقــام
ســردار مهــدی باکــری فرمانــده لشــکر  ۳۱عاشــورا
در یکــی از واحدهــای مســکونی کارخانــه قنــد
میانــدوآب قــرار دارد.
شــهید مهــدی باکــری در ســال  ۱۳۳۳در
شهرســتان میانــدوآب و در یــک خانــواده مذهبــی
بــه دنیــا آمــد؛ وی در دوران کودکــی ،مــادرش را
از دســت داد؛ تحصیــات ابتدایــی و متوســطه را
در ارومیــه بــه پایــان رســاند و در دوره دبیرســتان
همزمــان بــا شــهادت بــرادرش علــی باکــری بــه
دســت دژخیمــان ســاواک وارد جریانهــای
سیاســی شــد.
وی در دوره ســربازی بــا تبعیــت از اعالمیــه حضرت
امــام خمینــی (ره) در حالــی کــه در تهــران افســر
وظیفــه بــود از پــادگان فــرار و بــه صــورت مخفیانــه

زندگــی کــرد و فعالیتهــای گوناگونــی را در
جهــت پیــروزی انقــاب اســامی انجــام داد.
پــس از پیــروزی انقــاب و بــه دنبــال تشــکیل
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه عضویــت ایــن
نهــاد درآمــد و در ســازماندهی و اســتحکام ســپاه
ارومیــه نقــش فعالــی را ایفــا کــرد؛ وی پــس از آن
بنــا بــه ضــرورت ،دادســتان دادگاه انقــاب ارومیــه
شــد و همزمــان بــا خدمــت در ســپاه بــه مــدت
 9مــاه بــه عنــوان شــهردار ارومیــه نیــز خدمــات
ارزنــدهای را از خــود بــه یــادگار گذاشــت.
مهــدی باکــری در مــدت مســوولیتش بــه عنــوان
فرمانــده عملیــات ســپاه ارومیــه تالشهــای
گســتردهای را در برقــراری امنیــت و پاکســازی
منطقــه از لــوث وجــود وابســتگاه و مــزدوران
شــرق و غــرب انجــام داد و بــا وجــود فعالیتهــای
شــبانهروزی در مســوولیتهای مختلــف ،پــس
از شــروع جنــگ تحمیلــی ،تکلیــف خویــش را در
جهــاد بــا کفــار بعثــی و متجــاوزان بــه میهــن
اســامی دیــد و راهــی جبهههــا شــد.
ایــن فرمانــده دالور در عملیــات بــدر و در تاریــخ
 ۲۵بهمــن ســال  ۱۳۶۳بــه خاطــر شــرایط
حســاس عملیــات ،طبــق معمــول بــه خطرناکترین
صحنههــای کارزار وارد شــد و در حالــی کــه
رزمنــدگان لشــکر را در شــرق دجلــه از نزدیــک
هدایــت مــی کــرد ،تــاش کــرد تــا مواضــع تصــرف
شــده را در مقابــل پاتکهــای دشــمن تثبیــت
کنــد کــه در نبــردی دلیرانــه و بــر اثــر اصابــت تیــر

توزیع  300هزار بسته معیشتی بین اقشار
آسیبدیده از کرونا در استان

مســتقیم مــزدوران عراقــی ،نــدای حــق را لبیــک
گفــت و بــه لقــای معشــوق نائــل شــد.
هنگامــی کــه پیکــر مطهــرش را از طریــق آبهــای
هورالعظیــم انتقــال میدادنــد ،قایــق حامــل پیکــر
وی ،مــورد هــدف آرپیجــی دشــمن قــرار گرفــت
و قطــره نــاب وجــودش بــه دریــا پیوســت.
شــهید حمیــد باکــری نیــز اول آذر  ۱۳۳۴در
میانــدوآب بــه دنیــا آمــد و از فرماندهــان میانــی
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در طــول جنــگ
ایــران و عــراق محســوب میشــد کــه جانشــینی
فرمانــده لشــکر  ۳۱عاشــورا را برعهــده داشــت.
وی بــرادر کوچکتــر علــی باکــری و مهــدی

باکــری اســت کــه در عملیاتهــای رمضــان،
بیتالمقــدس و والفجــر  ۲بهصــورت فعــال
حضــور داشــت و در حیــن اجــرای عملیــات والفجــر
یــک بهشــدت مجــروح شــد.
حمیــد باکــری در اســفندماه  ۱۳۶۲در خــال
انجــام عملیــات خیبــر ،بــر اثــر اصابــت مســتقیم
گلولــه آرپیجــی ،در جزیــره مجنــون ،شــهید شــد
و پیکــر او در میــدان نبــرد باقــی مانــد و هی ـچگاه
بــه کشــور بازگردانــده نشــد.
میانــدوآب بیــش از  ۸۵۰شــهید تقدیــم نظــام و
انقــاب اســامی ایــران کــرد ه اســت.

