
 به تازگي قرار است ش��هرداري اروميه با همکاري 
نهادها و ارگان هايي در حوزه دفاع مقدس به منظور 
حفظ تاريخ دفاع مق��دس، بازخواني مقاومت غيور 
مردان اس��تان و همچنين بازنماي��ي عمليات هاي 
نظامي براي نسل جوان و ترويج روحيه ايثار و شهادت 
در جامعه، مراس��م هاي بزرگداش��ت عمليات هاي 
نظامي ش��هر اروميه را با محوريت ق��رارگاه حمزه 
سيدالشهدا)ع( در دستور کار قرار دهد. شهردار اروميه 
معتقد است که در کنار برگزاري يادواره هاي شهدا، 
بايد عمليات هاي نظامي نيز معرفي و ابعاد آن تبيين 
ش��ود.  محمد حضرت پور مي گويد:» عمليات هاي 
نظامي قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( در دوران دفاع 
مقدس براي اروميه امنيت و براي کشور عزت آفرين 

بوده که متأسفانه تاکنون به تصوير کشيده نشده و 
عمليات ليله القدر از جمله آنهاس��ت.« به گفته اين 
مقام مسئول بزرگداشت عمليات هاي نظامي شهر 
اروميه در واقع حفظ و حراست از هويت شهر و استان 
در حوزه دفاع مقدس و در جهت تقويت فرهنگ ايثار 
و شهادت است . وي با اذعان بر اينکه با گذشت ۴۰ 
سال از پيروزي انقالب اسالمي حق شهدا  ادا نشده 
است، مي افزايد:» شهر اروميه ۳ هزار و ۳۰۰ شهيد 
تقديم ايران اسالمي کرده است که هنوز تعدادي از 
اين شهدا به خوبي شناسانده نشده اند و تصويري از 

آنها در جايي منتشر نشده است!«
  فقدان شناسنامه عمليات هاي شهري 

از جمله آث��ار بزرگداش��ت عمليات هاي نظامي 

دوران دفاع مقدس شهر اروميه، مي توان به اين 
مورد اش��اره کرد که توطئه هاي امروز دش��من 
را بي اث��ر مي  کن��د. در اين باره، مس��ئول کنگره 
بزرگداش��ت ۱۲ هزار ش��هيد آذربايج��ان غربي 
مي گويد:» آذربايجان غربي از جمله استان هاي 
کشور اس��ت که مجاهدت در آن، با دوران دفاع 
مقدس همزمان نبوده و بع��د از پيروزي انقالب، 
استان دچار مسائل امنيتي شد که با ايستادگي 
غيورم��ردان فروکش کرد.« جبرئيل هوش��مند 
مي افزايد:» زنده نگه داشتن ياد شهدا به اشکال 
مختلف جزو وظايف نهادهاي فرهنگي است که 
در اين راس��تا نيز يادواره هاي شهدا در حوزه ها و 

محالت برگزار مي شود.« 

   نصب المان، عمليات هاي نظامي 
براي حفظ تاريخ کش��ور، اثبات حقانيت هويت 
شهر و اس��تان بايد در کنار برنامه هاي تبليغي و 
ترويجي ايثار و ش��هادت به تجهي��زات زيربنايي 
و س��اختاري نيز توجه ويژه کرد. سرپرست اداره 
کل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
آذربايجان غربي در اين باره مي گويد:» برگزاري 
مراس��م بزرگداش��ت عمليات هاي نظامي گامي 
مثبت است.« س��يمين مرام مي افزايد: »تاکنون 
۱۶۰ نقط��ه حادثه و درگيري نظامي در اس��تان 
آذربايجان غربي شناسايي شده و پنج مورد از آنها 
مربوط به شهرستان اروميه است که ايجاد يادمان 
مي تواند به عنوان شناسنامه، اين عمليات ها را در 
تاريخ شهر اروميه ماندگار کند.« قرار است طي اين 
برنامه نخستين المان يادمان به عمليات ليله القدر 
اختصاص يابد که همزمان با برگزاري بزرگداشت 

