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آذ��ایجان غــ��ـــی نمونه کاملـــی ا� یک مجموعه 

فرهنگی، تا��خی و تمدنی برای ملت ایران اســت. 

حقیقتا اســــــتان آذ��ایجان غ��ی دارای افتخارات 

نها حضـو� بسـیا� با معنا در  ی است از جمله آ بسیا�

��انی مثال زدنی اســـــــــــت که  دفاع مقدس و م�

مردم آذ��ایجان غ��ی همواره داشــــــــته اند.این 

�ی در  استان به عنوان یکی از قطب های کشـــــاو�

کشــــــــــور مط�ح و از ظرفیت های ��ادی در حوزه 

معدن برخوردار میباشــــــــد و عالوه بر اینها دارای 

وی انســانی کارآمد  مراکز دانشـگاهی، علمی و نی�

و تحصیلکرده نیز هست.

به نظـــــر من مهمتـــــ��ن توفیق این دولت، زنده 

رگت��ن  کردن امید و اعتماد در مردم اســت؛ این ب�

ـ چه  توفیق شــما اســـت. مجموع عملکرد دولتـ 

شخص رئیس جمهور محترم، چه مســـــئولین د� 

ـ به مردم این احســـاس را داد  بخشـــهای مختلفـ 

که دولت وسط میدان است، مشـــغول کار است، 

نها خدمت میکند،  دارد تالش میکند و بــــــــــرای آ

میخواهد خدمت رســـــــانی بکند؛ این [کار]، امید 

مردم را و اعتماد مردم را تا حدود ��ادی احیا کرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی ر�است محترم جمهوریاسالمی ایران
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وزهای مهرماه ۱۴۰۰ هیات دولت  د� واپســـــــــــــــــــــین �

محمدصــــــــــــادق معتمدیان را به عنوان اســــــــــــتاندار              

آذ��ایجان غ��ی معرفی و منصـــــوب کرد. رئیس جمهور 

در این جلســــــــــــــه با اشاره به اینکه استانداران با در نظر 

گــــــرفتن دغدغه های مـــــــردم، بـــــــرنامه های جامع و 

امیدآف��ن مبتنی ب� راهکا� برای حل مشـکالت و البته به 

عنوان برشی ا� برنامه کلی دولت در کشــــــور، برای استان 

محل مأمو��ت خود تدوین کنند، اســـــــــــــــــــــــتفاده از               

�ی را نیز خواستار شد. آیت اله رئیســـــــــی  ظرفیت های م�

تاکید کرد عملکرد اســتانداران به عنوان نمایندگان عالی 

دولت در اســــــــتانها باید به گونه ای باشـــــــــد که مردم 

احساس کنند وضع نسبت به قبل تغییر کرده و گامهای 

جدی در مسی� پیشرفت استان برداشته شده است.

نگاهی کوتاه به اولویتهای اســتاندار آذ��ایجان غ��ی در 

جلســــــــــه معارفه بیانگر اهتمام جدی معتمدیان برای 

ومیت، تقویت  توســــــــــعه پایدا� و همه جانبه، رفع مح�

ی اسـت.  دیپلماسی منطقه ای و اشـتغال و سـرمایه گذا�

وهای جهادی،انقالبی و مومن و جوان در  اسـتفاده از نی�

وژه های کالن و راهبردی برای  عرصـه های مدی��تی، اجرای پ�

ویج و اشاعه گفتمان  ومیه، ت� ایجاد اشتغال، احیای د��اچه ا�

انقالب اسالمی بویژه بیانیه گام دوم انقالب، هم اندیشی با 

وژه های  جامعه علمی، دانشــــــگاهی و نخبگان، تکمیل پ�

نیمه کاره عمرانی، توسـعه همه جانبه با اولویت مناطق کم 

برخوردا� و توسعه نیافته، توسعه صنایع تبدیلی، بســــــــته 

ی محصـوالت، تقویت اتحاد، همبســتگی و  بندی و برند سا�

ی  همدلی بین مردم و مســــــــــــــــئوالن و توسعه گردشگ�

طبیعی، سالمت و دفاع مقدس به عنوان ۱۰ اولویت کلیدی 

سخنرانی معتمدیان در آیین معارفه عنوان شد.

حال با گذشت یکســال از انتصــاب استاندار آذ��ایجان غ��ی 

ی اقدامات  در دولت مردمی، دستاوردهایی چون فعال سا�

ومیت، تقویت دیپلماسی  اقتصـــــــادی، تالش برای رفع مح�

ی چون شــــــــــــــــــنبه های  منطقه ای در قالب هایی ابتکا�

ومیت زدایی، یکشـــــــــــــنبه های تولید، دانش بنیان و  مح�

اشـــــــتغال آف��ن، دیپلماســـــــی منطقه ای و ســـــــفرهای 

شـهرسـتانی ضـمن خلق امید و اعتماد د� بین مردم اسـتان، 

پویایی و کار جهادی را نیز د� بین خدمتگزاران مردم اســـــتان 

موجب شده است.

و بخشـی از اقدامات شاخص د� یکســالگی  مجموعه پیش �

انتصــــــــــــــــــاب محمدصادق معتمدیان به سمت استاندار 

آذ��ایجان غ��ی اســـت که بر اســـاس ســــیاســــتهای دولت 

مردمی و سند توسعه استان به دست آمده است.

مقدمـــه





در یک نگــــــــاه



۱۲

در نرخ باسواد ۶ سال به باال۳/۳ رشد

آمـــــــــــــوزش

رشد

جذب

۳/۳
درصــــــــــــــــــــدی

درصــــــــــــــــــــدی

در نرخ باسوادی ۱۰ تا ۴۹ سال

۵۲۵۱
نفــــــــــــــــــــر

بازمانده از تحصیل

۱۱۱ کالس درس
درصــــــــــــــــــــدی

در کالس های بهره برداری شده

۱۳۴رشد با مشارکت خیرین با ساخت

 کالس درس

در کالس های 

بهره برداری شده با ساخت 
۲۳۳رشد ۹۱

درصــــــــــــــــــــدی

مدارس تجهیز شده ۵

به رایانه و اینترنت
رشد

درصــــــــــــــــــــدی

در نرخ پوشش ۳/۱

پیش دبستانی
رشد

درصــــــــــــــــــــدی

تعداد آموزگاران و دبیران۹/۶۲ رشد
درصــــــــــــــــــــدی

مدارس بهره برداری شده۲۱ رشد
درصــــــــــــــــــــدی

بهداشت و درمان

مدارس بهره برداری شده۲۱ رشد
درصــــــــــــــــــــدی

جمعیت تحت پوشش بیمه۱۴/۷ رشد
درصــــــــــــــــــــدی

جمعیت تحت ۷۳
پوشش بیمه

برخورداری
درصــــــــــــــــــــدی

۱/۲۳۰/۰۰۰
روستایی و عشایری
تحت پوشش بیمه جمعیت

۸۵۰/۰۰۰
تحت پوشش 
بیمه همگانی جمعیت

۱۵۰احداث مرکز دیالیز 
تخت

خیرساز بیمارستان طالقانی ۱۵۰احداث مرکز دیالیز 
تخــــــــــــت

خیرساز بیمارستان طالقانی

شهید سپهبد ۸۵
قاسم سلیمانی

 پیرانشهر
افتتاح بیمارستان

تخــــــــــــــــت

فوریتهای۱۰
پزشکی راه اندازی و احداث

پایـــــــــــــــگاه

تخت های بیمارستانی۳/۳ رشد
درصــــــــــــــــــــدی

۲۰یونیت تجهیز کلینیک 
تخصصی دندانپزشکی

با ۵۶ تخت توسعه بیمارستان
شهید راثی شاهیندژ

جامع سالمت ۷احداث
شهری و روستایی مرکـــــــــز

جامع سالمت ۶احداث
مرکـــــــــز روستایی
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

۱۳

ضریب نفوذ تلفن همراه۱۰/۶۴ رشد

ارتباطات

۱۴/۱رشد
درصــــــــــــــــــــدی

درصــــــــــــــــــــدی

ضریب نفوذ کل اینترنت

۹۲/۶
درصــــــــــــد

روستاهای باالی 

۲۰ خانوار دارای اینترنت

۲۶راه اندازی
سایـــــــت

تلفن همراه توسط ایرانسل

۱۷راه اندازی
سایـــــــت

تلفن همراه جدید

۸ارتقاء
سایـــــــت

تلفن همراه توسط همراه اول

۱۵۱اتصال 
روستا

به شبکه ملی اطالعات

با پرداخت تسهیالت برای ۲۵۰۰
طرح های تولیدی و اقتصادی اشتغال

تولید و اشتغال

نفــــــــــــــــــــــــر
تــــــــــــــــــــــــــــــــــن

تولید گندم۲۵ ۵۴۰/۰۰۰رشد
درصــــــــــــــــــــدی

تــــــــــــــــــــــــــــــــــن
توزیع ۲۰

نهاده های دامی 
۶۲۶/۰۰۰رشد

درصــــــــــــــــــــدی

گواهی اکتشاف معدنی ۲۲ صدور 

۸۹رشد
درصـــــدی

فـــــقره

خرید تضمینی گندم

تولید محصوالت زراعی۴/۳ رشد

۷۱رشد
درصــــــــــــــــــــدی

درصــــــــــــــــــــدی

سطح زیر کشت

 گیاهان کم آب بر

تعاونــــــــــــــی ها۹۶۲ ایجاد

۴۵صدور
فـــــــــــقره

فرصت شغلی

پروانه اکتشاف معدنی

آموزش های مهارتی تعاون۷۰افزایش
درصـــــــــــــدی

۹۱۰
هکتـــــــــار

تولید محصوالت باغی۲ رشد
درصــــــــــــــــــــدی

تعاونی های دانش بنیان۳۵۰ رشد
درصــــــــــــــــــــدی

عســــــــــــــــــل۲۳۰۰۰ تولـــــــید
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