درخشش عضو کانون آذربایجانغربی
در پویش «با کتاب در خانه»

مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و
نوجوانــان آذربایجانغربــی گفــت :عضــو کانــون
ایــن اســتان بــا رای هیــات داوران پویــش «بــا
کتــاب در خانــه» عنــوان برگزیــدهنهایــی ایــن
طــرح ملــی را کســب کــرد.
جــواد زاهــدی اظهــار داشــت :زهــرا خلیلــی عضــو
 ۱۶ســاله مجتمــع شــهید فرخــی ارومیــه عنــوان
حکایــت جوجــه عقابــی کــه توســط
یکــی از شــکارچیان بیرحــم از النــهاش
دزدیــده شــده بــود و توســط محیطبانــان
اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد
بــه النــهاش بازگردانــده شــد ،ماجرایــی
شــنیدنی دارد.
ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه بــه همــراه
تیمــی از خبرنــگاران و اصحــاب رســانه
مهابــاد بــه مناســبت هفتــه محیــط
زیســت کــه از  ۱۶تــا  ۲۲خــرداد در
تقویــم نامگــذاری شــده بــرای بازدیــد و
تهیــه گــزارش بــه تــاالب بینالمللــی
«کانیبــرازان» ایــن شهرســتان رفتــه
بودیــم و بــرای رفــع خســتگی اعضــای
تیــم در ســاختمان ســایت پرندهنگــری
ایــن تــاالب در حــال اســتراحت بودیــم کــه
گوشــی تلفــن همــراه یکــی از محیطبانــان
بــه صــدا درآمــد.
مخاطــب یکــی از اهالــی روســتاهای
اطــراف تــاالب بــه نــام روســتای «قــرهداغ»
بــود کــه یــک نفــر غیربومــی را در حــال
بیــرون آوردن جوجــه عقابــی از النــهاش
مشــاهده کــرده بــود.
ســه نفــر از محیطبانــان کــه بــا مــا
در حــال اســتراحت بودنــد بــه ســرعت
آمــاده شــدند و جلیقــه ضدگلولــه و
وســایل محافظــی خــود را برداشــتند و
بــا ســرعت ســوار بــر خــودرو اداره شــدند،
مــن هــم بــرای اینکــه از ایــن ماجراجویــی
بینصیــب نباشــم ،دوربیــن عکاســی رو
برداشــتم و همــراه تیــم محیطبانــان راهــی
شــدیم.
قســمتی از مســیر جــاده خاکــی و پــر از
چالــه و چولــه بــود ،راننــده خــودرو کــه
محیطبانــی بــه نــام «جلیــل رحمانــی»
بــود و در بیــن محیطبانــان بــه مهــارت در
رانندگــی زبانــزد بــود بــا مهــارت تمــام و بــا
ســرعت زیــاد هدایــت خــودرو را در اختیــار
گرفــت.
محیطبانــان دوبــاره بــا منبــع خبــر تمــاس
گرفتــه و از جزئیــات شــکارچی متخلــف
و مســیر حرکتــش اطالعــات تــازهای
گرفتنــد.
شــکارچی بــا اســتفاده از یــک دســتگاه
موتورســیکلت از مســیر روســتای «گابازله»
بــه ســمت روســتای «حاجیخــوش» در
اســتان آذربایجــان غربــی در حــال حرکــت
بــود و بــا تیــم محیطبانــان حــدود ۱۰
کیلومتــر فاصلــه داشــت امــا آشــنایی
محیطبانــان بــا مســیر و اســتفاده از
جادههــای میانبُــر مــا را بــه شــکارچی
متخلــف رســاند.
شــکارچی کــه جوجــه عقــاب را در داخــل
یــک گونــی مخفــی کــرده بــود بــا اســتفاده
از موتورســیکلت بــه ســمت جــاده اصلــی
(کمربنــدی دارلــک) در حــال حرکــت بــود،

برگزیــد ه نهایــی ایــن پویــش ملــی را بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
وی ادامــه داد :در پویــش سراســری کتــاب در خانــه
یکهــزار و  ۳۸اثــر از  ٢٣اســتان کشــور شــرکت
داده شــده بــود کــه از ایــن تعــداد ۱۵ ،اثــر از مراکــز
کانــون آذربایجانغربــی در اختیــار دبیرخانــه ایــن
پویــش قــرار گرفــت.

مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و
نوجوانــان آذربایجانغربــی گفــت :اســتفاده از
فراغــت بــه وجــود آمــده در خانههــا ،بهرهبــردن
از امکانــات موجــود در فضــای مجــازی بــرای
ترویــج اجتماعــی کتابخوانــی در سراســر ایــران
و تشــویق کــودکان و نوجوانــان بــه گفتوگــو
پیرامــون کتابهــای مطالعــه شــده از اهــداف ایــن
پویــش بــود.
زاهــدی اضافــه کــرد :ایــن پوشــش همچنیــن بــه
دنبــال گســترش بهداشــت در فضاهــای فــردی و
اجتماعــی و پــر کــردن اوقــات فراغــت بــود.
وی اظهــار داشــت :جعفــر توزنــده جانــی ،عــزت
اهلل الونــدی ،مریــم اســامیان ،مهــدی حشــمتی،
ســجاد جمشــیدیان ،کیمیــا امینــی هیــات داوران
برنامــه پویــش بــا کتــاب در خانــه بودنــد.