عمليات در تيرماه سال جاري رونمايي مي شود.
  شهداي دفاع شهري معرفي مي شوند

عالوه بر تمام اقداماتي که قرار است انجام بگيرد، 
با توجه به اينکه تا کنون ش��هداي دفاع ش��هري 
استان به صورت جداگانه و بر اساس عمليات هاي 
انجام ش��ده، تفکيک نش��ده اس��ت. رئيس اداره 
فرهنگي و تبليغات بنياد شهيد و امور ايثارگران 
آذربايجان غربي مي گويد: »بازنمايي عمليات هاي 
نظامي ش��هري اقدامي مهم است.« اصغر فيضي 
مي افزايد:» شناس��ايي ش��هداي دفاع شهري بر 
اساس عمليات ها در تکميل شناسنامه و واکاوي 
ابعاد عمليات ه��اي صورت گرفت��ه حائز اهميت 
اس��ت که تمام تالش خود را در اين زمينه به کار 
خواهيم گرفت.« عمليات ليله القدر در سال۶۳ به 
منظور سرکوب اشرار و منافقيني که در روستاها 
و ارتفاعات نوار مرزي شمال و جنوب سرو مستقر 
ش��ده و با اعزام گروه هايي، جاده ها و روستاهاي 
اطراف اروميه را ناامن مي کردند، انجام شده است.  
قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( اروميه با ايجاد چهار 
قرارگاه فرعي به ترتيب در جنوب غربي سلماس 
به سمت روستاي دوستان، روستاي هشتيان به 
طرف روستاي اس��پي دره، روستاي هورسين به 
طرف روستاي حسن لو و سلطان واقع در مرز ايران 
و ترکيه و همچنين س��ه راهي چره به طرف گل 
شيخان و اربيالن در مرز ايران و ترکيه به شورشيان 
دمکرات، کومله، اشرار و منافقين حمله کردند که 
البته تعدادي با اطالع از حضور يگان هاي س��پاه، 

ژاندارمري و عشاير محل به ترکيه گريختند.

درحال حاض��ر از 7ه��زار اثر تاريخ��ي موجود در 
چهارمحال و بختياري تنها 7۲۰ مورد به ثبت ملي 
رسيده اس��ت. همين موضوع در کنار اهمال کاري 
متوليان در راس��تاي حفاظت از اين آثار منجر به 
در معرض خطر قرار گرفتن تاري��خ چهارمحال و 
بختياري شده اس��ت. در اين راستا يک کارشناس 
حوزه ميراث فرهنگي با اش��اره به عواملي که آثار 
تاريخي استان را در معرض تهديد قرار داده است، 
مي گويد:» عوامل انساني بيشترين ميزان آسيب 
را به آثار تاريخي استان وارد کرده است که بيشتر 
منافع شخصي در آن نهفته است.« اردشير آخوندي 
ادامه مي دهد:» تسطيح و تخريب يک تپه، محوطه 
يا بنا به منظور استفاده از زمين آن و الحاق به زمين 
کشاورزي يا در برخي موارد فروش زمين از مهم ترين 
مواردي است که بيشترين تعداد و سطح تخريب 
آثار را در استان به خود اختصاص داده است.« وي 

برخ��ورد ارگان ها و دس��تگاه هاي اداري را از ديگر 
عوامل تخريب آثار و بناهاي تاريخي عنوان مي کند و 
مي افزايد: » عامل اصلي و زيربنايي تخريب هايي که 
از اين نوع شکل مي گيرد جهل به ارزش هاي ميراث 
فرهنگي و به نوعي دهن کجي و لجاجت به قانون 
است. به طور مثال شهرداري حمام تاريخي باباحيدر 
از بناهاي تاريخي اين شهر را که بدون دليل و به طور 

ناگهاني تخريب کرده است.«
   جهل به قانون

بنابراي��ن همين ناآگاهي بخش ه��اي مختلف از 
قانون حال ميراث فرهنگي استان را ناخوش کرده 
است. کارشناس ميراث فرهنگي با تأييد مطالب 
فوق مي گويد: » توجيه نبودن مردم و مسئوالن 
نس��بت به قانون حمايت از آثار تاريخي موجب 
مي ش��ود در پروژه هاي عمراني و در مس��ير اجرا 
بيشتر تپه ها و محوطه هاي تاريخي تخريب شوند 