۱۶/۳ کاهش
درصــــــــــــــــــــدی

۱۶/۳ کاهش
مستقر در شهرکها ونواحی صنعتی درصــــــــــــــــــــدی

واحد صنعتی راکد۱۲۰ احیای
واحـــــــــــــــــــد

واحدهای صنعتی راکد



۱۴

۱۶۸۴۷۴ثبت نام
خـــــــــــــــانوار

در طرح ملی مسکن

واجدین شرایط طرح

زمین برای ساخت۷۷۳ تخصیص
هکتــــــــــار

از تسهیالت بانکی۱۲۱۴۰ بهره مندی
خانــــــــــــوار

راه و شهرسازی

۱۴ رشد
درصــــــــــــــــــــدی

نهضت ملی مسکن

۳۳۱۸۴
خـــــــــــــــانوار

پرداخت وجه اولیه ۷۹۵۲
خـــــــــــــــانوار

ساخت راه اصلی

رشد
درصــــــــــــــــــــدی

ساخت
کیلومتــــــــــرو توسعه 

کریدور ۲۲۰
بزرگراهی و راه اصلی

آغاز 
واحـــــــــــدساخت

نهضت ۴۰۰۰۰
ملی مسکن 

اخذ سند 
هکتـــــــــارمالکیت

اراضی ملی داخل ۲۱۰۰۰

محدوده شهری

۱۹۰تصویب
طرح تولیدی، صنعتی

 معدنی، کشاورزی 

و خدماتی در کارگروه زیربنایی 

برای توسعه ایستگاه های راه آهن۴۰۰ تخصیص
میلیارد تومان

تعداد واگن های باری ۱۳ رشد
درصــــــــــــــــــــــدی

جابجایی مسافر ریلی ۶۰ رشد

۱۳۰
کیــــــــــلو متر 

بزرگراه، راه اصلی۲۰۰

 فرعی و روستایی
لکه گیری

 
کیــــــــــلو متر 

احداث

پروژه های مشارکتی  ۵۰ اجرای
کیلومتــــــــــــــــر

و انواع روکش آسفالت

بهسازی و آسفالت

۱۳۰
میلیارد تومان

۱۵۶راههای روستایی 
میلیارد تومان

آب و انرژی

رفع بی آبی روستای مشکل دار ۷۶

گازرسانی به روستاها۷۱ رشد
درصـــــــــــــــــــدی

تعداد مشترکین برق۳ رشد
درصــــــــــــــــــــــدی

روستاهای برقــــــــــدار۱۰ رشد
درصــــــــــــــــدی

۲۰۷
روســـــــــــــــــــــــــــتا

جمعیت روستایی برخوردار از گاز۲۱ رشد
درصــــــــــــــــدی

شبکه گازرسانی ۱۲ رشد
درصــــــــــــــــدی

۱۴۳۸
کیلومتــــــــــــــــر

شبکه فاضالب ۵۵ احداث
کیلومــــــــــــــــتر

۹
شهــــــــــــر

۲
روستا
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۱۵

ورزش و جوانان

تعداد مدالهای کسب شده در مسابقات المپیک

جهانی، آسیایی، بین المللی، کشورهای اسالمی ۱۲۷رشد
درصــــــــــــــــــــدی

۷۳رشد
درصــــــــــــــــــــدی

اعطای تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج 

۴۶رشد
درصــــــــــــــــــــدی

مشارکت در 

ورزش همگانی 

۱۲/۷رشد
درصــــــــــــــــــــدی

تعداد مکان های

 ورزشی

۶۰/۵رشد
درصــــــــــــــــــــدی

ورزشکاران 

سازمان یافته 

۱۲۶رشد
درصــــــــــــــــــــدی

ورزشکاران دعوت شده 
و عضو تیم ملی

۲۵رشد
درصــــــــــــــــــــدی

میزبانی اردوهای تیم ملی

۱۰۰رشد
درصــــــــــــــــــــدی

میزبانی مسابقات بین المللی

ورزش و جوانان

تعداد مدالهای کسب شده در مسابقات المپیک

جهانی، آسیایی، بین المللی، کشورهای اسالمی ۱۲۷رشد
درصــــــــــــــــــــدی

علم و دانشورزش و جوانان

با صنعــــــــت ۹۴انعقاد
قرارداد

۲/۴ رشد
درصـــــدی

تعداد کل 

دانشجویان

۳/۳
درصـــــدی

تعداد شرکت های 

دانش بینان 

۵۴/۹
درصـــــدی

اشتغال زایی 
در پارک ها و شرکت ها 

۴۸
درصـــــدی

اعتبارات 
مصوب پارک 

بنیاد مســـــــکن انقالب اسالمیورزش و جوانان

مسکن روستایی
بهسازی 

۳۴۱۲و مقاوم سازی 
درصـــــدی

رشد
اجرای طرح 

هادی روستایی  ۱۱
درصـــــدی

۶۸رشد
درصـــــدی

بازنگری نقشه 
طرح هادی روستایی  

۶
روستـــــــا

تهیه طرح هدفگردشگری  

۵۰۳۳صدور
جلــــــد سند

روستایی و شهرهای
زیر ۲۵ هزار نفر 

رشد

رشد

رشد



۱۶

حمایتی و مهارتی

پرداخت وام های ضروری کارگشایی و

 ودیعه مسکن 
رشـــد

رشـــد

۱۴
درصــــــــــــــــــــدی

۵۳
درصــــــــــــــــــــدی

اجرای طرح خود اشتغالی  

و ایجاد کاریابی  

۲۹رشـــد
درصــــــــــــــــــــدی

آموزش 

فنی و حرفه ای         

۴۹رشـــد
درصــــــــــــــــــــدی

ساخت، خرید

 تعمیرات مسکن         

۱۹۴رشـــد
درصــــــــــــــــــــدی

تامین لوازم 

ضروری زندگی         

۱۳رشـــد
درصــــــــــــــــــــدی

کمک هزینه ازدواج          

۱۰۰رشـــد
درصــــــــــــــــــــدی

۱۱۰رشـــد
درصــــــــــــــــــــدی

۳۶رشـــد
درصــــــــــــــــــــدی

۱۷۰رشـــد
درصــــــــــــــــــــدی

ایجاد اشتغال 

مددجویان          

مسکن واگذار شده
به مددجویان          

غربالگری شنوایی
 و بینایی کودکان          

مالقات مردمی 
و میز خدمت بهزیستی           

۸۱۹۵ با دستور 
نفـــــــــــــراستاندار 

  از مددجویان بهزیستی پشت نوبت

 وارد چرخه حمایت شدند

فرهنگی و اجتماعی

پوشش بیمه تامین اجتماعی 

اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه 
۲۶رشـــد

درصــــــــــــــــــــدی

۱۹رشـــد
درصــــــــــــــــــــدی

عناوین کتاب های 

منتشر شده   

۶رشـــد
درصــــــــــــــــــــدی

تعداد آموزشگاه های 

آزاد هنری          

۹۳رشـــد
درصــــــــــــــــــــدی

۲۴۳رشـــد
درصــــــــــــــــــــدی

تعداد خانه ها 
و موسسات هنری          

اعضای کتابخانه های
 عمومی          

تجـــــــــــــــــارت

میزان
صادرات 

۲۷۵۳رشـــد
میلیـــــــــــــــــــــــــــون دالر

رشـــد

۴۶
درصــــــــــــــــــــدی

۶۱
درصــــــــــــــــــــدی

ترانزیت خارجی  

۴۵رشـــد
درصــــــــــــــــــــدی

ارزش ترانزیت خارجی  

۵۷رشـــد
درصــــــــــــــــــــدی

۲۹۳رشـــد
درصــــــــــــــــــــدی

 ترانزیت داخلی          

ارزش ترانزیت داخلی          
عه

س
تو

ر 
سی

 م
در

ی 
��

 غ
ن

جا
�ای

ذ�
 آ



تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

۱۷

با مـــــــــــــــــــــــــــردم

۳۰۲ مالقات مردمی ۱۳
دیـــــــدار

نفــــــــــــر

۱۲۸
واگذاری

مسکن رایگان 
وستایی ی و � شه�

۱۱۵
پرداخت

کمک معیشتی
۵۹

کمک به

عمل جراحی رایگان

۶
مــــــــورد

چهاربرپایی
مـــــــــــــورد

حضور در سامد

میز خدمت در مناطق

کم برخوردار          

۴۹
مــــــــورد

۱۴۰۰دیدار 
نفــــــــــــــر

ششدر  میز خدمت شهرستانها 
پرداخت کمک معیشتی          

 

دیـــــــــــــــــــــداربا خانواده معظم 

شهداء و ایثارگران   

شاخص های اقتصادی

نرخ بیکاری در استان ۳کاهـــش
درصــــــــــــــــــــدی

نرخ بیکاری در استان ۳کاهـــش
درصــــــــــــــــــــدی

رتبه نخستکسب  در بهبود فضای کسب و کار
بهـــــــــار ۱۴۰۱

طبیعت آذ��ایجان غ��ی۴۶ درصدی نرخ  مشارکت اقتصادی





آمـــــــــــــوزش



جذب بازمــاندگان از تحصیـــــــــل

ن جدید یك آسیب  وزه و در ق�  بازماندن از تحصــــــــــــــیل ام�

اجتماعی مهم محســــــــوب می شود که به بازتولید آسیب 

های اجتماعی منجر می شود.د� واکاوی این مســـاله مهم 

اجتماعی و فرهنگی دالیل مختلفی ذکر می شــــــــــود که 

گاهی والدین،بی توجهی و  مشــکالت اقتصــادی،فقدان آ

نادرست دانســتن تحصــیل دختران،مشــکالت جســـمی و 

نها  ی والدین و مهاجـــــرت از جمله آ ذهنــــی کودکان،بیکا�

است. کودکان بازمانده از تحصــــیل به دو دسته کودکانی 

که از ابتدا به مدرســـــــــــــــه نرفته اند و کودکانی که قبال در 

مدرسه بوده و به دلیل مشــــکالت مختلف ترك تحصـــــیل 

کرده اند، تقســـــــــــــــــــــــــــــیم می شوند. براساس آمارها                 

آذ��ایجان غ��ی ۲۰ هزا� بازمانده از تحصــــــــیل دارد.دولت 

مردمی د� راستای انســـــــــــــــــــداد مبادی بی سوادی برای 

ود پیدا کرده  شناسایی و جذب این کودکان به طور جدی و�

تا بتواند حداقل بخشی از این کودکان را به مدرسه برگرداند 

به نحوی که جذب بیش از ۵ هـــــــزار کودک بازمانده از 

تحصـیل د� یکسـال گذشته محصـول تدوین سیاستهای 

ی های ملی و استانی است. اجرایی، پیگی�

راه اندازی نهضت جهادی در استان برای 

ارتقای شاخصـــــــــهای آموزش و پرورش با 

بکارگیری همه ظرفیتهای ملی و اســــتانی 

یک ضـرورت اســت و در این زمینه تمامی 

تالشــــــــــــــــهای خود را انجام می دهیم. از 

ملزومات این هم افزایی داشـــــــــــــــتن یک 

بـــرنامه مدون با اولویت بندی های خاص 

است تا با تقســـــــــــیم کار برمبنای وظایف 

دســــــــــــــــتگاهها بتوان این عقب افتادگی 

تاریخی را تا حدی جبران کرد. 
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ورش رکن اساسی توسعه است. آموزش  آموزش و پ�

ی ملی اســت و بدون شــک  افراد نوعی سـرمایه گذا�

سرمایه انســـــــــانی که در نتیجه آموزش حاصل می 

شود از مهمت��ن عوامل رشد و توسعه اقتصــــادی 

ورش با آموختن  ود. آموزش و پ� به شــــــــــــــمار می �

مهارتها به افراد جوان و با اســـتعداد راه را برای یافتن 

زشـــــــــمند فرد در جامعه معرفی می کند.  جایگاه ا�

وهای انســـــانی  ورش در ت��یت نی� تبلور آموزش و پ�

متعهد، دانشـمند، متخصــص و ماهر است و که د� 

زدودن فقر فرهنگی بســـــــــــــــــــــــــیار موثر است.         

رشد 

۳/۳
درصدی

 در نرخ باسوادی

 ۶ سال به باال

رشد 

۳/۳
درصدی

 در نرخ باسوادی 

۱۰ تا ۴۹ سال

جذب

۵۲۵۱
نفر بازمانده از تحصیل

 کالس درس

آذ��ایجان غ��ی به دالیل مختلفی چون شـــــــــرایط 

جغرافیایی د� ردیف اســــــــــتانهای با کمت��ن میزان 

ی اســــت به نحوی که دولت  شــــاخص ســــوادآمو�

مردمی با درک این مســــــئله نســــــبت به تغییر این 

وضـــعیت اولویت بندی و توجه ویژه نموده اســـت. 

رشــد شــاخص هایی چون باســوادی د� رده ســـنی 

شش سال به باال، پوشش تحصــــــــــــــــیلی و جذب 

بازماندگان از تحصــــــیل و ساخت کالس های درس 

ایمن اقدامات درخشـــــــانی است که د� یکســــــــال 

گذشته به دست آمده است.

۱۱۱
درصــــــــــــــــــــدی

در کالس های بهره برداری شده

 با مشارکت خیرین با ساخت
۱۳۴رشد
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احداث کالس های ایمن

نست که ۲۱ درصد مدارس ما نا ایمن هسـتند  آمارها بیانگر آ

و ۱۳۵ هزار دانش آموز در این مدارس تحصـــــیل میکنند و 

ی و ۳.۸ درصد  ۱۷.۱ درصد این فضــــــاها نیازمند مقاوم سا�

ی دارد. در سطح اسـتان  ی و نوسا� نها نیا� به تخ��ب، بازسا� آ

آذ��ایجان غ��ی تعداد مدارس گلی، خشـــــتی و خشــــــکه 

چینی به صــف� رســیده و هیچ مدرســه ای به این شـــکل در 

سطح اسـتان وجود ندارد. در قالب مدارس سـنگی با مالت، 

۲۹۳ کالس وجود دارد و مدارس کانکســــــی ۳۲۰ مدرسه را 

شامل میشـــــــــود که از این تعداد ۱۲۰ مدرسه دارای دانش 

آموزان باالی ۲۰ نفر هســـتند. آذ��ایجان غ��ی برای رسیدن 

ی در حال حاضر نیازمند چهار هزا� و  به سرانه متوسط کشو�

۵۰۰ کالس درس اســت که ۸۱ هزار میلیارد لایر اعتبار جهت 

ی فضــاهای  تحقق این موضوع الزم است. برای مقاوم سا�

آموزشـی این اسـتان نیز ۲۸ میلیارد و ۹۴۰ میلیارد لایر اعتبار 

الزم اســت. با توجه به اهتمام جدی دولت مردمی برای رفع 

ومیت از چهره آموزشـــی اســـتان بویژه دســـتاوردهای  مح�

ود که عقب ماندگی آذ��ایجان  یکســــال اخیر نوید آن می �

ودتـــر از  غـــ��ـــی د� بهـــره مندی از کالس های درس ایمن �

موعد به نتیجه برسد.

مناطق کم بـــرخوردار آذربایجان غــــربــــی 

وضعیت سرانه آموزشـی نامطلوبی دارند 

و برای برقراری عدالت آموزشـی در توزیع 

امکانات، راه اندازی نهضــــــــــــــت مدرسه 

ســــازی در اســــتان باید صــــورت گیرد و با 

اســــتفاده از تمام ظرفیتها در این راســـــتا 

حرکت خواهیم کرد.