ماجرای بازگشت به النه
از تعقیــب و گریــز تیــم محیطبانــان بــا
خبــر شــد و بــر ســرعت خــود افــزود.
تعقیــب و گریــز ادامــه داشــت و چنــد صــد
متــری تــا جــاده اصلــی باقــی مانــده بــود
امــا شــکارچی متخلــف زمانــی کــه فهمیــد
نمیتوانــد مقاومــت کنــد ،جوجــه عقــاب
را از بــاالی موتورســیکلت بــه زمیــن پرتــاب
کــرد و خــودش در مســیر جــاده کمربنــدی
دارلــک (محــور ارومیــه -میانــدوآب)
متــواری شــد.
محیطبانــان بــا دیــدن جوجــه عقــاب از
خــودرو پیــاده شــده و پــس از اطمینــان
از ســامتی وی ،آن را برداشــتند و بــه
تعقیــب شــکارچی متخلــف ادامــه دادنــد
امــا شــکارچی متخلــف کــه تــازه شناســایی
هــم شــده بــود از شــلوغی جــاده اســتفاده
کــرد و از محــل متــواری شــد.
محیطبانــان بــا ابــراز خوشــحالی از پــس
گرفتــن جوجــه عقــاب ســالم ،آن را بــه
ســمت پایــگاه محیطبانــی واقــع در ســایت
پرندهنگــری تــاالب کانیبــرازان منتقــل
کردنــد و در گــزارش ماموریــت خــود را در
دفتــر پایــگاه محیطبانــی ثبــت کردنــد.
جوجــه عقــاب کــه هنــوز کمتــر از یــک
مــاه از عمــرش ســپری نشــده بــود ،بــه
تنهایــی قــادر بــه ادامــه حیــات نبــود و
محیطبانــان نگــران بودنــد کــه بــه خاطــر
گرمــای هــوا و پــرت شــدن بــرروی زمیــن
دچــار مصدومیــت شــده باشــد.
محیطبانــان ســپس مشــخص کردنــد
کــه ایــن جوجــه عقــاب یــک ماهــه از
خانوادهــی ســارگپه اســت.
یکــی از محیطبانــان گفــت :از روی وزن
و پرهــا مشــخص اســت کــه ایــن جوجــه
ســارگپه حــدود یــک مــاه عمــر دارد و
هنــوز بــرای پــرواز کــردن بــه  ۲۰روز دیگــر
مراقبــت و تغذیــه توســط مــادرش نیازمنــد

است.
«جلیــل رحمانــی» افــزود :ســارگپه طولــی
برابــر بــا  ۵۱تــا  ۷۱ســانتی متــر دارد و
فاصلــه  ۲ســر بــال آن در حــدود  ۱۱۰تــا
 ۱۳۰ســانتی متــر اســت؛ ســارگپه در زمــره
پرنــدگان شــکاری بــا انــدازه متوســط بــوده
و اغلــب در قســمتهای اروپــا و آســیا
دیــده میشــود.
وی اضافــه کــرد :در قســمت پاییــن
ســینه ایــن پرنــده نوارهــای کــم رنگــی
وجــود دارد و در پرنــدگان نابالــغ نوارهــای
انتهایــی پهــن و تیــره در دم دیــده
میشــود و جنــس نــر و مــاده شــبیه هــم
هســتند؛ امــا مــاده اندکــی بزرگتــر بــوده و
پرهــای پشــت آن اندکــی قهوهایــی رنــگ
اســت؛ رنــگ بخــش جلویــی بــدن مــاده
روشــنتر اســت و نوارهایــی تیــره در آن
دیــده میشــود.

ســرانجام اعضــای تیــم تصمیــم گرفتــن
بــرای جلوگیــری از تلــف شــدن ســارگپه
وی را بــه النــهاش در ارتفاعــات «گــول»
منتقــل کننــد کــه قســمتی از مســیر را بــا
خــودرو و قســمتی دیگــر را بایــد پیــاده
طــی میکردیــم.
پــس از یــک ســاعت پیــادهروی بــه
ارتفاعــات مــورد نظــر رســیدیم امــا پیــدا

کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان
بــا محوریــت فعالیتهــای فرهنگــی و هنــری
مشــغول ارائــه خدمــات بــه ایــن قشــر اســت.
 ۲۳مرکــز ثابــت و  ۱۰مرکــز ســیار ،روســتایی
و پســتی کانــون پــرورش فکــری کــودکان و
نوجوانــان در آذربایجانغربــی فعالیتهــای
متنــوع فرهنگــی ،هنــری ،ادبــی ،دینــی و علمــی
را در قالــب  ۴۰نــوع برنامــه بــا محوریــت ترغیــب
کــودکان و نوجوانــان بــه مطالعــه کتــاب ارائــه
میکننــد.
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان
آذربایجانغربــی بــا  ۶۰هــزار نفــر عضــو مشــغول
ارائــه خدمــات بــه کــودکان و نوجوانــان ایــن
اســتان مــرزی اســت.