که نمونه آن را در اجراي طرح هاي گازرس��اني، 
آبرس��اني و فاض��الب مي توان مش��اهده کرد.« 
آخوندي، قاچاقچيان اش��ياي عتيق��ه را از ديگر 
عوامل مخرب در اين ح��وزه مي داند و مي افزايد: 
»اين افراد با دس��تگاه هاي فلزياب، ش��ب و روز 
در پي ب��ه دس��ت آوردن عتيقه به ج��ان تپه ها، 
محوطه ها و اماکن تاريخي افتاده و به شدت آثار را 
تخريب و غارت مي کنند. « وي با بيان اينکه اداره 
کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
اس��تان امکانات و تجهيزات الزم را براي حفظ و 
حراس��ت از آثار تاريخي اس��تان در اختيار دارد، 
ادامه مي دهد: » اکنون ۳5 نيرو در يگان حفاظت 
از آثار تاريخي در استان حراست مي کنند که بايد 
جلوي هرگونه تخريب را بگيرند، تخريب کنندگان 
را شناسايي و امور حقوقي در محاکم قضايي اقامه 
دعوي را تا حصول نتيجه، پيگيري و از روش هاي 

مختلف فرهنگ سازي کنند.« 
   کوتاهي در انجام رسالت 

ميراث فرهنگي استان در سال هاي اخير حال و روز 
خوشي ندارد و اين وضعيت نيز ناشي از بي توجهي 
مسئوالن در حفظ و حراست از آثار تاريخي است. 
يک منب��ع آگاه با بي��ان مطالب ف��وق مي افزايد: 
»ناتواني و کوتاهي اداره کل مي��راث فرهنگي در 
انجام رس��الت خود که همان حفظ و حراس��ت از 
آثار و بناهاي تاريخي است، تأثير عوامل مخرب را 
تشديد کرده است.« به دنبال همين ماجرا در حال 
حاضر تپه ها، محوطه ها و اماکن تاريخي اس��تان 
جوالنگاه قاچاقچيان و حفاران غيرمجاز شده است، 
به طوري که کمتر اثر تاريخي ثبت شده يا غيرثبتي 
وجود دارد که از گزند اين قاچاقچيان در امان مانده 
باشد.  حفاري و غارت اماکن تاريخي استان بسيار 
گسترده است و از بناهاي تاريخي اطراف شهرکرد 
تا روستاهاي دور دست را شامل مي شود. البته اين 
مشکالت به همين جا ختم نمي شود و يک منبع آگاه 
ديگر مي گويد:» به تازگي در يکي از شهرستان هاي 
استان با همدستي يکي از مسئوالن محلي به آثار 
تاريخي اين شهرستان دستبرد زده شد و در حالي 
که انتظار مي رفت مسئوالن ميراث فرهنگي ورود 

کنند اما تاکنون اقدام آنها منتشر نشده است.«
   کمبود نيروي انساني و متخصص

در حال حاضر اداره کل مي��راث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري از حضور 
کارشناسان متخصص نيز بي بهره است. معضلي که 
حفاظت و حراست از آثار تاريخي را با چالش مواجه 
کرده است. اين نيز در حالي است که مديرکل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري چهارمحال و 
بختياري با رد ادعاي برخي کارشناس��ان مبني بر 
کم کاري اين نهاد در حفظ و نگه��داري از بناها و 
تپه هاي تاريخي اس��تان مي گويد:» اين س��ازمان 
در حد بضاعت و امکانات و تجهيزاتي که در اختيار 
دارد، تمام تالش خود را در حف��ظ آثار تاريخي به 
کار گرفته است.« بهمن عسگري سوادجاني ادامه 
مي دهد:» هر چند اين س��ازمان با کمبود نيروي 
انس��اني و کمبود نيروهاي متخصص مواجه است 
و همين امر ممکن است کاستي هايي ايجاد کرده 
باشد اما اين امر دليل بر کم کاري نيروهاي فعال اين 
حوزه نيست.« وي با بيان اينکه ماهانه چندين مورد 
کشف و دستگيري قاچاقچيان اشياي تاريخي در 
اس��تان انجام مي گيرد، مي افزايد:» اين امر حاکي 
از پيگيري هاي شبانه روزي نيروهاي يگان حفاظت 
اس��ت.«  بنابراين با اين اوصاف اين ادعا که تاريخ 
باستاني چهارمحال و بختياري در معرض فرسايش 

است، دور از تصور نيست. 