استاندار:
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افتتاح مدرسه مرحومه سکینه نمکی - شهرستان خوی
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

رشد 

درصدی

 مدارس تجهیز شده

 به رایانه و اینترنت

رشد 

درصدی

در نرخ پوشش 

پیش دبستانی

 کالس درس

در کالس های 

بهره برداری شده با ساخت 
۲۳۳رشد ۹۱

درصــــــــــــــــــــدی

رشد 

درصدی

تعداد آموزگاران

 و دبیران

۹/۶۲

رشد 

درصدی

مدارس 
بهره برداری شده 

۲۱

۳/۱

۵

۲۳

ومیه - گرامیداشت هفته  معلم حضور در مدارس ا�





بهداشت و درمان



افزایش پوشش بیمه درمانی

به لطف انقالب اســـــــــالمی ایران و در 

طول چند دهه اخیر، پیشــــــرفت های 

ارزشـــــــمندی را در حوزه بهداشـــــــت و 

درمان کشــــــور بخصــــــوص در مناطق 

محروم و دورافتاده شـــــــاهد بودیم که 

این روند در دولت ســــیزدهم با قدرت 

بیشتری تداوم خواهد یافت.

استاندار:

گســــترش بیمه از جمله راهکارهای دولت مردمی برای نیل به 

ی که با گسترش  جامعه ای سالم با سالمت پایدار است. به طو�

و تعمیم بیمه ها، تمام ابعاد زندگــــی فـــــرد در جامعه، تحت 

پوشـــــــــش بیمه قرار میگیرد. چرا که بیمه در ماهیت از جمله 

راههاي تامین و تحقق آرامش، آســــایش و کاهش اســـــترس 

افراد و خانواده ها اســت و نیا� به توضـــیح ندارد که خانواده و 

قی رشـد و تعالي اسـت. فلذا  افراد سالم و متعادل پیش نیاز تر

ورتی اســــــت که پرداختن به مقوله بیمه از  با درك چنین ضــــــ�

اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار اســت و رشــد ۱۴٫۷ درصـــدی 

جمعیت تحت پوشــــــــــــــش بیمه درمانی آذ��ایجان غ��ی د� 

یکســـــــــــال گذشته بیانگر توجه ویژه دولت به مبحث تامین 

سالمت مردم است. امید به زندگي یکي از شاخصهای توسعه 

ی است و سالمت و پوشـش بیمه درمانی  و� یافتگی جوامع ام�

یکی از عوامل موثر در افزایش امید به زندگی افراد به شـــــــمار 

ود. چرا که مقوله ســـــالمت به منظو� بهره مندی جامعه از  می�

سرمایه های انســانی سالم، شاداب و پویا جهت قرار گرفتن در 

مسـیر توسعه و پیشـرفت، مقوله ای است که پرداختن به آن از 

و��ات است. ض�
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

جمعیت تحت پوشش بیمه درمانی به ۲ میلیون و ۳۶۹ هزا� و ۶۲۱ نف� رسیده که ا� رشد ۱۴٫۷ درصدی به نســــــبت 

سال قبل برخوردار است و این تعداد شامل ۷۳ درصد جمعیت استان میشــــود.از این تعداد، یک میلیون و ۲۳۰ 

وستایی، عشــــــای� و شهرهای ��ر ۲۰ هزار نفر است و حدود ۱۸۷ هزا� و ۷۰۰ نفر کارکنان  هزار نفر آن بیمه شدگان �

دولت، هســــــتند که از مزایای درمانی بیمه سالمت بهره مند می شوند.حدود ۹۰ هزار نفر از جمعیت استان نیز از  

زادگان و مددجویان به��سـتی و طالب  بیمه سایر اقشـار استفاده میکنند که شامل خانواده شهدا و جانبازان و آ

ی  و کمیته امداد و ... است. صندوق بیمه ایرانیان که اعضــــــای آن حق  بیمه پرداخت میکنند جمعیت ۱۰ هزار نف�

استان را شامل می شود.

در صندوق بیمه سالمت همگانی که نزدیک به ۸۵۰ هزار نفر از جمعیت تحت پوشش را بخود اختصـــــــاص می 

دهد سه دهک پایین جامعه به صورت رایگان از خدمات بیمه ای بیمه سالمت بهره مند هســـــــــــــتند و  تمامی 

��ابی وسع از سـوی وزارت تعاون کا� و رفاه اجتماعی، ا� پوشـش بیمه رایگان بمدت  متقاضیان نیز تا اعالم نتیجه ا�

سه ماه برخوردار می شوند.

رشد 

درصدی

جمعیت 

تحت پوشش بیمه

۱۴/۷

برخورداری 

درصدی

جمعیت 

تحت پوشش بیمه

۷۳

جمعیت 

 

روستایی و عشایری

تحت پوشش بیمه

۱/۲۳۰/۰۰۰

جمعیت 

 

تحت پوشش 

بیمه همگانی

۸۵۰/۰۰۰

۲۷
و� پرستار تجلیل ا� پرستاران به مناسبت �



افزایش تخــــــــت های بیمارستانی

این اســتان ۲ هزا� و ۵۰۰ تخت بیمارســتانی تا رســیدن به 

ی فاصله دارد که در این خصـــــــوص،  میانگین کشــــــو�

تمهیداتی در کوتاه و درازمدت اندیشــیده شده است. در 

حال حاضــــــــــــــــر، پنج هزار تخت بیمارســــــــــــــــتانی در                       

قم باید به هفت هــزا� و  آذ��ایجان غـ��ـی دا��م که این ر

۵۰۰ تخت برسد. سرانه موجود برای هر هزار نفر جمعیت 

در آذ��ایجان غ��ی ۱/۶۴ تخت بیمارسـتانی اســت که این 

قم باید به ۲ افزایش یابد. ر

رشــــد ۳٫۳ درصـــــدی تخت های بیمارســـــتانی از جمله 

ود. به نحوی که  دستاوردهای یکسـال اخی� بشــمار می �

تعداد تخت های بیمارســـتانی آذ��ایجان غ��ی به ۴ هزا� 

و ۶۷۹ تخت رسید.

رشد در احداث خانه های بهداشـت و مراکز جامع سـالمت 

از دیگر اقدامات شاخص د� یکسال اخی� بود.

با تالش جهادی دســــــتگاههای متولی در حوزه 

بهداشـت و درمان و در راسـتای عدالت محوری 

و توســـعه متوازن اســـتان، باید گام های بلندی 

در جهت جبران کاســـــــــــــــــتی های این حوزه در 

آذربایجان غربی برداشـــته شــــود.تکمیل پروژه 

های نیمه تمام و تامین منابع مالـــــــــــــــــــی حوزه 

بهداشـــت و درمان ضـــروری اســــت و با اولویت 

بندی و اتمام پروژه های حوزه بهداشــــــــــــــــــت و 

درمان و اســــــــــــــــــــــــــتفاده از ظرفیت های ملی، 

حاکمیتی، استانی و بخش خصـــــــوصی در این 

زمینه، باید به تامین تجهیـزات درمانـی و بهبود 

شـــــــــــــــــاخص های این حوزه شــــــــــــــــــتاب داده 

شــــود.ارتقای ســــرانه حوزه بهداشــــت و درمان 

استان جهت رسیدن به میانگین کشــــــــــــوری و 

ـرتــــر، نیازمند بــــرنامه ریــــزی  حتـــی رتبه های بـــ

هدفمند و تالش جهادی مدیـــــــــــران این حوزه، 

دستگاههای متولی و بخصــــــــــــوص نمایندگان 

استان در مجلس است.

استاندار:

۲۸

بازدید میدانی ا� ��رساخت های بهداشت و درمان
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

۱۵۰احداث مرکز دیالیز 
تخت

ژانس                     بیمارستان جدید پیرانشـــــــــــــــــه� با تجهیزاتی از جمله او�

- آی سی یو- سی سـی یو –داخلی- جراحی- دیالیز- زنان زایمان 

ی و چهار اتاق عمل است که با  زمایشـگاه و رادیولو� -و کودکان آ

ی ۱۰ سـاله پایان  ه��نه ۳۰۰ میلیارد تومان احداث شد و به انتظا�

وژه های نیمه تمام به  وژه د� راسـتای تکمیل پ� داد. افتتاح این پ�

عنوان اولویت جدی اســـــتاندار آذ��ایجان غ��ی اســــــت.  اتمام 

بیمارسـتانهای سـلماس، اشــنویه، نقده و مهاباد نیز در دســتور 

کار جدی دولت مردمی قرار دارد.

تان ۸۵ تختی  افتتاح بیمارس
شهید سپهپد قاسم سلیمانی پ�یرانشهر

خیرساز بیمارستان طالقانی

۱-پایگاه فو��ت پزشکی جاده ای دیم قشــــالق ماکو ،۲-پایگاه 

فو��ت پزشـــکی ممدیل میاندوآب ،۳-پایگاه فو��ت پزشـــکی 

ی سوگلی تپه  تازه شهر سلماس ،۴-پایگاه فو��ت پزشکی شه�

ی  ۵-پایگاه فو��ت پزشــــکی  میاندوآب (شــــماره ۵) ، و راه اندا�

ومیه ،۶-پایگاه فو��ت پزشــــــــکی شـــــــــماره ۳  شــــــــماره ۱۲ ا�

پیرانشـــهر،۷-پایگاه فو��ت پزشکی شماره ۲ اشنویه،۸-پایگاه 

فو��ت پزشکی قلعه لر نقده ،۹-پایگاه فو��ت پزشـکی شـماره 

۲ تکاب ،۱۰-پایگاه فو��ت پزشکی شماره ۵ بوکان  

راه اندازی و احداث ۱۰ پایگاه

کی  تهای پزش  فور�

۱۵۰احداث مرکز دیالیز 
تخت

خیرساز بیمارستان طالقانی

ژانس                     بیمارستان جدید پیرانشـــــــــــــــــه� با تجهیزاتی از جمله او�

- آی سی یو- سی سـی یو –داخلی- جراحی- دیالیز- زنان زایمان 

ی و چهار اتاق عمل است که با  زمایشـگاه و رادیولو� -و کودکان آ

ی ۱۰ سـاله پایان  ه��نه ۳۰۰ میلیارد تومان احداث شد و به انتظا�

وژه های نیمه تمام به  وژه د� راسـتای تکمیل پ� داد. افتتاح این پ�

عنوان اولویت جدی اســـــتاندار آذ��ایجان غ��ی اســــــت.  اتمام 

بیمارسـتانهای سـلماس، اشــنویه، نقده و مهاباد نیز در دســتور 

کار جدی دولت مردمی قرار دارد.

۱-پایگاه فو��ت پزشکی جاده ای دیم قشــــالق ماکو ،۲-پایگاه 

فو��ت پزشـــکی ممدیل میاندوآب ،۳-پایگاه فو��ت پزشـــکی 

ی سوگلی تپه  تازه شهر سلماس ،۴-پایگاه فو��ت پزشکی شه�

ی  ۵-پایگاه فو��ت پزشــــکی  میاندوآب (شــــماره ۵) ، و راه اندا�

ومیه ،۶-پایگاه فو��ت پزشــــــــکی شـــــــــماره ۳  شــــــــماره ۱۲ ا�

پیرانشـــهر،۷-پایگاه فو��ت پزشکی شماره ۲ اشنویه،۸-پایگاه 

فو��ت پزشکی قلعه لر نقده ،۹-پایگاه فو��ت پزشـکی شـماره 

۲ تکاب ،۱۰-پایگاه فو��ت پزشکی شماره ۵ بوکان  

۲۹



وژه فاز دوم  ی کامل پـــــ� بیش از ۲۰۰ میلیارد لایر بــــرای اتمام و بهـــــره بـــــردا�

بیمارسـتان شـهید راثی شـاهین دژ ه��نه شـده و با اتمام آن ۵۶ تخت دیگ� به 

بیمارستان شهید راثی این شهرستان اضافه خواهد شد.