کــردن النــه عقــاب بســیار مشــکل بــود
چــون برخــی از عقابهــا از جملــه عقــاب
ســیاه اگــر ایــن جوجــه را پیــدا میکــرد
از آن بــه عنــوان غــذا اســتفاده میکنــد.
مدتــی در گرمــای ســاعت  ۱۳در ایــن
قســمت بــه دنبــال النــه ســارگپه گشــتیم،
جوجــه را در نزیکــی یکــی از النههــا رهــا
کردیــم و وقتــی قصــد برگشــت داشــتیم
محیطبانــان چــون هنــوز هــم از جــای
جوجــه عقــاب نگــران بودنــد ،دوبــاره
در کوهســتان بــه دنبــال النــه ســارگپه
میگشــتند .
ســرانجام بــا همــکاری یــک چوپــان بــه
نــام کاک «آرام» النــه اصلــی ایــن ســارگپه
پیــدا شــد و محیطبانــان در حــال هدایــت
جوجــه عقــاب بــه ســمت الن ـهاش بودنــد
کــه در آســمان ســرو صــدای عجیبــی
شــنیدند.
بــه ســمت آســمان کــه نــگاه کردیــم مــادر
جوجــه عقــاب را مشــاهده کردیــم کــه از
آمــدن دوبــاره جوجــهاش ابــراز شــادمانی
و هیجــان میکنــد و بــا انجــام حــرکات
نمایشــی کــه تاکنــون از یــک عقــاب
ندیــده بــودم از اقــدام انســانی محیطبانــان
قدردانــی میکــرد.
محیطبانــان ســپس بــا ســرعت محــل
النــه عقــاب را تــرک کردنــد و هنــگام
پاییــن آمــدن از کوهســتان هــر چنــد
از شــدت گرمــا و خســتگی مســیر عــرق
از پیشــانی آنــان جــاری میشــد امــا
خوشــحالی بازگردانــدن جوجــه عقــاب بــه
النــهاش باعــث شــده بــود کــه احســاس
خســتگی در چهــره آنــان نمایــان نباشــد.
ایــن ماجــرا تنهــا گوشــه بســیار کوچکــی
از ســاعاتی از تالشهــا و جانفشــانیهای
محیطبانــان در طــول شــبانهروز را بــرای
حفاظــت از حیــات وحــش و محیــط
زیســت نشــان داد.
بیاییــد همــه بــا هــم در هفتــه مقــدس
محیــط زیســت از ایــن تالشــگران گمنــام
قدردانــی کنیــم تــا ایــن قشــر نیــز بتواننــد
بهرغــم خطــرات و ســختیهای کار
محیطبانــی در کنــار حمایــت قانــون بــه
وظیفــه ســازمانی و انســانی خــود بپردازنــد.
پنجــم ژوئــن روز جهانــی محیــط زیســت
بــا شــعار زمــان بــرای طبیعــت در ســال
 ،۲۰۲۰روزی اســت کــه از ســوی ســازمان
ملــل بــرای افزایــش آگاهــی مــردم نســبت
بــه محیــط زیســت انتخــاب شــدهاســت.
در تقویــم ملــی ایــران نیــز از  ۱۶تــا ۲۲
خــرداد ،بــه عنــوان هفتــه محیــط زیســت
نامگــذاری شــده کــه شــعار ملــی ایــن
هفتــه نیــز امســال «جهــش تولیــد ،حفــظ
محیــط زیســت بــرای توســعه پایــدار
ایــران» نامگــذاری شــده اســت.

مســئول ســازمان بســیج ســازندگی ســپاه شــهدای
آذربایجــان غربــی گفــت :بیــش از  300هــزار بســته
معیشــتی در قالــب رزمایــش کمــک مومنانــه بیــن
اقشــار آســیبدیده از کرونــا در آذربایجــان غربــی
توزیــع شــد.
احمــد رحمانــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
نوربصیــرت ،اظهــار داشــت :بیــش از  300هــزار
بســته معیشــتی طــی ســه مرحلــه در قالــب
رزمایــش کمــک مومنانــه بیــن اقشــار آســیبدیده
از کرونــا در آذربایجــان غربــی توزیــع شــد؛ ارزش
هــر یــک از ایــن بســتهها بیــش از  400هــزار
تومــان اســت.
وی بیــان کــرد :تــا وقتــی کــه ویــروس کرونــا
ریشــهکن نشــده و اقشــار آســیبپذیر از نظــر
معیشــتی در تنگنــا هســتند ،بــرای توزیــع بســته
معیشــتی و کمــک مومنانــه تــاش خواهــد شــد؛
الزمــه تحقــق یافتــن ایــن امــر همراهــی خیــران و
خادمــان مســاجد اســت.
رحمانــی بــه جمــع آوری کمکهــای نقــدی و
توزیــع آن بــه صــورت کارت هدیــه اشــاره و تصریــح
کــرد :برخــی از افــراد بــه ویــژه صاحبــان مشــاغل
فصلــی و کارگــران بــه دلیــل شــیوع کرونــا از نظــر
معیشــتی دچــار تزلــزل شــدهاند کــه نیازمنــد
حمایــت هســتند.
مســئول ســازمان بســیج ســازندگی آذربایجــان
غربــی از همــه اقشــار بســیج در زمینــه جمــع آوری
کمکهــای نقــدی و بســتههای معیشــتی قدردانــی
کــرد و اظهــار داشــت :قشــر بســیج کارمنــدان در
ایــن زمینــه بــه صــورت جــدی وارد عرصــه فعالیــت
شــده کــه الزم اســت از آنهــا تشــکر شــود.
وی ادامــه داد :یــک ســوم جمعیــت اســتان در
ارومیــه ســاکن هســتند از ایــن رو بخــش عمــده
ایــن کمکهــا نیــز بــه مــردم ایــن شهرســتان تعلــق