ايجاد 716شغل جديد در بخش کشاورزي 
چهارمحال و بختياري

رئي�س جه�اد کش�اورزي چهارمح�ال و بختي�اري از ايج�اد 
۷۱۶ ش�غل در بخ�ش کش�اورزي اي�ن اس�تان خب�ر داد. 
ذبيح اهلل غريب گفت: اين تعداد شغل شامل ۲۹۳ شغل مستقيم و ۴۲۳ 
شغل غيرمستقيم است.  وي ادامه داد: اين تعداد شغل با بهره برداري از 
۴۰ طرح ايجاد شده است.  اين کارشناس کشاورزي با اشاره به اينکه اين 
طرح ها در بخش هاي دام، شيالت و طيور است، گفت: بيش از ۹۸ميليارد 
ريال اعتبار براي اجراي اين طرح هزينه شده است.  رئيس جهاد کشاورزي 
چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه بخش کشاورزي يکي از مهم ترين 
بخش هاي اشتغالزا در استان چهارمحال و بختياري است، افزود: توسعه 

بخش کشاورزي زمينه ساز حل مشکالت بيکاري در اين استان است.

توليد 1200 تن گيالس در پايتخت گيالس ايران 
مدي�ر جه�اد کش�اورزي اش�نويه ب�ا اش�اره ب�ه تولي�د ۱200 
ت�ن گي�اس در اي�ن شهرس�تان نب�ود صناي�ع تبديل�ي را 
يك�ي از چالش ه�اي اي�ن منطق�ه در اي�ن زمين�ه اع�ام کرد. 
س��يدانور حس��يني با بيان اينکه۳۰۰ هکتار از باغات اشنويه به کشت 
گيالس اختصاص يافته است، گفت: س��االنه بيش از ۸ تن در هر هکتار 
گيالس برداشت مي شود که پيش بيني مي شود امسال ميزان برداشت اين 
محصول در اشنويه به بيش از ۱۲۰۰ تن برسد.  وي با بيان اينکه تک دانه 
مشهد، زرد دانشکده، سفيد اروميه، خوشه اي و گيالس محلي )خومالي( 
ارقام گيالس توليدي در اين شهرستان است، افزود: بهترين نوع گيالس 
شهرستان تک دانه مشهد و پس از آن خوشه اي است که قيمت گيالس در 
فصل نوبرانه ۲۰ هزار تومان بود و با افزايش گيالس در بازار با توجه به انواع 
مختلف آن از ۴ هزار تومان تا ۱۳ هزار تومان نيز به فروش مي رسد.  حسيني 
با بيان اينکه در فصل برداشت گيالس ميانگين براي 7 هزار نفر اشتغالزايي 
مي شود، ادامه داد: ميزان گردش مالي گيالس شهرستان در فصل برداشت 
۱۲ ميليارد تومان اس��ت.  مدير جهاد کشاورزي اش��نويه با بيان اينکه 
ميزان درآمد باغداران گيالس با توجه به فروش خوب محصول مناسب 
است، تصريح کرد: اين محصول عالوه بر ارسال به استان هاي مختلف به 

کشورهاي ترکيه، ارمنستان، آذربايجان و عراق نيز صادر مي شود.

 اجراي 9 طرح تحقيقاتي 
در مرکز تحقيقات آرتمياي کشور 

رئي�س مرک�ز تحقيق�ات آرتمي�اي کش�ور از اج�راي ۹ ط�رح 
کارب�ردي توس�ط اي�ن مرک�ز ط�ي س�ال ج�اري خب�ر داد. 
علي نکويي فرد با بيان اينکه اين طرح ها با هدف انتقال يافته هاي علمي و دانش 
فني به صورت کاربردي در استان اجرايي مي شود، گفت: در مجموع ۱۲ طرح 
در دست اجرا بود که سه طرح پايان ارديبهشت ماه امسال خاتمه يافت.  وي 
با بيان اينکه از اين ۹ طرح شش طرح شامل پرورش ماهي در قفس در منابع 
آبي استان، ارزيابي ذخاير اقتصادي ارس، پايش ذخاير شاه ميگوي دراز، طرح 
پتانسيل يابي براي پرورش انواع آبزيان گرمابي و سردآبي و خاوياري است، 
افزود: سه طرح ديگر در زمينه توليد و تکثير آرتميا است.  نکويي فرد ادامه 
داد: همچنين امسال جزو تعهدات مرکز است که نزديک پنج طرح تحقيقاتي 
و کاربردي با تزريق اعتباري بالغ بر ۲۶۰ ميليون تومان را در صورت تأمين 
اعتبار مورد نياز اجرايي کند.  رئيس مرکز تحقيقات آرتمياي کشور به اعتبار 
اختصاص يافته براي ۹ طرح در دست اجرا اشاره کرد و گفت: از اين طرح ها 7۰ 
درصد مربوط به بخش خصوصي است و در مجموع ۱۸۰ ميليون تومان اعتبار 
اختصاص يافته است.  اين کارشناس افزود: اين مرکز براي حفظ ذخاير ژنتيکي 
ايجاد بانک ژن سيست و آرتميا را در کنار ذخيره سازي ژنتيکي آرتمياي کشور 

و آرتمياهاي موجود در کشورهاي منطقه انجام مي دهد. 