رشد 

درصدی

تخت های 

بیمارستـــــــــــــــانی

۳/۳

تجهیـــــز

کلینیک تخصصی

 دندانپزشکی ارومیه 

به    

۲۰ یونیت

ـــــتان   توسعه بیمارس
ثی شاهیندژ شهید را

با۵۶ تخــــت

ومیه ، ۲-مرکز جامع ســـالمت  وســتایی گوگ تپه ا�   ۱- مرکز جامع ســالمت �

ی همراز سـلماس ، ۴- ی شافعی مهاباد ، ۳-مرکز جامع سالمت شه� شه�

وسـتایی  ی شماره ۲ نقده ، ۵ -مرکز جامع سـالمت � مرکز جامع سالمت شه�

ومیه ،۷-مرکز  ی ۱۷ شه��ور ا� ومیه ،۶-مرکز جامع سالمت شه� ولنده علیا ا�

ی شماره ۲ اشنویه جامع سالمت شه�

احـــــــــــــــــداث

ــــــز  ۷ مرک
جامع سالمـــت 

شهری و روستای�ی 

۳۰
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

ومیه-۲-خانه  ۱-خانه بهداشـــــت مبارک آباد ا�

ومیه-۳-خانه بهداشـــت  بهداشــت باالنج ۲ ا�

ومیه-۴-خانه بهداشــت ســیلوه  گرده بلیچ ا�

پیرانشــهر -۵-خانه بهداشت جران پیرانشــهر                            

۶-خانه بهداشت برگشاد سلماس

احـــــــــــــــــــــداث 
۶ خانه بهداشت

 روستای�ی 

ومیه-۲-خانه  ۱-خانه بهداشـــــت مبارک آباد ا�

ومیه-۳-خانه بهداشـــت  بهداشــت باالنج ۲ ا�

ومیه-۴-خانه بهداشــت ســیلوه  گرده بلیچ ا�

پیرانشــهر -۵-خانه بهداشت جران پیرانشــهر                            

۶-خانه بهداشت برگشاد سلماس

۳۱





محیط زیست



عزم جدی برای نجات دریاچه ارومیـه

ومـــــیه بوده که  از اولویت های دولت احـــــیای د��اچه ا�

مطالعات آن انجام و کارهایی در این خصـــــــــوص انجام 

ومیه  شده است. گامهایی در خصــــوص احیای د��اچه ا�

برداشته شده است.

ومیه جزء طرحهای جدی و اساسی دولت   احیای د��اچه ا�

ســیزدهم اســت.احیای این د��اچه ج� با فعال شـــدن و 

ی مردم امکانپذیر نیســــت و باید تمام  مشــــارکت محو�

ی مردم به کار گرفته شود. گاهسا� ظرفیتها برای آ

وه   با توجه به تاکید ��یس جمهور مبنی بـر تقویت کارگـ�

ومیه، محمدصـادق معتمدیان اسـتاندار  احیای د��اچه ا�

آذ��ایجان غــ��ــی به عنوان مدیــر اجـــرایـــی احیا و دبیـــر 

وه به انتخاب هیات و��ران منصوب شد. کارگ�
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ومـــیه را با جدیت دنـــبال  احـــیای د��اچه ا�

ومیه  خواهیم کرد. وضــــــــعیت د��اچه ا�

نیازمند یک کار جهادی در اتمام طـــرحهای 

ومیه به  نیمه تمام اســــت. نجات د��اچه ا�

ی مــــردم، نخبگان، دولت و بخش  همکا�

خصـوصی در مواردی چون مدی��ت منابع 

و مصرف آب و تغییر الگوی کشت وابسـته 

است. فعاالن بخش خصــــوصی در احیای 

ومیه مشـــــــــــارکت کنند. احیای  د��اچه ا�

ومیه یک نگاه همگانی و بسـیج  د��اچه ا�

دستگاه های متولی را میطلبد.

از تمامــی امکانات حاکمیتــی بـــرای احیای 

د��اچه بهره مند خواهیم شـــــــد. گفت و 

گوی شــفاف و صـــادقانه با مردم د� بحث 

ورت است. ومیه یک ض� احیای د��اچه ا�

باید برنامه تمامی دســتگاههای دخیل در 

ومیه به صـــــــــورت دقیق  احیای د��اچه ا�

ی صورت گرفته  مشخص و طبق برنامه ���

اجرایی شود.مردم چشــــــــم انتظار اقدام 

جدی مسـئوالن امر در تخصــیص اعتبارات 

وژه های نجات بخش بـرای  الزم و تکمیل پ�

ومیه هستند. د��اچه ا�

تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 
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۳۶

ومیه با  ی تعداد ۱۰ جلســـــــــــه شورای هماهنگی استانی احیای د��اچه ا�  برگزا�

ومیه (شرکت  حضـــــور مدیران دستگاه های اجرایی ذی��ط ط�ح احیای د��اچه ا�

ی ط�ح انتقال آب ســـــد کانی ســـــیب به  وی ایران- مج� توســـــعه منابع آب و نی�

ومیه، شـــــرکت های آب منطقه ای و آب و فاضـــــالب آذ��ایجان غ��ی،  د��اچه ا�

ی و  �ی، حفاظت محیط ��ســت، منابع طبیعی و آبخیزدا� ادارات کل جهاد کشـاو�

ی جلســـات تخصـــصـــی  ومیه) و برگزا� هواشناسی استان و اساتید دانشــگاه ا�

�ی و ��ست محیطی. مرتبط با بخش های آب، کشاو�

ومیه و کمیته های م��وطه  وه اسـتانی نجات د��اچه ا� ی دبیرخانه کارگ�  راه اندا�

ی و تلفیق، نظارت و پایش، فرهنگی و اجتماعی و آموزش و  شــــــــامل برنامه ���

ویج. ت�

 بازدید هوایی رئیس محترم جمهور از آخ��ن وضعیت اقدامات انجام شـده برای 

ی. ومیه در اردیبهشت ماه سال جا� نجات د��اچه ا�

ومیه ی ط�ح احیای د��اچه ا� وژه های سخت افزا� و ا� پ�  بازدید و��ر محترم نی�

ومیه با حضـــور  وژه های در دست اجرای ط�ح احیای د��اچه ا�  بازدید مســتمر ا� پ�

مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط

اهم اقدامات انجام یافته

دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه 
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

۳۷

ی جلســـــــــــــــات متعدد مدی��تی و کارشناسی برای تهیه و تدوین برنامه    برگزا�

ومیه در سال ۱۴۰۱. وژه های ط�ح احیای د��اچه ا� عملیاتی پ�

ومیه در ســــــال ۱۴۰۱ به  وژه های ط�ح احیای د��اچه ا�  ارســـــال برنامه عملیاتی پ�

همراه اعتبارات پیشــــــنهادی طی نامه شماره ۵۱۸۴۹/۱۴۰۱/۱۴ مو�خ ۱۴۰۱/۸/۱ 

رســــــــی و تأیید و��ر محترم  ومیه جهت ب� وه ملی نجات د��اچه ا� دبیرخانه کارگ�

کشو� و تصویب در هیأت محترم و��ران.

وان  ومیه از ط�ح تثبیت شــــــــــــن های � وه نجات ملی د��اچه ا�  بازدید دبیر کارگ�

ومیه. حوضه آب��ز د��اچه ا�

ومیه از ط�ح انتقال آب سد کانی سیب. وه نجات ملی د��اچه ا�  بازدید دبیر کارگ�

ومیه از آخ��ن وضــــــــــعیت تاالب های  وه نجات ملی د��اچه ا�  بازدید دبیر کارگ�

ومیه. حوضه آب��ز د��اچه ا�
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۳۸

اهم اقدامات انجام یافته
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اهم فعالیتهای انجام شده در سال ۱۴۰۱ تاکنون

 تحویل موقت سد کانی سیب و سازه های وابسته و رفع نواقص آن 

 تحویل موقت کانال انتهایی مسیر به طول ۱۱ کیلومتر و رفع نواقص آن 

 نهایی کردن طرح ترمیم تونل به کمک مشاورین داخلی و خارجی در مدت ۲ ماه

 اتمام تزریقات تماسی تونل

 اتمام سازه ورودی تونل

 اتمام سازه خروجی تونل

 الینینگ ترمیمی از حدود ۷۵۰ متر ، ۵۵۰ متر طول کف و ۱۵۰ متر طول سقف و دیواره انجام شده است .

 جمع آوری کامل تجهیزات تونل از خروجی به میزان ۲۰ کیلومتر

 جمع آوری کامل تجهیزات تونل از ورودی به میزان ۱۲/۵ کیلومتر ( تنها ریلها در حال جمع آوری می باشند.)

کل الینینگ ترمیمی تونل۷۵۰ متر

وی۵۵۰ مـتر طـول در کف   پیشــ�

وی۱۵۰ متر طول در سقف و دیواره پیش�



تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

۳۹

بازدید از عملیات اجرایی تونل انتقال





ارتبــــــــــاطات



افزایش ضریب تلفــــــــــــــن همـــــــــراه

�و�  ی اطالعات مردم دنیا را ه� ی و فناو� پیشـــرفت تکنولو�

ی که  بیشـــــــــــــتر از قبل به اینترنت نیازمند میکند به طو�

وز  میتوان گفت زندگی به دور از اینترنت برای نســــــــــل ام�

وز نقش  تق��با غیرممکن اســــــت. ارتباطات در جامعه ام�

ی که اتصــــــال به شبکه ملی  اساسی را ایفا میکند به طو�

ی  قرا� اطالعات میتواند باعث شکوفایی اقتصــــــــــادی، بر

وند  عدالت اجتماعی، کاهش شـکاف دیجیتال و کاهش �

وستاییان به شهرها شود. مهاجرت �

وســـــــتایی و  ی به ارتباطات � دولت مردمی با توجه حداکث�

ی را فراهم  وم و کمتر توسعه یافته، بســــــــت� مناطق مح�

وســــــــــتایی بویژه در اســــــــــتان  نموده که تمام جامعه �

آذ��ایجان غ��ی به جهت نقش پیشــــــــران در دیپلماسی 

منطقه ای به ارتباطات مناســـب و با کیفیت دســــترســــی 

داشته باشند. آمارهای یکســـــــــال گذشته د� بهره مندی 

وسـتا به شـبکه ملی اطالعات بیانگر اهتمام جدی  � 151

وسـتایی اسـت. به طور قطع با  دولت به توسعه ارتباطات �

وستایی بســـــــــــــترهای رشد  پوشش اینترنت در مناطق �

دانش و اشتغال بیش ا� پیش فراهم می گردد.

ارائه خدمات ارتباطی به مردم بهبود یابد. توسعه حوزه 

ارتباطات مطالبه به حق مردم اســـــــــــت.نباید در مقابل 

توسعه استان بخصــــــــــــــــــوص در حوزه ارتباطات سنگ 

اندازی شـــود.برنامه ریزی برای پوشـــش صـــددرصــــدی 

خدمات ارتباطی در سطح استان ضروری است.

استاندار:
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

ی اطالعات ضـ��ب نفوذ تلفن همراه  بر اساس آخ��ن آمار اداره کل ارتباطات و فناو�

در آذ��ایجان غ��ی به ۱۵۷٫۰۹ درصد رسیده است. سال ۱۴۰۰ و قبل از انتصاب آقای 

ی  معتمدیان ضــ��ب نفوذ تلفن همراه در اســتان ۱۴۶٫۴۵ درصــد بود که با پیگی�

های به عمل آمده در سطح ملی و استانی در توسعه اینترنت پهن باند سیار، ثابت و 

ی به خود گرفت تا جایی که میتوان گفت  ض��ب نفوذ تلفن همراه سرعت بیشــــت�

وند مناسـبی برخوردار اسـت. رشــد  رتبه ضـ��ب نفوذ اینترنت در آذ��ایجان غ��ی ا� �

۱۰٫۶۴ درصــــدی ضــــ��ب نفوذ تلفن همراه و ۱۴٫۱ درصـــــدی نفوذ کل اینترنت د� 

یکســـــــــــــــــال گذشته گویای حرکت جهادی برای بهبود شاخص های ارتباطی در 

آذ��ایجان غ��ی است.

رشد 

درصدی

ضریب نفوذ 

تلفن همراه

۱۰/۶۴

رشد 

درصدی

ضریب نفوذ 

کل اینتــــــــــــــرنت

۱۴/۱
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۵ شاخص ارتباطات و فناوری اطالعات

تامین زیرســـــــــــــاخت های الزم برای توســــــــــــــعه 

ارتباطات استان باید تامین شود.

ـزایــــــــی بین   با بـــــــرنامه ریــــــــزی منظم و هم افـــــــ

دســـــــتگاههای متولی، می توان به اهداف کوتاه 

مدت و بلندمدت در توســـــــــــعه حوزه ارتباطات و 

مخابرات رسید.

حوزه ارتباطات باید همواره بروز باشد.

در برنامه ریزی برای توســــــــعه اســــــــتان، مناطق 

محروم، کمتر برخوردار، مرزی و بخصــــــــــــــــــوص 

روستاها در اولویت قرار گیرند.

اســــــتفاده از ظرفیت ها و منابع ملی و اســــــتانی 

برای توسعه حوزه ارتباطات ضروری است.

 تقویت زیرســــــاخت های ارتباطی در آذربایجان 

غربی به جهت نقش مهمی که در دیپلماســـــــــی 

منطقه ای دارد، مهم است.