پیــدا میکنــد و در بیــن ســاکنان حاشــیه شــهر و
مناطــق کمبرخــوردار بســتهها توزیــع شــده اســت.
رحمانــی ضمــن ابــراز تأســف از اینکــه کرونــا منبــع
درآمــد و شــغل برخــی خانوادههــا را تحــت تاثیــر
قــرار داده اســت ،اظهــار کــرد :خانوادههایــی کــه
در ایــن مــدت آســیب جــدی دیدهانــد توســط
پایگاههــای مقاومــت بســیج در اســتان شناســایی
شــدهاند و توزیــع بســتهها نیــز توســط بســیج
انجــام میگیــرد.
وی تــاش اســتانداری ،کمیتــه امــداد امــام خمینــی،
بهزیســتی ،ســازمانهای مردمنهــاد و ســایر اقشــار
را بــرای اجــرای رزمایــش کمــک مومنانــه ارزشــمند
دانســت و اظهــار کــرد :در ســایه وحــدت و همدلــی
رزمایــش اجــرا شــد کــه امیــد اســت مشــکالتی
از ایــن نــوع بــه وجــود نیایــد ولــی بــا ایــن همــه
چنانچــه ویــروس کرونــا ریشــه کــن نشــود بــه طــور
قطــع همــواره در کنــار خانوادههــای کمبرخــوردار
خواهیــم بــود.
مســئول ســازمان بســیج ســازندگی آذربایجــان
غربــی بــا اظهــار اینکــه آحــاد جامعــه در لبیــک
بــه منویــات رهبــر معظــم انقــاب پــای کار آمدنــد،
خاطرنشــان کــرد :شــاید برخــی افــراد از نظــر
معیشــتی در شــرایط خوبــی نبودنــد ولــی بــرای
تبعیــت از ولــی امــر مســلمین بــه ایــن مــوج عظیــم
همدلــی و نوعدوســتی پیوســتند.
ایــن مســئول رزمایــش کمــک مومنانــه را جلــوه
زیبایــی از وحــدت ،همدلــی و نوعدوســتی دانســت
و اظهــار کــرد :در ایــن ایــام صحنههــای بیبدیلــی
خلــق شــده اســت کــه میطلبــد نســبت بــه ثبــت
و ضبــط ایــن صحنههــا اقــدام شــود تــا از ایــن راه
در تاریــخ مانــدگار شــود.