جاي خالي نمادهاي دفاع مقدس در شهرهاي آذربايجان غربي

تپه های باستاني چهارمحال و بختياري در معرض فرسايش
مسئوالن حفاظت از ميراث فرهنگی را به آينده موکول کرده اند!

مديرکل ميراث فرهنگی استان: سازمان با کمبود نيروی انسانی متخصص مواجه است

 افزايش 40 درصدي توليد اکسيد روي 
امس�ال تاکنون 2هزار و 400 تن اکسيد روي در استان توليد شده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد رشد داشته است. 
مدير کارخانه اکس��يد روي چهارمحال و بختياري با اعالم اين خبر و با 
اش��اره به اينکه مهم ترين بازار مصرف اکسيد روي کارخانجات داخلي 
هستند، گفت: به زودي توليد اکسيد روي اين واحد صنعتي ماهانه به 
يک هزار تن افزايش خواهد يافت. کوروش غفاري افزود: نانو اکسيد روي 
در صنايع نظامي، اسلحه و مهمات سازي، الستيک سازي، لعاب، چرم، 
صنايع پزشکي، بهداشتي و آرايش��ي کاربرد دارد که چسبندگي قوي، 
نيمه رسانا بودن و عايق در برابر جريان الکتريسته از مهم ترين ويژگي هاي 
اين محصول است.  وي ادامه داد: پيش از راه اندازي اين کارخانه ها، اکسيد 

روي مورد نياز از کشورهاي هند و چين وارد مي شد.

 آغاز خريد تضمينی گندم
 از کشاورزان

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال 
و بختي�اري از آغ�از خري�د تضميني گندم در اس�تان خب�ر داد.

 حميدرضا دانش با اش��اره به اينکه ۲۳ هزار هکتار از اراضي زير کشت 
گندم در استان گندم آبي و ۳۶ هزار هکتار ديم است، گفت: پيش بيني 
شده است ميزان توليد گندم در استان به ۹۹ هزار تن برسد.  وي افزود: 
سهميه اس��تان براي خريد تضميني گندم 5۱ هزار تن در نظر گرفته 
شده اس��ت که در ۲۳ مرکز، خريد گندم انجام مي شود.  معاون بهبود 
توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري ادامه 
داد: امسال خريد تضميني گندم به سمت کيفي سازي پيش رفته است 
به طوري که اگر س��ن زدگي باالي چهار درصد باش��د، خريد گندم از 

کشاورز انجام نمي شود.

آغاز استعداديابي ورزشي  در مدارس
رئي�س گ�روه ورزش قهرمان�ي اداره کل ورزش و جوان�ان 
چهارمح�ال و بختي�اري از اج�راي طرح ه�اي اس�تعداديابي 
ورزش�ي در م�دارس چهارمح�ال و بختي�اري خب�ر داد. 
ايرج فاضليان گفت: هيئت هاي ورزش��ي مي توانند از ظرفيت مدارس 
براي شناسايي اس��تعدادهاي ورزش��ي بهره گيري کنند.  وي افزود: 
تفاهمنامه اي با اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختياري براي 
همکاري با هيئت هاي ورزشي در راستاي اجراي طرح هاي استعداديابي 
ورزشي منعقد شده است.  رئيس گروه ورزش قهرماني اداره کل ورزش 
و جوانان چهارمحال و بختياري ادامه داد: هيئت هاي ورزشي مي توانند 
با هماهنگ��ي با معاونت تربي��ت بدني آموزش و پ��رورش در مدارس، 
طرح هاي شناسايي استعداد هاي ورزشي را اجرا کنند و دانش آموزان 

مستعد در رشته هاي مختلف ورزشي را شناسايي و جذب کنند.