استاندار:
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ی اطالعات - هفته دولت ۱۴۰۱ وژه های حوزه ارتباطات و فناو� افتتاح پ�
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وستاهای باالی ۲۰خانوار دارای اینترنت  ۹۲/۶درصد �

ی                   ی ۲۶ سایت تلفن همراه جدید توسط ایرانســـــــــــــــل و راه اندا� راه اندا�

۱۷ ســایت تلفن همراه جدید و ارتقاء ۸ ســایت توســـط همراه اول با 

ی بالغ بر ۱/۰۲۰/۰۰۰ میلیون ریال   اعتبا�

اتصــــــال ۱۵۱ روستا به شبکه ملی اطالعات با اعتبارات دولتی با ه��نه 

کرد  ۱/۵۱۰/۰۰۰ میلیون ریال

ی،شـــبکه دیتا و FTTH توســـط  ی ،کافوی نو� توســعه شــبکه فیبر نو�

ی بالغ بر  ۵۰۰/۰۰۰ میلیون ریال شرکت مخابرات استان با اعتبا�

ی و ایجاد حداقل ۳۲۰ نفر اشتغال  ی ۱۰۶ دفت� پیشــخوان شه� راه اندا�

در این حوزه

وستایی و اشتغال بیش از ۱۵۰ نفر در این حوزه � ict ی ۷۵ دفتر راه اندا�

توسعه شاخص های 

باطات   حوزه ارت
در یک سال گذشتــه

تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

وستاهای باالی ۲۰خانوار دارای اینترنت  ۹۲/۶درصد �

ی                   ی ۲۶ سایت تلفن همراه جدید توسط ایرانســـــــــــــــل و راه اندا� راه اندا�

۱۷ ســایت تلفن همراه جدید و ارتقاء ۸ ســایت توســـط همراه اول با 

ی بالغ بر ۱/۰۲۰/۰۰۰ میلیون ریال   اعتبا�

اتصــــــال ۱۵۱ روستا به شبکه ملی اطالعات با اعتبارات دولتی با ه��نه 

کرد  ۱/۵۱۰/۰۰۰ میلیون ریال

ی،شـــبکه دیتا و FTTH توســـط  ی ،کافوی نو� توســعه شــبکه فیبر نو�

ی بالغ بر  ۵۰۰/۰۰۰ میلیون ریال شرکت مخابرات استان با اعتبا�

ی و ایجاد حداقل ۳۲۰ نفر اشتغال  ی ۱۰۶ دفت� پیشــخوان شه� راه اندا�

در این حوزه

وستایی و اشتغال بیش از ۱۵۰ نفر در این حوزه � ict ی ۷۵ دفتر راه اندا�

۴۵





تولید و اشتغــــــال



یکشنبه های تولید، اشتغــــــــال آفرین

د� راستای تحقق شعار سـال و سـیاسـت های دولت محترم 

مبنی ب� رفع موانع تولید برای بهبود معیشـــــــت عمومی و 

توسعه پایدار اقتصـــادی، هماهنگی بین بخشــــی،  حفظ 

رات د� بخش تولید؛ برنامه  ورت تســـــهیل مق� اشتغال وض�

یکشـــــــــــنبه های حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال 

آف��ن آغا� و تداوم دارد. 

خدمتگزاران مردم شــــــ��ف اســـــــتان باور دارند که تحقق 

توسعه پایدا� با پشـــــــت میزنشــــــــینی و مدی��ت تمرکزگرا 

ناممکن است و رفع موانع و پشــــــــــتیبانی از تولید نیازمند 

اقدامات عینی و عملی اسـت و نباید صـرفا در مقام سـخن و 

ی ها و اقدامات برای رفع  حرف محصـــو� بماند. لذا برنامه ���

ی  وال پیچیده و زمان بر ادا� ج ا� � موانع تولید با ســـرعت و خا�

ی می شود.  پیگی�

ی برای  ی و امکان سا� با توجه به نقش دولت در تســهیل گ�

رفع موضوعاتی از جمله سیســــتم بانکی، بیمه ای، مالیاتی 

د� راستای حمایت از تولید یکشــــــنبه های حمایت از تولید، 

دانش بنیان و اشــــــتغال آف��ن نماد عینی جدیت و حرکت 

دولت د� راستای بهبود اقتصاد و تامین رفاه عمومی است.

وز ۴۶ هفته یکشـنبه های حمایت از تولید، دانش  تا به ام�

بنیان و اشتغال آف��ن با حضــور استاندا� و مدیران دستگاه 

های اجرایی برگزار شـــــــــده و بازدید از  ۹۷ واحد تولیدی و 

صنعتی با تصــــــــــویب ۲۰۸ مصــــــــــوبه که ۵۴درصد 

مصــــــوبات تحقق یافته است، ضمن اینکه تالش برای رفع 

موانع تولید را ا� پشـــت میزنشـــینی به کار میدانی و جهادی 

ســـوق داده موجب شـــده امید برای تولید فراگیر د� بخش 

خصوصی نیز تقویت گردد.
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

۴۹



جهاد کشـــــــــــــاورزی 

نهضــــــــــــــــــــت بزرگ گلخانه در استان راه 

اندازی می شود.

بخش کشــــــــاورزی از پیشــــــــرانهای مهم 

توسعه استان است.

 باید سند جامع کشـاورزی بر مبنای سند 

آمایش سرزمینی در محصـــــــــــــــــــــــــــوالت 

کشـــــــــاورزی آذربایجان غربی برای کوتاه 

مدت، مــــــیان مدت و بلـــــــندمدت تدوین 

شود تا بخش کشـــــــــــــــــاورزی استان را از 

روزمــــرگــــی خارج کــــرده و به یک بــــرنامه 

جامع برسیم.

با راه اندازی نهضــت گلخانه، می توان تا 

پایان دولت ســیزدهم، حداقل ســـه هزار 

هکتار گلخانه در استان احداث کرد.

باید به بخش آبخیزداری در اسـتان توجه 

بیشـــتری شود و با هوشمندسازی قنوات 

آب و بــــــرخورد با چاه های غیــــــرمجاز، به 

سمت کشــت محصـــوالت کم آبر حرکت 

کنیم.

یکــــــی از مهمتــــــرین اقدامات با توجه به 

شرایط منطقه و وضعیت آبی، کشـــــــــــت 

محصوالت کم آب بر است.

استاندار:
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

تــــــــــــــــــــــــــــــــــن
تولید گندم۲۵ رشد ۵۴۰/۰۰۰رشد

درصدی

 تولیــــــــــــــــــــد 

محصوالت زراعی 

۴/۳

رشد 

درصدی

سطح زیر کشت 

گیاهان کم آب بر با

هکتـــــــــار

 

۷۱

۹۱۰

رشد 

درصدی

 تولیــــــــــــــــــــد 

 محصوالت باغی  

۲

رشد 

درصدی

خرید تضمینی

گندم  

۸۹

درصــــــــــــــــــــدی

تــــــــــــــــــــــــــــــــــن
توزیع ۲۰

نهاده های دامی 
۶۲۶/۰۰۰رشد

درصــــــــــــــــــــدی

۵۱

تولید ۲۳ هزار تن عسل

     اشتغال ۲۵۰۰ نفر
ال تسهیالت  اخت ۷۲۸۰ میلیارد ر�  با پرد

برای طرح های تولیدی و اقتصادی



ارتقاء شاخص های اقتصادی

۴۶ درصدی-  نرخ  مشـــــــــــــــــارکت اقتصـــــــــــــــــادی    د  ر 

آذربایجان غربی

۷۴ درصدی-  افزایش  تســـــــهیالت حوزه مشــــــــاغل 

خانگی در آذربایجان غربی

۸۴ درصدی-  تحقق  تعهد اشتغال آذربایجان غربی

شـــغل طی ســــال گذشــــته در  ۱۹ هزار و ۴۶۱ -  تحقق 

آذربایجان غربی 

۳۳ هزار-  اشتغال به کار حدود  نفر طی یکســـــــــــــال 

گذشته در بخش تعاون آذربایجان غربی 

۱۰ درصـــــــدی-  رشــــــد  تعاونی های فعال از ۱۸۲۶ به 

۲۰۹۳ تعاونی

ها
ص 

خ
شا

۵۲

   کاهش نرخ بیکاری

ی در این اسـتان حدود۳ درصـد کاهش یافته و به   ن�خ بیکا�

ی قرار دارد( استناد به  قم ۷ درصد رسیده و د� رتبه ۵ کشـــــو� ر

مرکز آمار ایران) 

ی استان در تابســتان ۱۴۰۱  دالیل کاهش ن�خ بیکا�

نسبت به تابستان ۱۴۰۰

ی و اشتغال  - احیاء واحدهای تولیدی راکد استان و بکارگی�

وی کار قابل توجه نی�

ی استاندار محترم در قالب یکشــــــــنبه های  - برنامه ابتکا�

تولید ( بازدید از ۹۵ واحد تولیدی تاکنون) با ۲۲۰ مصـوبه که 

باعث تثبیت اشــــــــــتغال و نیز در خیلی ا� واحدهای مذکو� 

باعث توسعه تولید و اشتغال شده است. 

- رفع مشـــــکالت و موانع تولید واحدهای تولیدی از ط��ق 

وه تسهیل و رفع موانع تولید استان کارگ�

 - ســیاســتهای اشــتغال زای دولت ســـیزدهم نظیر تامین 

ونق  مالی و ارائه تســهیالت در قالب تســهیالت تبصــره ۱۸ ( �

تولید و اشتغال) - تســـهیالت تبصـــره ۱۶ ( قرض الحســــنه 

وستایی -  اشتغال زایی) - تســـــــــــــــهیالت اشتغال پایدا� �

تســهیالت مشـــاغل خانگی - تســـهیالت صندوق توسعه 

ملی، تسـهیالت، مشـوق ها و سایر حمایت های انجام شده 

ی به  از تولید و اشـتغال از محل سـف� ��اسـت محترم جمهو�

استان

   رتبه نخست بهبود فضای کسب و کار

 از نظر شاخص محیط کســـــــــــــــــب و کا� و شاخص امنیت          

ی سرمایه گذا�

اســــــــــــتان آذ��ایجان غ��ی با امتیاز ۵/۵۹ رتبه ۴ را د� بین 

استانهای کشـــور کســــب کرده و د� بهار سال ۱۴۰۱ نی� با 

امتیاز ۵/۲۱ رتبه نخست را داشته است. 

عوامل اصــلی دخیل د� بهبود صـــورت گرفته در محیط 

کسـب و کا� را می توان تسـهیل و تســ��ع در فرآیندهای 

ی و کســـــب و کارها و بویژه د� بخش صدور  سرمایه گذا�

مجوزها و نی� پاســخ اســتعالم های م��وطه و نیز ارتباط 

تنگاتنگ و تعاملی بنگاههای اقتصـــــــادی، واحدهای 

تولیدی، ســـــــــــــرمایه گذاران و کارآف��نان با مقام عالی 

استان و مدیران ارشد اقتصادی استان و نیز ارائه مشـوق 

ها، حمایتها و تســـــــــهیالت قابل توجه به حوزه تولید و 

اشتغال و کسب و کارها می توان بر شمرد.

عه
س

تو
ر 

سی
 م

در
ی 

��
 غ

ن
جا

�ای
ذ�

 آ



تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

تعاونی های دانش بنیان۳۵۰ ایجــــــــــــــــــاد رشد

فرصت شغلی

تعاونی ها

 

۹۶۲

صـــــــــدور 

فقـــــــــــــــــــــــــــــره

پروانه 
اکتشاف معدنی

 

۴۵

درصــــــــــــــــــــدی

د� یکسـال گذشته ۸۴۶ نف� وام مشـاغل خانگی را در آذ��ایجان غ��ی د��افت کرده اند که میزان پرداختی در این 

بخش به ۴۱۰ میلیارد  لایر میرسد و با اختصاص این میزان تسـهیالت، ۲ هزا� و ۲۴۵ نفر در آذ��ایجان غ��ی صاحب 

شغل شده اند.

ایجاد اشتغال مسـتقیم برای ۳۸۵۲ نف� با صدور ۲۴۱ 

ی  ی صـــنعتی با ســــرمایه گذا� وانه بهره بردا� فقره پ�

بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد لایر

برآورد اشتغال مســــــــتقیم برای ۵۲۲۰۰ نف� با صدور 

ی  ۲۲۲۵ فقره جواز تاسـیس صـنعتی با ســرمایه گذا�

بالغ بر ۹۹۱ هزار میلیارد لایر

ایجاد اشتغال مســـــتقیم برای ۳۵۹ نف� با صدور ۴۷ 

ی بالغ  ی معدنی با سرمایه گذا� وانه بهره بردا� فقره پ�

بر ۱۰۰۰ میلیارد لایر

قم  تحقق ۱۹ هزا� و ۴۶۱ شـــغل طی ســـال گذشـــته ر

مصــــــــــوب برای این حوزه طی سال گذشته ۲۴ هزار 

شغل بود که تحقق ۸۴ درصدی را شاهد بودیم .