انگشت تدبیر کشاورزان روی کلید برق
همــه ســاله بــا آغــاز فصــل تابســتان،
گــرم شــدن هــوا و بــه دنبــال آن افزایــش
اســتفاده از وســایل سرمایشــی توســط
مشــترکان ،تنــور مصــرف انــرژی داغتــر
میشــود و در ایــن بیــن تدبیــر کشــاورزان
بــه کمــک ایــن صنعــت آمــده و بــا کاهــش
مصــرف بــرق در ســاعات اوج بــار توســط
ایــن بخــش اقــدام موثــری در راســتای
کاهــش خاموشــی و تامیــن بــرق مشــترکان
در اســتان آذربایجــان غربــی انجــام
میگیــر د .
عبــور از پیــک مصــرف بــدون مدیریــت
اضطــراری بــار در حالــی یکــی از دغدغههای
فصــل تابســتان محســوب میشــود کــه بــا
چنــد راهــکار ســاده میتــوان ایــن دغدغــه
را بــه راحتــی بــا اســتفاده از مشــارکت
شــهروندان پشــت ســر گذاشــت؛ بــه
طــوری کــه حتــی بــا خامــوش کــردن تنهــا
یــک المــپ توســط هــر خانــوار ایرانــی در
ســاعات پیــک مصــرف ایــن مهــم تحقــق
مییابــد.
در زمــان پیــک بــار و فصــل گــرم
بــرای تامیــن بــرق مصرفــی مــورد نیــاز،
صــرف هزینههــای میلیــاردی بــرای
ســرمایهگذاری در راســتای احــداث
نیــروگاه جدیــد منطقــی نیســت و بــه جــای
احــداث نیروگاههــای جدیــد ،کمهزینــه
تریــن و راحتتریــن روش کــه همــان
مدیریــت مصــرف اســت را میتــوان
اســتفاده کــرد و پیــک بــار را بــا موفقیــت
پشــت ســر گذاشــت.
بایــد بــه ایــن امــر توجــه ویــژه کــرد کــه
در ایــام تابســتان کــه فصــل پیــک مصــرف
بــرق اســت ۳۳ ،درصــد از مصــرف بــرق
اســتان آذربایجــان غربــی در ســاعات پیــک
مربــوط بــه مشــترکان بخــش کشــاورزی
اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
آذربایجانغربــی نیــز در ایــن خصــوص بــه
خبرنــگار ایرنــا گفــت :میــزان مصــرف بــرق
مشــترکان ایــن اســتان طــی ســال جــاری
تاکنــون  ۷۹۰میلیــون و  ۶۳۰هــزار و ۴۵۱
کیلــووات بــوده و نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال گذشــته  ۴.۶۱درصــد افزایــش داشــته
اســت.
اکبــر حســن بگلــو ادامــه داد :میــزان مصرف
روزانــه بــرق مشــترکان آذربایجانغربــی
 ۱۲میلیــون و  ۷۵۲هــزار و  ۱۰۴کیلــووات
اســت.
وی بیــان کــرد :پیــک بــار مصرفــی بــرق
اســتان آذربایجــان عربــی در ســاعات اوج
بــار ســال گذشــته یکهــزار و  ۵۱مــگاوات

بــوده کــه  ۳۳درصــد آن توســط بخــش
کشــاورزی مصــرف میشــود.
وی تاکیــد کــرد :از یک میلیــون و  ۲۸۰هزار
و  ۵۶۲مشــترک بــرق آذربایجانغربــی۲۱ ،
هــزار و  ۴۶۰مشــترک را بخــش کشــاورزی
تشــکیل میدهــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
آذربایجانغربــی گفــت :بهــای بــرق
مصرفــی صاحبــان چاههــای کشــاورزی
کــه از ســاعت  ۱۲تــا  ۱۶ظهــر ،یعنــی
ســاعات پیــک مصــرف ،پمپــاژ و موتورهــای
آب خــود را خامــوش کننــد ،و ســاعات
آبیــاری خــود را بــه ســاعات پایانــی شــب
موکــول کننــد رایــگان محاســبه میشــود.
حســن بگلــو افــزود :مشــترکان بــه ازای
 ۳۱روز همــکاری در کاهــش مصــرف بــرق
در چهــار ســاعت اوج بــار از بخشــودگی
کامــل بهــای بــرق صــورت حســاب مصرفــی
بهرهمنــد میشــوند.
وی بیــان کــرد :مشــترکانی کــه کمتــر از
 ۳۱روز در کاهــش مصــرف بــرق همــکاری
داشــته باشــند ،بــه ازای تعــداد روزهــای
همــکاری از بخشــودگی بهــای بــرق
صورتحســاب مصرفــی بهرهمنــد میشــوند.
وی اظهــار داشــت :همچنیــن شــرکت
بــرق بــرای مشــترکانی کــه در ایــن مــدت
همــکاری الزم را بــا ایــن شــرکت داشــته
انــد ،عــاوه بــر بخشــودگی صورتحســاب
بــرق مصرفــی ،پاداشــی در نظــر گرفتــه
اســت کــه مقــدار انــرژی کاهــش یافتــه
بــا نــرخ تعرفــه اوج بــار محاســبه و بــه
عنــوان پــاداش در اختیــار مشــترکان قــرار
میگیــر د .
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
آذربایجانغربــی گفــت :حداکثــر مقــدار
انــرژی مجــاز در زمــان اوج بــار بــرای
مصــارف جانبــی مشــترکین  ۱۵۰کیلــووات
ســاعت در هــر مــاه اســت.
وی بیــان کــرد :اســتفاده از المپهــای ال
ای دی و کــم مصــرف بــه جــای المپهــای
رشــتهای در تامیــن روشــنایی ،اســتفاده از
سیســتم آبیــاری جدیــد ،اســتفاده از