جذب 1848 حامي ايتام و محسنين  
مدي�رکل کميت�ه ام�داد ام�ام خمين�ي)ره( چهارمح�ال و 
بختي�اري از ج�ذب ه�زار و ۸4۸ حامي ب�راي طرح اک�رام ايتام 
و محس�نين در اس�تان ط�ي م�اه رمض�ان امس�ال خب�ر داد. 
علي ملکپور با اشاره به اجراي طرح کارمند حامي گفت: تمامي کارمندان، 
نيروهاي رسمي، قراردادي و پيماني در ادارات و ارگان ها و سازمان هاي 
دولتي و غيردولتي و خانواده آنها در استان جامعه هدف اين طرح هستند.  
وي با بيان اينکه اين طرح در تمامي دس��تگاه هاي دولتي، غيردولتي و 
شرکت ها اجرا مي ش��ود، افزود: روش اجرايي کار به اين صورت است که 
رابط به کميته امداد در سطح ادارات و ادارات تابعه معرفي مي شود. مديرکل 
کميته امداد امام خميني)ره( چهارمحال و بختياري ادامه داد: بعد از معرفي 
رابطه جلسه بين رابط و کارشناس طرح اکرام برگزار، موضوع مربوطه مطرح 

و فرم همکاري توسط داوطلبان تکميل مي شود.

 فعاليت 70 هزار هنرمند 
در کارگاه هاي خانگي فرش دستباف

در ح�ال حاض�ر طب�ق برآورده�ا بي�ش از ۷0 ه�زار هنرمند در 
س�طح ه�زاران کارگاه خانگ�ي فرش دس�تباف ب�ه هنرآفريني 
مش�غول هس�تند که از اين تعداد تنها حدود ۱۵ ه�زار نفر تحت 
پوش�ش قانون بيمه قاليبافان ب�وده و از خدم�ات آن بهره مندند. 
رئيس اداره فرش س��ازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي با 
بيان اينکه دليل اصلي بيمه نشدن قاليبافان کمبود اعتبارات يارانه اي 
تخصيصي اس��ت گفت: در حال حاضر حدود ۲۹۰ هزار متر مربع انواع 
فرش دستباف در استان توليد مي شود که با توجه به ماهيت ذاتي خود 
مصداق کامل اقتصاد مقاومت��ي بوده و به عنوان ي��ک کاالي نفيس و 
گرانقدر ايراني مي تواند نقش مؤثري در تحقق ش��عار امسال که همانا 
خريد ايراني است ايفا کند.  اسد درويشي با اعالم اينکه طبق برآورد ها 
آذربايجان غربي جزو قطب هاي مهم توليد فرش دستباف بوده و جزو 
۱۰ استان برتر کشور است، افزود: مشکل اصلي هنر صنعت فرش استان 
مقوله بازاريابي و بازارسازي است.  وي ادامه داد: با وجود درخواست مرکز 
ملي فرش ايران از مرکز آمار کشور مبني بر ضرورت انجام سرشماري 
تخصصي از حوزه فرش دس��تباف تا به امروز اين مهم محقق نشده و بر 
همين اساس آمار دقيقي از توليدات استان ها در رتبه بندي آنها در دست 
نيس��ت اما طبق برآورد ها آذربايجان غربي جزو قطب هاي مهم توليد 

فرش دستباف بوده و جزو ۱۰ استان برتر کشور است.

 طرح شناسايي معادن جديد 
درچهارمحال و بختياري اجرايي شد 

 رئيس س�ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياري از 
اجراي طرح شناسايي معادن جديد در چهارمحال و بختياري خبر داد. 
نعيم امامي گفت: طرح اکتشافات معادن جديد با بهره گيري از ماهواره 
در چهارمحال و بختياري انجام شد.  وي افزود: چهارمحال و بختياري 
يکي از استان هاي پرظرفيت در بخش معادن است که طرح شناسايي 
معادن و ذخاير معدني در اين استان با همکاري سازمان زمين شناسي 
انجام ش��د.  رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختياري گف��ت: ۱۰ هزار کيلومتر از مس��احت اس��تان چهارمحال و 
بختياري تحت بررسي در بخش اکتشافات معدني قرار گرفت.  امامي 
افزود: بيش از ۱۲ ميليارد ريال اعتبار براي اجراي طرح شناسايي معادن 

جديد در چهارمحال و بختياري هزينه شده است.