صـــــــــدور 

فقـــــــــــــــــــــــــــــره

پروانه 
اکتشاف معدنی

 

۴۵

صـــــــــدور 

فقـــــــــــــــــــــــــــــره

گواهی
اکتشاف معدنی

 

۲۲

افزایـــــــــــــــــــش 

درصـــــــــــدی

آموزش های
مهارتی تعاون

 

۷۰

۵۳



افزایش احیای واحدهای راکـــــــــــــــــــــــد

احــــــــــــــــــــیای واحدهای راکد به 

منظور افزایش اشـــــــــــــــــتغال از 

اولویت های مدیریت اســـــــتان 

در حمایت از تولید به شـــــــــــمار 

می رود.

استاندار:
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

واحدهای صنعتی راکد۱۶/۳ کاهش
مستقر در شهرکها ونواحی صنعتی درصــــــــــــــــــــدی

واحدهای صنعتی راکد۱۶/۳ کاهش
مستقر در شهرکها ونواحی صنعتی درصــــــــــــــــــــدی

واحد صنعتی راکد۱۲۰ احیای
واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

۵۵

از مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ 

تجلیل از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی 





نهضت ملی مسکن



نهضت ملی مسکنّ

موانع پیش روی نهضـــــــت ملی مســـــــکن در 

استان حل شود.

حل مشـــــــکالت طرح نهضـــــــت ملی ساخت 

مســــــــــکن مورد توجه وزارت راه و شهرسازی 

قرار گیرد.

از توجه ویژه رییس جمهور به تامین مســکن 

در کشــور قدردادنی می کنیم و بر لزوم توجه 

به ساخت مســـــــکن در بحث نهضــــــــت ملی 

مســـــــــــــــــــکن و تامین زیر ساخت های آن در 

استان تاکید داریم.

این طرح فرصت خوبی برای صاحب مسـکن 

شدن مردم استان و بخصـــــــــــــوص جوانان با 

برخورداری از تســـــــــــــهیالت پیش بینی شده 

است.

مشـــــکلی از بابت تامین اراضی برای ساخت 

مسکن در آذربایجان غربی وجود ندارد.

استاندار:

خانه دار کردن مردم یکی ا� برنامه های اصـــــــــلی دولت 

مردمی بوده که در قالب ط�ح نهضـت ملی با چشــم انداز 

ی  خانه دار شـــــــــدن بیش از ۴ میلیون ایرانی هدف گذا�

ی  شده است. در استان آذ��ایجان غ��ی با توجه به پیگی�

های صـــورت گرفته برای ســـاخت اراضــــی مورد نیا� برای 

احداث ۲۲۱ هزا� واحد نهضـت ملی مســکن در آذ��ایجان 

غ��ی فراهم شـده و این میزان بیش از ســهمیه ۱۸۰ هزا� 

واحدی تعیین شـده برای اسـتان اســت. با توجه به نقش 

ی و اهمیت دوصد چندان  و� مهم مســـکن د� زندگی ام�

آن در اســـــــــــــتانی با ویژگی های جمعیتی و جغرافیایی                 

آذ��ایجان غ��ی، اهتمام شکل گرفته د� یکســــــــــــــال 

گذشته د� بخش مردم و مســــــئوالن گویای تالش های 

جهادی در این بخش است.
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تاکنون ۱۶۸ هزا� و ۴۷۴ خانوار در این ط�ح ثبت نام کرده اند

۳۳ هزا� و ۱۸۴ خانوا� واجد شرایط نهضت ملی مسکن در آذ��ایجان غ��ی

۷ هزا� و ۹۵۲ خانوار از میان متقاضیان واجد شرایط وجه اولیه را وا��ز کرده اند 

و ۷۷۳ هکتا� زمین برای ساخت واحدهای این تعداد متقاضی تخصــــــــیص 

یافته است.

۲۴ هزار هکتا� زمین شناسایی شده است

عملیات اجرایی و ساخت ۴۰۱ هزا� واحد مســـــــــکونی در آذ��ایجان غ��ی آغاز 

شده است.

بهره مندی ١٢ هزا� و ١۴٠ خانوار متقاضی نهضــت ملی مســکن از تســـهیالت 

بانکی 

سیمای 
نهضت ملی مسکن 
ی ایجان غر� در آذر�

تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

تاکنون ۱۶۸ هزا� و ۴۷۴ خانوار در این ط�ح ثبت نام کرده اند

۳۳ هزا� و ۱۸۴ خانوا� واجد شرایط نهضت ملی مسکن در آذ��ایجان غ��ی

۷ هزا� و ۹۵۲ خانوار از میان متقاضیان واجد شرایط وجه اولیه را وا��ز کرده اند 

و ۷۷۳ هکتا� زمین برای ساخت واحدهای این تعداد متقاضی تخصــــــــیص 

یافته است.

۲۴ هزار هکتا� زمین شناسایی شده است

عملیات اجرایی و ساخت ۴۰۱ هزا� واحد مســـــــــکونی در آذ��ایجان غ��ی آغاز 

شده است.

بهره مندی ١٢ هزا� و ١۴٠ خانوار متقاضی نهضــت ملی مســکن از تســـهیالت 

بانکی 

۵۹





راه و شهرسازی



بهره برداری از ۱۵۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی

��رســــــــــــاخت های حمل و نقل جاده ای یکی از عوامل 

وزه بر کسـی  ود. ام� کلیدی د� رشد اقتصادی به شمار می�

پوشیده نیســــــــــــــــــت که راه رسیدن به فرایند توسعه 

اقتصـــادی تنها با عبور ا� پل مســـتحکمی به نام حمل و 

و میتوان با اطمینان گفت  نقل امکان پذیر اسـت ؛ از این �

که حمل و نقل یکی از اصــــــــــلی ت��ن ارکان ��� بنایی به 

شـــمار میآید ؛ رکنی که همواره مورد توجه خاص اســـت. 

دولت ســـــیزدهم با درک این موضـــــوع که حمل و نقل 

رگانی،  چون شــ��انی اســـت که ســـایر اجزای خدماتی، با�

�ی  را در دو سطح ملی و بین المللی به  صنعتی  و کشـــاو�

هم پیوند می دهد و تاثیرات عمیقی ب� رشــد و توســعه 

دولت ســــــــــیزدهم اهتمام ویژه ای برای 

تکمیل زیرســــــــــــــاخت های جاده ای در 

آذربایجان غــــربــــی دارد. توجه ویــــژه به 

پروژه های راهســــــــــازی از جمله تکمیل 

کریدور بزرگراهی غرب کشـــور که پایانه 

مرزی بازرگان در شــــــمال اســـــــتان را به 

بندر امام خمینی(ره) متصـــــل میکند از 

مطالبات اســــاســــی اســــتان اســـــت که 

خوشــــــــــــــــــبختانه دولت مردمی عنایت 

خاصی به این مبحث دارد.

استاندار:

این بخش ها بـر جا مـی گذارد ؛ بخش هایــی که 

در حقیقت پیشـــرفت و پس رفت اقتصـــاد یک 

کشــو� بســتگی مســـتقیم به عملکرد تک تک 

نها دارد در اســـــــتان آذ��ایجان غ��ی به جهت  آ

ی از گمـــــرکات و              موقعیت ویــــژه د� بـــــرخوردا�

ی با سه کشــور نگاه  �ی و همجوا� پایانه های م�

ویژه ای را معطوف داشته است.

ز مشــــــــــترک با سه کشــــــــــور عراق، ترکیه و  م�

آذ��ایجان، بهره مندی ا� پنج پایانه صــادراتی و ۹ 

گمرک نشــان از اهمیت استان در مباحث تجارت 

بین الملل دارد. آذ��ایجان غ��ی در مســــــیر دو 
ً

ک��دور مهم قرار دارد که طبیعتا دســــترســـــی 

وپا از ط��ق زمینی  ی اسالمی به ترکیه و ا� جمهو�

و ��لی از استان آذ��ایجان غ��ی انجام میگیرد.
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

�ی آذ��ایجان غ��ی جهت  وژه های راه های مواصالتی و م� �ی، اتمام پ� ی م� ی مبادالت تجا� وانســــــــــا� د� راستای �

رگراه و راه اصلی در  ونق صادرات و واردات تســــــ��ع شده است به نحوی که د� یکســــــال گذشته ۱۵۰ کیلومت� ب� �

ی رســـیده اســـت. بهبود حوزه راه اســـتان و جبران عقب ماندگی های این بخش در  آذ��ایجان غ��ی به بهره بردا�

دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد و هفت هزار میلیارد تومان در ج��ان سـف� رئیس جمهو� به آذ��ایجان غ��ی 

به حوزه راه اختصاص یافت.

ساخت و توسعه

کیلومــــــتر

کریدور 
بزرگراهی و راه اصلی

۲۲۰

آغاز ساخت 

واحــــــــــــــــــــــد

نهضت 
ملی مسکن 

۴۰/۰۰۰

اخــذ سند مالکیت 

هکتـــــــــــــــــار 

اراضی ملی داخل 

محدوده شهری

۲۱/۰۰۰

تصویب 

 
طرح تولیدی، صنعتی

 معدنی، کشاورزی 

و خدماتی 

در کارگروه زیربنایی 

۱۹۰

ساخت راه اصلی۱۴ رشد
درصــــــــــــــــــــدی

۶۳



اتمام بزرگراه ارومیه به سرو

ز است که از آن  آذ��ایجان غ��ی، استانی با ۹۶۰ کیلومتر م�

وپا برای کشــــــــــــورمان و حتی آسیای دو� یاد  وازه ا� به د�

زاد  میشـــــــود و با همین تعبیر، نیاز آن به مناطق ویژه و آ

و  اقتصادی بسیا� ��اد است و منطقه ویژه اقتصـادی س�

د� رفع این نیاز میتواند بســـــــیار کارسا� باشد. آذ��ایجان 

غ��ی در مسیر توسعه تجارت بین الملل ایران، بیشـت��ن 

سهم را به ویژه در خصـــــوص حضــــــور ایران د� بازارهای 

وپایی دارد. این اســــــــتان حدود یک چهارم پایانه های  ا�

زهای رسمی کشـو� را در اختیار دارد، تنها کشـور  �ی و م� م�

� با ترکیه نیز آذ��ایجان غ��ی اســــــــــــت و باید دارا  هم م�

ی با ظرفیت هایی نظیر  و و را� رگان، ســــ� زهای با� بودن م�

نزدیک بودن به د��ای ســـــــــــیاه، منطقه قفقاز، د��ای 

وپا و بهشـــــــــــــت  ق ا� مدیترانه، منطقه استرا���کی ش�

وارداتی شمال عراق را نی� به این م��ت ها اضافه کرد.
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

و به علت نزدیکی به بندر "مرســـــین" به  �ی ســــ� پایانه م�

عنوان قطب مهم صادرات و واردات کشـــــــــــور ترکیه، از 

اهمیت خاصـــــی برخوردار اســـــت که با توجه به این امر، 

و میتواند نقش خوبی در اقتصــــــــاد ایفا  �ی س� پایانه م�

و پس از ۲۷ سـال در دولت  ومیه س� رگراه ا� کند. تکمیل ب�

نسـت این  سیزدهم خبر مسرت بخشـی بود که حاکی از آ

رگ و ملـی نقش مهم  رگراه به عنوان یکی از طرحهای ب� ب�

زادراه  در تران��ت خارجی و اتصـــال مرکز کشــــور از ط��ق آ

و دارد  ی به گمرک سـ� رگراه شهید کالنت� تهران - تب��ز - ب�

وژه در  و دولت سیزدهم مصــــــــمم گردید تا اتمام این پ�

س��عت��ن زمان ممکن صورت گیرد.