الکتــرو پمپهــای شــناور و پربــازده بــه
جــای الکتــرو پمپهــای شــفت و غــاف
و ســرویس و بازدیــد دورهای تجهیــزات
الکتریکــی از راهکارهــای مناســب بــرای
کاهــش مصــرف آب و بــرق در بخــش
کشــاورزی اســت.
البتــه کشــاورزان نیــز کــه در ســال هــای
اخیــر بیشــترین همــکاری را بــه ویــژه در
راســتای حفــظ منابــع ملــی در حــوزه بــرق
و آب بــه ویــژه در آذربایجــان غربــی داشــته
انــد ،در فصــل تابســتان امســال نیــز آمــاده
همــکاری بــرای کاهــش مصــرف هســتند
کــه البتــه بخشــی از ایــن همــکاری نیــز بــا
بخشــودگی هزینــه هــای مصــرف جبــران
مــی شــود.
حبیــب دولتــی مســوول موتــور بــرق آب
کشــاورزی روســتاهای رحیــم آبــاد و کریــم
آبــاد ارومیــه گفــت :روزانــه  ۲۱ســاعات از
موتــور بــرق کشــاورزی اســتفاده میشــود.
وی ادامــه داد :امــا در ســاعات اوج بــار کــه
از طــرف شــرکت بــرق اعــام شــده ،مــا
موتــور را خامــوش میکنیــم تــا در مصــرف
بــرق صرفهجویــی شــود.
وی تاکیــد کــرد :عــدم اســتفاده از موتــور
آب در ســاعات مشــخص شــده بــه نفــع
کشــاورزان نیــز بــوده زیــرا در ایــن ســاعات
اگــر آبیــاری صــورت گیــرد ،هدررفــت آب
نیــز بــاال خواهــد بــود.
بروجعلــی رشــیدپور مســوول موتــور بــرق
آب کشــاورزی روســتای روســتای خانقــاه
ســرخ نیــز در ایــن رابطــه گفــت :کشــاورزان
خــود نیــز بــه ایــن امــر اعتقــاد دارنــد کــه
بایــد در ســاعات اوج بــار زمانــی کــه تابــش
نــور مســتقیم و شــدید اســت نبایــد آبیــار
صــورت گیــرد.
وی اظهــار داشــت :بــا خامــوش کــردن
موتــور بــرق آب کشــاورزی در ســاعات
مقــرر میتــوان گام موثــری را در راســتای
بهبــود عملکــرد آبیــاری محصــوالت
کشــاورزی و همچنیــن کاهــش مصــرف
بــرق برداشــت.

بیمــاری کرونــا کــه پــس از یــک دوره
همراهــی همگانــی در اوایــل اردیبهشــت
امســال بــه میــزان بســیار کمــی در کشــور
و آذربایجانغربــی رســید و همــگان
امیــد بــه خاتمــه ایــن بیمــاری داشــتند،
بــا بیتوجهــی اقشــار مختلــف مــردم در
محلهــای پرتجمــع و پرتــردد ،شــاهد اوج
دوبــاره ایــن بیمــاری بودیــم کــه نشــان
مــی داد ،مــردم رعایــت مــوارد بهداشــتی
را فرامــوش کردهانــد.
اوایــل اســفند ســال گذشــته بــود کــه
بیمــاری کرونــا در همــه اســتانهای
ایــران از جملــه آذربایجانغربــی شــیوع
یافــت و بــا توجــه بــه اینکــه همــه مــردم
از آن هــراس داشــتند ،مــوارد بهداشــتی
در بیشــترین حــد خــود رعایــت شــد کــه
ایــن امــر ،موجبــات ایجــاد رونــد نزولــی در
تعــداد مبتالیــان و فــوت شــدگان بــر اثــر
ایــن بیمــاری را فراهــم کــرد.
ایــن رونــد تــا اوایــل اردیبهشــت مــاه و
بــه مــدت بیــش از  ۲مــاه ادامــه داشــت
تــا کمتریــن میــزان ابتــا ثبــت شــد و بــه
کمتــر از  ۹۰۰مــورد در روز رســید؛ ولــی
بــا آغــاز بــی توجهــی مــردم و فرامــوش
کــردن رعایــت مــوارد بهداشــتی توســط
اغلــب شــهروندان ،رونــد ابتــا روز بــه روز
بیشــتر شــد تــا اینکــه در اوااســط خــرداد
امســال ،تعــداد مبتالیــان بــه بیــش از ســه
هــزار و  ۵۰۰نفــر در روز افزایــش یافــت.
بــا وجــود هشــدارهای کارشناســان و
متخصصــان حــوزه هــای درمانــی و
بهداشــتی مبنــی بــر رعایــت مــوارد ایمنــی
و دســتورالعمل هــا ،مــردم همچنــان مــوارد
بهداشــتی را رعایــت نمــی کننــد کــه ایــن
امــر بــه ویــژه در ادارات و مجتمــع هــای
تجــاری و مــکان هــای پرتجمــع خریــد
بســیار مشــهود اســت.
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
شــهروندان اقــدام بــه برگــزاریتجمعــات
مختلــف کــرده و توجهــی بـه عواقــب ایــن