استان آذربايجان غربي به علت موقعيت جغرافيايي و مرزي در هشت سال 
دفاع مقدس به طور مس�تقيم درگير جنگ بوده اس�ت. مردم اين استان 
ضمن اعزام جوانان ب�ه جبهه هاي جنوب، در مرزه�اي نزديک به خود در 
حال دفاع از کيان اس�امي و در داخل شهرها نيز درگير مبارزه و مقابله با 
ضدانقاب ها و منافقين بودند که حاصل آن تقديم ۱2 هزار شهيد به نظام 

جمهوري اسامي است. با وجود نقش و اهميت عمليات هاي مكرر نظامي 
شهري در پاکسازي منطقه از حيث اشرار، ضدانقاب و منافقين که در آن 
روزها همچون داعش�ي ها حتي به کودکان و زنان هم رحم نمي کردند اما 
اکنون آنچنان که بايد نماد آن دوران براي نسل امروز در شهرها نمايش داده 
نمي شود و بازنمايي تاريخ دفاع مقدس آذربايجان غربي مغفول مانده است. 

ميراث فرهنگي به عنوان آثار بر جاي مان�ده از تاريخ از اهميت بااليي در 
تمام مناطق کشور برخوردار است. به همين منظور طي دوره هاي مختلف 
متوليان تاش بسياري براي حفظ و حراست از آنها کرده اند. با اين حال در 
استان چهارمحال و بختياري به رغم اينكه سازمان ميراث فرهنگي به ظاهر 
از سياست هاي کان دولت پيروي مي کند اما به گفته برخي از کارشناسان 

جديت و دغدغه الزم براي حفظ و حراست از بناها، اماکن و به ويژه تپه هاي 
تاريخي در اين استان وجود ندارد. گواه اين ادعا هم همين بس است که از 
حدود ۷هزار اثر تاريخي شناسايي شده تنها ۷20 مورد در فهرست آثار 
ملي به ثبت رسيده اس�ت، بنابراين بي توجهي در حفظ و حراست از آثار 
موجود، اين س�رمايه هاي فرهنگي را با چالش جدي مواجه کرده اس�ت. 

 افزايش 54 درصدي ارزش دالري صادرات 
از گمرکات آذربايجان غربي

ناظر گم�رکات آذربايجان غرب�ي از افزاي�ش ۵4 درصدي ارزش 
دالري ص�ادرات از گم�رکات اس�تان در س�ال جاري خب�ر داد. 
احمد برکابيان با اشاره به اينکه در دو ماهه نخست سال جاري ۳۱۰ هزار و 
۴۸۸ تن به ارزش ۱۱۳ ميليون دالر انواع کاال از گمرکات و پايانه هاي مرزي 
استان صادر شده است از رشد 5۴ درصدي اين رقم نسبت به زمان مشابه 
سال گذشته خبر داد و گفت: هندوانه، خرما، سيب و آب سيب عمده کاالها 
و اقالم صادراتي گمرکات استان در سال جاري بوده است.  وي کشورهاي 
عراق، ترکيه، افغانستان و گرجستان را مهم ترين کشورهاي هدف صادراتي 
آذربايجان غربي دانست و افزود: در سال جاري گمرك پيرانشهر با صادرات 
بيش از ۲۹ ميليون دالر بيش��ترين صادرات را در ميان پايانه هاي مرزي 
استان داشته است.  ناظر گمرکات آذربايجان غربي همچنين با تأکيد بر 
کاهش ۳۰ درص��دي ارزش دالري واردات گمرکات آذربايجان غربي در 
سال جاري و نسبت به زمان مشابه سال گذشته ادامه داد: ۸۰ هزار و ۶۱ تن 
انواع کاالها به ارزش ۸۱ ميليون دالر واردات انجام شده که موز، کاغذ، تخته 
فيبري و سنگ روي عمده کاالهاي وارداتي آذربايجان غربي در سال جاري 
بوده است.  برکابيان با اشاره به اينکه بيشترين کاالهاي وارداتي استان در 
سال جاري از کشورهاي ترکيه، اکوادور، آلمان و ايتاليا بوده است، گفت: 
گمرك بازرگان با وارداتي به ارزش بيش از ۶۳ ميليون دالر باالترين ميزان 

واردات را در ميان گمرکات و پايانه هاي مرزي استان داشته است. 

خاطرهحسينزاده
گزارش
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غربی آذربايجان 
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بختياریچهارمحال و 

طاهرهزينالي
گزارش