کاهش مســــافت، ارتقای سطح تران��ت با� و مســـــاف� و 

اهمیت اقتصـــــــــــــادی از مزایای مهمی است که با بهره 

رگراه تحقق پیدا کرده اســـــت. توســــــعه  ی از این ب� بردا�

ونق  مبادالت اقتصـــــــادی کشـــــــورهای ایران و ترکیه، �

ی و کاهش ســوانح جاده های از مهم  صـنعت گردشـگ�

رگراه اســـت. این محو� یکی از  ت��ن مزایای توســعه این ب�

رگراهی غرب  نتنی و منشـــــــعب به ک��دو� ب� محورهای آ

ی آن، زمینه  کشــــــور است و تکمیل تع��ض و بهســــــا�

ی منطقه را فراهم میکند. جهش در حجم مبادالت تجا�

و از ســـال  ومیه - ســ� رگراه بین المللی ا� عملیات اجرایی ب�

۱۳۷۴ آغاز شــده و تا پیش از ســـال ۱۳۹۸ تنها ۲۵ کیلومتر 

این محو� ����ار ترافیک رفته بود که با تالشــهای صــورت 

گرفته ۲۷ کیلومت� باقیمانده این محور نیز در ســـــــــــــال 

ی شد. گذشته آسفالت و آماده بهره بردا�

و به علت نزدیکی به بندر "مرســـــین" به  �ی ســــ� پایانه م�

عنوان قطب مهم صادرات و واردات کشـــــــــــور ترکیه، از 

اهمیت خاصـــــی برخوردار اســـــت که با توجه به این امر، 

و میتواند نقش خوبی در اقتصــــــــاد ایفا  �ی س� پایانه م�

و پس از ۲۷ سـال در دولت  ومیه س� رگراه ا� کند. تکمیل ب�

نسـت این  سیزدهم خبر مسرت بخشـی بود که حاکی از آ

رگ و ملـی نقش مهم  رگراه به عنوان یکی از طرحهای ب� ب�

زادراه  در تران��ت خارجی و اتصـــال مرکز کشــــور از ط��ق آ

و دارد  ی به گمرک سـ� رگراه شهید کالنت� تهران - تب��ز - ب�

وژه در  و دولت سیزدهم مصــــــــمم گردید تا اتمام این پ�

س��عت��ن زمان ممکن صورت گیرد.

کاهش مســــافت، ارتقای سطح تران��ت با� و مســـــاف� و 

اهمیت اقتصـــــــــــــادی از مزایای مهمی است که با بهره 

رگراه تحقق پیدا کرده اســـــت. توســــــعه  ی از این ب� بردا�

ونق  مبادالت اقتصـــــــادی کشـــــــورهای ایران و ترکیه، �

ی و کاهش ســوانح جاده های از مهم  صـنعت گردشـگ�

رگراه اســـت. این محو� یکی از  ت��ن مزایای توســعه این ب�

رگراهی غرب  نتنی و منشـــــــعب به ک��دو� ب� محورهای آ

ی آن، زمینه  کشــــــور است و تکمیل تع��ض و بهســــــا�

ی منطقه را فراهم میکند. جهش در حجم مبادالت تجا�

و از ســـال  ومیه - ســ� رگراه بین المللی ا� عملیات اجرایی ب�

۱۳۷۴ آغاز شــده و تا پیش از ســـال ۱۳۹۸ تنها ۲۵ کیلومتر 

این محو� ����ار ترافیک رفته بود که با تالشــهای صــورت 

گرفته ۲۷ کیلومت� باقیمانده این محور نیز در ســـــــــــــال 

ی شد. گذشته آسفالت و آماده بهره بردا�



توسعه حمل و نقل ریلی

حرکت در مســـــــــــــــــــــــــــــیر استفاده حداکثری 

اقتصــــــــــادی از راه آهن از جمله اولویت های 

مهم استان است و در این خصــــوص، برنامه 

ریزی جدی، مدون و کاربردی داریم.

حوزه راه آهن، تحولــــــــــــــــــــــــی عظیم در حوزه 

اقتصـادی استان ایجاد می کند. از نخســتین 

روزهای حضور در استان، استفاده حداکثری 

از خط آهن مراغه - ارومیه در دســتور کار بود 

که با تصــویب اعتبارات بســیار خوب در سفر 

ریاســــــــــت جمهوری، بلندترین گام برای این 

امر برداشته شد.

هزینه حمل بار با اســـــــــــــــتفاده از خط ریلی، 

حداقل ۴۰ درصــــــــــــــــــــــــد ارزان تر از حمل بار             

جاده ای است ولی ما هنوز نتوانســــــته ایم از 

این ظــــــــــرفیت بــــــــــرای کاهش قیمت کاالها 

استفاده کنیم.

صــــــــــــــــــــادرات کاالهای واحدهای تولیدی از 

ظرفیت های مهم خط ریلی  است.

حوزه راه آهن اســــــــــــــــــــــتان آذربایجان غربی 

نیازمند ساختار مستقل است.

اتصـــــــــــــــال خطوط ریلی ارومیه به مرز سرو، 

نقده به مــــرز تمــــرچین و ارومیه به تبــــریـــــز و 

افزایش تعداد و کیفیت قطارهای استان یک 

مطالبه مردمی است.

استاندار:

حمل ونقل ��لـــــی به عنوان یکـــــی از قدیمــــــی تــــــ��ن                      

وش های جابه جایی مســـــــــاف� و کاال از محبوبیت ��ادی  �

برخوردار است که به دلیل ویژگیهای منحصـــــــ� به فردی از 

ی با محیط  �ی، سازگا� جمله صرفه جویی در مصـــــــــــرف ان�

��ســت و توسعه پایدار، کاهش ه��نه ها، امنیت بیشـــتر 

ی  نسبت به سایر شقوق حمل ونقل و... با استقبال بیشت�

برای تران��ت مواجه شـده و دولت مردمی نیز سـیاســتهای 

خود را در جهت تقویت حمل و تقل ��لــی د� پیش گـــرفته 

وی کار آمدن اسـتتاندار  آذ��ایجان غ��ی توسـعه  اسـت. با �

این بخش در اســــــتان آذ��ایجان غ��ی به جهت موقعیت 

مهم جغرافیایی در دســـــــتور کار قرار گرفت. ۲۴۰ کیلومتر 

خطوط ��لی اســتان فرصـــت مناســـبی اســـت برای نقش 

آف��نی بیشـــتر در توسعه اقتصــــادی که این مهم از سال 

ی شده است. قبل به طور جدی پیگی�
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

برای توسعه ایستگاه های راه آهن۴۰۰ تخصیص
میلیارد تومان

تعداد واگن های باری ۱۳ رشد
درصــــــــــــــــــــــدی

جابجایی مسافر ریلی ۶۰ رشد

۶۷

درصــــــــــــــــــــــدی



ساختمان جدید پایانه رازی آماده افتتاح

   تردد مسـافر از پایانه های مرزی استان 

(پایانه های مـــــــــــــــــــــــــرزی رازی و بازرگان 

بیشــــــــــترین تردد مســــــــــافر را داشتند.)         

۲ میلیون نفر

   تردد  ۵۳۶۰۹ دستگاه ناوگان ترانزیتی 

از پایانه های مرزی اســــــــــتان و قرارگیری 

پایانه مرزی بازرگان در رتبه های نخست 

تا سوم کشـوری در زمینه بیشــترین تردد 

ناوگان ترانزیتی از کشور

   اجرای طرح های توســـــــــــــــعه و عمرانی 

مبادی ورودی و خروجی کشــــــــــــــــــــــور در             

آذربایجان غربی با ســــــرمایه گذاری بالغ 

بر ۲۰۰ میلیارد تومان در ۵ پایانه مرزی 

شاخص ها

� رســـــــــمی ایران با ترکیه در  ی خوی ســــــــومین م� ز  را� م�

ونق اقتصـادی  ی د� � آذ��ایجان غ��ی است و نقش مؤث�

ی  ی در فاصـــــله ۷۵ کیلومت� �ی را� منطقه دارد، گمرک م�

ز ایران با کشـــــــــور ترکیه قرار  غرب شهرستان خوی و در م�

دارد.

ی و  اعتبار ه��نه شده برای احداث ساختمان مســــــــــاف�

ی خوی تا این مـــــرحله ۲۲۰ میلیارد  �ی را� ی پایانه مــــ� تجا�

تومان بوده اســـــــــــت. این مجموعه یکی ا� پرترددت��ن 

ی کشــو� و یکی از مجهزت��ن پایانه های  زهای مسـاف� م�

زش واقعی اعتبار  ی اسالمی ایران است که ا� �ی جمهو� م�

وز، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان  ه��نه شـــده در آن به ن�خ �

برآورد میشود.

ی از  ز، را� با تســـــــــــهیل تردد و ایجاد گذر مطلوب از این م�

جذابیتهای ویژه ای برای مســــــــافران برخوردار است. این 

ط�ح در ۹ هزا� و ۵۰۰ متر م��ع ����نا در ســـــــه طبقه اجرا 

شده است.
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۱۳۰
کیــــــــــلو متر 

تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

بزرگراه، راه اصلی۲۰۰

 فرعی و روستایی
لکه گیری

 
کیــــــــــلو متر 

احداث

پروژه های مشارکتی  ۵۰ اجرای
کیلومتــــــــــــــــر

و انواع روکش آسفالت

بهسازی و آسفالت

۱۳۰
میلیارد تومان

۱۵۶راههای روستایی 
میلیارد تومان

۶۹





آب و انــــــــرژی



رشد آبرســــــــــــــانی روستایی

وستایی به عنوان جمعیت مولد ، نقش بســیا�  جمعیت �

و  بااهمیتی د� رشــد و تعالی ایران داشــته اســت و از این �

همواره مورد توجه ارکان مختلف اقتصــادی بوده است. 

ویه به شهرها و حاشیه نشینی و  ی از مهاجرت بی� جلوگی�

معضـــــــالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصـــــــادی ناشی از 

وســتاییان به  زها توســط � مهاجرت، حفظ و حراسـت از م�

ونق  عنوان اولین ســـــــــــــــــــنگر دفاعی مردمی، ایجاد �

وستایی،  اقتصـــــــــادی و تولیدی توسط جمعیت مولد �

وســــتا منبعث شـــــده و  همگی از جایگاه و نقش ویژه �

بدیهی اســـــــت برای ایجاد انگیزه و حفظ این جمعیت د� 

وستاییان بســـــیار  وستاها، تامین ��رساخت های اولیه � �

حیاتی و با اهمیت است.

وم ، عالوه بر  وســتایی و مح� آبرســانی به ویژه در مناطق �

توســـعه ســـالمت با دســـترســــی به آب ســــالم و ایجاد 

ومیت زدایی از این  ��رســــــاختهای جدید، میتواند در مح�

مناطق نقش مهمی ایفا کند.

وی کار آمدن دولت سـیزدهم البته این موضـوع مورد  با �

نجا که طبق برنامه ارائه شـده د�  توجه جدی قرار گرفته تا آ

یکســـــــــــــــــــــال گذشته با وجود کمبود منابع مالی به 

49روستاي استان آب رسانی شده است.

دولت سیزدهم طی یکســال گذشته 

با نگاه ویژه به این بخش در راســتای 

توســــــــــعه خدمات آب و فاضــــــــــالب 

اســـــــتان، ۶ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال 

هزینه کرده که ۳۴۰ درصد بیشــتر از 

سال پیش از آن اسـت. میزان هزینه 

کرد در یکســـــــــــــــــــــال فعالیت دولت 

ســـــــــیزدهم چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد 

ریال افزایش یافته است.

استاندار:
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

وم و کم برخوردار در کنار جذب اعتبار ا� بخشـــــهای مختلف، از جمله مهمت��ن راهبردهای دولت  د� یکســــال گذشته، توجه به مناطق مح�

ی انجام شده  بوده است. در سال اول دولت سیزدهم، مشــکل 76 روستاي مشــکل دار استان در حوزه آب شرب رفع شد. سرمایه گذا�

برای اجرای این ط�ح حدود ۷۷۰ میلیارد لایر بوده است.

وستاهای آذ��ایجان غ��ی احداث شده که برای این امر هم  ن ذخیره آب در شهرها و � د� یکسـال گذشته، همچنین ۲۳ هزار مترمکعب مخ�

یک هزا� و ۱۷۰ میلیارد لایر ه��نه شده است. د� بخش فاضالب هم اقدامات بســــیار خوبی طی یکســــال گذشته در استان انجام شده که 

نها است. وستای استان از جمله آ احداث ۵۵ کیلومتر شبکه در ۹ شه� و ۲ �

وستاهای مشـــــکل دار است. در سال گذشته ۳۷۹  ی های استاندار آذ��ایجان غ��ی رفع مشــــکل � ویکردهای دولت با پیگی� از مهمت��ن �

نها د� یک برنامه ۳۰ ماهه، با قرارگاه امام حســـن مجتبی  وستای مشــکل دار از نظر آب شرب در استان شناسایی شد که برای رفع مشــکل آ �

(علیه السالم) سپاه قراردادی امضا شده و قرار است ۹ هزا� و ۶۶۰ میلیارد لایر برای این موضوع ه��نه شود.