ارتباطــات نزدیــک نمــی کننــد درحالــی
کــه ایــن بیمــاری هنــوز از اســتان و
کشــور مــا نــه تنهــا رخــت نبســته بلکــه
برخــی شــهرهای کشــور و آذربایجــان
غربــی نظیــر ارومیــه را در وضعیــت قرمــز
قــرار داده اســت.
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
ابتــا بــه آن را پذیرفتــه انــد.
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 ادامــهداد :بایــد بــر ایــن نکتــه تاکیــد
شــود کــه زدن ماســک در مــکان هــای
عمومــی ،دســت نــدادن و بغــل نکــردن
و نبوســیدن و شستشــوی مــداوم دســت
و فاصلــه گــذاری اجتماعــی جــزء الزامــات
بهداشــتی دایمــی اســت کــه تــا مــدت

ویروسی که فراموش کردهایم
مردم رعایت موارد بهداشتی را فراموش کردهاند

نامعلــوم بایــد بــه فرهنــگ تبدیــل شــود.
ایــن پزشــک ارومیــه ای بیــان کــرد :بایــد
بــه شــدت بــر اجــرای ایــن ضوابــط در
مــکان هــای عمومــی و پرخطــر نظــارت
شــود کــه متاســفانه ایــن نظــارت هــا
بســیار کمرنــگ تــر شــده اســت.
دکتــر عطاپــور اظهــار کــرد :خطــر بیمــاری
کرونــا همچنــان باالســت و ویــروس همــان
رفتارهــای مخاطــره آمیــز را دارد و نبایــد
بــه آن بــی توجــه بــود.
وی گفــت :تنهــا راه مقابلــه بــا ایــن
بیمــاری ،زدن ماســک توســط عامــه
مــردم در مــکان هــای بــا اجتمــاع بیــش

از پنــج نفــر ،رعایــت فاصلــه از همدیگــر
بــه میــزان حداقــل  ۱.۸متــر و شســت و
شــوی دســت اســت.
وی تاکیــد کــرد :تــا جایــی کــه مقــدور
اســت بایــد از تجمــع مــردم در مــکان
هــا و فضاهــای محــدود و بســته مســقف
جلوگیــری کــرد و هــر قــدر فاصلــه بیــن
مــردم زیــاد باشــد و از تمــاس نزدیــک
خــودداری شــود ،احتمــال انتقــال ویــروس
کمتــر خواهــد شــد.
دکتــر عطاپــور ادامــه داد :همچنیــن
بایــد موضــوع دورکاری در ادارات و تمــام
امــوری کــه مــی تــوان از طریــق اینترنــت

انجــام داد و حتــی خریدهــای اینترنتــی،
توســعه و تــداوم یابــد تــا شــاهد شکســت
ایــن بیمــاری باشــیم.
یــک پیراپزشــک ارومیــه ای هــم در
ایــن خصــوص بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت:
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
اســتفاده کــرده و بــی تفــاوت بــه
پیامدهــای ایــن بیمــاری نباشــند.

وی افــزود :افــرادی مشــاهده شــده کــه در
نتیجــه بــی تفاوتــی و رفــت و آمدهــای
متعــدد بــا اقــوام و خویشــاوندان مبتــا
بــه ایــن بیمــاری شــده انــد ،درحالــی
کــه همیــن فــرد صاحــب چنــد فرزنــد
خردســال بــوده کــه امــکان انتقــال بــه
آنهــا بســیار بیشــتر اســت.
ایــن پیراپزشــک ادامــه داد :از لبخنــد زدن
بــه ایــن بیمــاری
و بــی توجهــی بــه
آن بایــد خــودداری
کــرد زیــرا بــی
تفاوتــی و ســهل
انــگاری و عــدم
رعایــت ضوابــط
بهداشــتی پیامدهــای
ناخوشــایندی را رقــم
مــی زنــد.
علیــزادگان تجمــع
هــای مخفیانــه در
باغهــای اطــراف
شــهر ،برگــزاری

مراســم مختلــف و گــرد هــم آمــدن
افــراد مختلــف و فراموشــی فاصلهگــذاری
اجتماعــی را از جملــه عواملــی دانســت
کــه ارومیــه را بــه جــای قــرار دادن در
وضعیــت ســفید در وضعیــت قرمــز قــرار
داده اســت.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات
بهداشــتی درمانــی آذربایجــان غربــی هــم
اظهــار داشــت :در پیــک دوم بیمــاری ،یک
بــی تفاوتــی از طــرف مــردم و مســووالن
احســاس مــی شــود کــه ایــن بــی تفاوتــی
خطرنــاک اســت و مــی توانــد همچنــان
آمــار بیمــاران درگیــر را افزایــش دهــد.
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
رفتــار خــود بــرای مقابلــه بــا بیمــاری
کرونــا تجدیــد نظــر کــرده و تمهیــدات
جــدی بــرای جلوگیــری از گســترش ایــن
بیمــاری اتخــاذ شــود.
در حــال حاضــر ،رونــد ابتــا در دنیــا،
ایــران و بســیاری از اســتان هــای کشــور
همچنــان صعــودی اســت و بایــد بــرای
غلبــه موثــر بــر ایــن بیمــاری ،همــه
شــهروندان دســت در دســت هــم بدهنــد
و کمــک کار یکدیگــر بــرای چیــره شــدن
بــر ایــن ویــروس باشــند.