وستا بسـیار مشــکل دار هســتند و در نظر است د� یک برنامه  وستای مشـکل دار دیگر در استان دا��م که ۶۰۰ � عالوه بر آن، یک هزا� و ۱۲۰ �

ومیت زدایی این مشکل رفع شود. چهار ساله از محل اعتبارات مح�

رفع بی آبی روستای مشکل دار ۷۶

۷۳



اجرای طرح شهید شبان در ارومیه

۱- اجــــــــرای طــــــــرح خط انتقال دوم آب خام به 

تصـــفیه خانه آب ماکو از دیگر طرحهایی است 

که در راســـــتای توســــــعه خدمت آبرســــــانی در 

استان انجام میشود که بازرگان، ماکو، شوط و 

روستاهای در مسـیر این ۲ شهر از آن برخوردار 

شـــده که قرار اســــت تا ســــه ماه آینده به اتمام 

برسد.

۲- مدول سوم تصـــــــفیه خانه فاضالب ارومیه، 

مهمترین طرح در این بخش اســت که با اتمام 

آن، ۶۰ هزار مترمکعب به ظرفیت تصــــفیه این 

مرکز اضـــافه شـــده و امکان خدمت رســــانی به 

۳۰۰ هزار نفر دیگر از شــــــــــــهروندان ارومیه ای 

فراهم خواهد شـــــــد.مراحل ســــــــاختمانی این 

مدول تمام شــــــده و در بخش الکترومکانیکال 

نیز ۸۵ درصد پیشرفت را شاهد هستیم. 

۳- احداث خط پســـــــاب این تصــــــــفیه خانه به 

ســــــــــــــــــــــــــــمت پیکره دریاچه ارومیه را از دیگر               

برنامه های این شرکت است. در این خصـوص 

نیز ۸.۷ کیلومتر احداث شـــــــــــــــــده و برای ۲.۳ 

کیلومتـــر باقـــی مانده از این خط، ۴۵۰ میلیارد 

تومان اعتبار تصویب شده است.

۴- آبرســــانی به بوکان، طرح فاضــــالب تکاب و 

طرح فاضــــــالب شـــــــاهین دژ نیز از جمله دیگر 

اقداماتی اسـت که در راســتای توســعه خدمت 

رســـــــــــــــــانی در آذربایجان غربی در حال انجام 

است.

شاخص ها

ومیه  وستای مشکل دار ا� عملیات اجرای آبرسانی به ۳۳ �

ومیه در قالب ط�ح شهید شبان  ل ا� د� بخشهای نازلو و ان�

آغاز شـــــده  اســـــت.این ط�ح یک هزا� و ۴۰۰ میلیارد لایر 

ی سای�  ه��نه دارد که برای اجرای آن ۲۴ کیلومتر لوله گذا�

ی بنیاد مستضعفان انجام میشود. رگ با همکا� ب�
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

گازرسانی به روستاها۷۱ رشد
درصـــــــــــــــــــدی

تعداد مشترکین برق۳ رشد
درصــــــــــــــــــــــدی

روستاهای برقــــــــــدار۱۰ رشد
درصــــــــــــــــدی

۲۰۷
روســـــــــــــــــــــــــــتا

جمعیت روستایی برخوردار از گاز۲۱ رشد
درصــــــــــــــــدی

شبکه گازرسانی ۱۲ رشد
درصــــــــــــــــدی

۱۴۳۸
کیلومتــــــــــــــــر

شبکه فاضالب ۵۵ احداث
کیلومــــــــــــــــتر

۹
شهــــــــــــر

۲
روستا

۷۵





ورزش و جوانان



رشد سازمان های مردم نهاد 

وزه گســـــــــــــــــــترش سازمان های مردم نهاد یکی ا�  ام�

ویکردهای مؤثر در جهت حل مشـــــــــــکالت اجتماعی،  �

فرهنگی، ��سـت محیطی و گاهی سیاسی و اقتصـادی 

ویکردی  اســـــت و دولت مردمی در  تالش اســـــت که با �

تعاملی با این نهادهای غیردولتی در جهت حل مســـائل 

گام بردارد.  ســــاماندهی و رســــیدگی به نقش و کارکرد 

ســــــــــــــــــــازمانهای مردم نهاد جوانان به عنوان یکی ا� 

ویکردهای جدی اســتاندار آذ��ایجان غ��ی مط�ح بوده  �

اســت. رشــد تعداد این ســـازمان ها بیانگر این نگاه ویژه 

است.

۱- با هرگونه کارشــــــــکنی در پرداخت 

تســـــــــهیالت ازدواج جوانان، برخورد 

قانونی شـــــده و اســـــتانداری آمادگی 

دارد بـــــرای رفع موانع احتمالـــــی، در 

سطح ملی پیگیری های الزم را انجام 

دهد.

۲- بانک ها باید به تکالیف قانونــــــــی 

خود عمل کنند و کوتاهـــی بـــرخـــی از 

بانک ها در عمل به تعهدات خــود در 

حمایت از جوانان پذیرفتنی نیست.

۳- با اراده ای جدی و تمــرکــز بـــر روی 

ازدواج، مســـــــکن و اشتغال جوانان، 

پاسخگوی مطالبات نســــــــــل جوان و 

پیگیر رفع مشکالت آنها باشیم.

۴- فعال ســــازی ســـــازمان های مردم 

نهاد و احصـاء و جمع بندی مطالبات 

نســـــــل جوان جهت حمایت و برنامه 

ریـزی بــرای حوزه جوانان، مورد توجه 

جدی دستگاههای متولی باشد.

استاندار:

۷۸

اد
نه

م 
رد

 م
ی

ها
ن 

ما
ساز

با 
ا� 

ید
د

عه
س

تو
ر 

سی
 م

در
ی 

��
 غ

ن
جا

�ای
ذ�

 آ



تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

رشد 

درصدی

اعطای تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج 

رشد 

درصدی

مشارکت در 

ورزش همگانی 

تعداد مدالهای کسب شده در مسابقات المپیک

جهانی، آسیایی، بین المللی، کشورهای اسالمی ۱۲۷رشد
درصــــــــــــــــــــدی

رشد 

درصدی

تعداد مکان های

 ورزشی

۱۲/۷

رشد 

درصدی

ورزشکاران 

سازمان یافته 

۶۰٫۵

۴۶

۷۳

 هانیه خوشخواهی - قهرمان شمشیربازی آسیا (اهل آذ��ایجان غ��ی)

۷۹





علـــــــــم و دانش



رشد ۴۸ درصدی اعتبارات پارک علم و فناوری

ی به عنوان یک ســــــــــــازمان و با هدف  پارک علم و فناو�

وت در جامعه از طرف متخصــــصــــان حرفه ای  افزایش ث�

ی را میان  مدی��ت میشـــــــــــــــود تا ج��ان دانش و فناو�

دانشگاهها، مؤسسه های تحقیق و توسعه، شرکتهای 

خصــــــــوصی و بازا� به حرکت درآورند. این پارکها از ط��ق 

مراک� رشــــد، ســـــازمان های نوآو� را تقویت و فرایندهای 

زایشــــی را تســــهیل میکنند. بنابراین به عنوان محیطی 

عمل میکنند که در آن واحدهای تحقیقاتی مســـتقل یا 

وابسـته به سازمانها و صنایع، مجتمع شده و ��� پوشش 

ی بپردازند. و حمایت قرار میگیرند تا به خالقیت و نوآو�

ی و توســعه  بنابراین با توجه به این کارکردها شــکل گی�

ون این پارکها  ی از د� ی ا� پدیده های نوظهور فناو� بسـیا�

به وقوع می پیوندد و دولت مردمی میکوشــــد با ایجاد 

محیطی مناسـب، شـرایط کا� و فعالیت را برای شــرکتهای 

کوچک و متوسط و جذب شرکتهای بین المللی مبتنی بر 

ی فراهم کند. فناو�

 استاندار آذ��ایجان غ��ی با تاکید بر ارتباط دانشـــــــگاه و 

صنعت بر نقش آف��نی جدی مجموعه دانشــــگاهی د� 

وند توسعه استان تاکید دارد و بازدیدهای مســـــــتمر ا�  �

وسای  واحدهای فناو� و دانش بنیان و نشــــــســـــــت با �

دانشگاهیو نخبگان بیانگر اهتمام ویژه معتمدیان به 

این بخش مهم است.

دانشــــگاهیان، اساتید، پژوهشــــگران و 

دانشـــــــــجویان رشته های مختلف، باید 

کمک کار بخش اجرا در راســــــــــــــــــــــــتای 

شناسایی موانع و مشـــــــــــــــکالت و ارائه 

راهکار برای حل آنها باشند.

لزوم تالش همگانی در راســتای توســعه 

بخش های مختلف آذربایجان غـربـی به 

ویژه بخش ســــــــــرمایه گذاری و رشـــــــــــد 

اقتصـــــادی ناشی از آن با توجه به هدف 

گذاری های دولت ســیزدهم . در اینباره 

باید از راهکارهای بخش علمـــــــــــــــــــــی و 

دانشـــــــــــــگاهی در راستای اولویت های 

واقع بینانه ســــــرمایه گذاری اســــــتفاده 

کرد.

شـــناســــایی ظرفیت های معدنی، توجه 

به اولویت های اســــتخراج معادن، ارائه 

راهکار بـــــرای فــــــرآوری اقالم معدنــــــی، 

اصالح الگوی کشــــت کشـــــاورزی، ارائه 

راهکار در راستای کاهش مصــــرف آب و 

افزایش راندمان بخش کشــــــــــــاورزی از 

جمله مواردی است که باید دانشگاه در 

این حوزه ها ورود کرده و اقدام کند.

استاندار:
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

رشد 

درصدی

تعداد کل 

دانشجویان

رشد 

درصدی

تعداد شرکت های 

دانش بنیان 

با صنعــــــــت ۹۴انعقاد
قرارداد

رشد 

درصدی

اشتغال زایی 
در پارک ها و شرکت ها 

۵۴/۹۴

رشد 

درصدی

اعتبارات 

مصوب پارک 

۴۸

۳/۳۸

۲/۴۶
در حال حاضر ۱۴۰ شرکت فناو� و هسـته و شرکت های رشدی و پیش رشدی د� پارک مسـتقر هسـتند و ٩٢٠ جوان 

ی استان فعالیت می کنند. از مجموع ۴۹شرکت  وهشــــــگر نیز در شرکت های مســــــتقر د� پارک علم و فناو� و پ�

دانش بنیان موجود در استان ۲۹شرکت دانش بنیان د� پارک مستقر هستند.

۸۳

ی بازدید از شرکت های دانش بنیان مستقر د� پارک علم و فناو�





بنیاد مســـــــکن انقالب اسالمی



توسعه مسکن روستایی

۳ محور طرح نهضـــت ملی مســـکن در 

شــــــــهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، 

اجرای طرح هادی و توســـــعه و آبادانی 

روســــــــــــــــــــــتاها در کنار توجه به بهبود 

شاخصــــــــــــــهای استانی و بحث مقاوم 

سازی مســـــــــــــاکن روستایی از اولویت 

های جدی بنیاد مسکن باید باشد.

استاندار:

۸۶

عه
س

تو
ر 

سی
 م

در
ی 

��
 غ

ن
جا

�ای
ذ�

 آ



تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

رشد 

درصدی

اجرای طرح 

هادی روستایی 

رشد 

درصدی

بازنگری نقشه 
طرح هادی روستایی  

مسکن روستایی
بهسازی 

۳۴۱۲و مقاوم سازی 
واحـــــــــــــــــــــد

تهیه

طرح هدف

گردشگری  

۶

صـــــــــــــــــــــدور 

جلــــــــــــــــــــــــــد سنــد

روستایی 

و شهرهای
زیر ۲۵ هزار نفر 

۵۰۳۳
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حمایتی و مهارتی



کمیته امـــــــــــــــــــــداد

کمیته امداد با توانمندســــــــــــــــــــــازی و 

اشـــــــــــتغالزایی برای مددجویان تحت 

پوشـــــــــــــــــــش خود زمینه خودکفایی و 

خوداتکایی آنها را فراهم میکند.

دولت مردمی ســـــــــیزدهم تمام تالش 

خود را انجام میدهد تا گــــــــــــــــروههای 

آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه 

از رفاه و آسایش برخوردار شوند.

استاندار:
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

رشد 

درصدی

اجرای طرح خود اشتغالی  

و ایجاد کاریابی  

رشد 

درصدی

آموزش 

فنی و حرفه ای         

پرداخت وام های ضروری کارگشایی و

 ودیعه مسکن 
۱۳رشـــد

درصـــــــــــــــــــــــــــد

۲۹

۵۳

رشد 

درصدی

ساخت، خرید

 تعمیرات مسکن         

۴۹

رشد 

درصدی

تامین لوازم 

ضروری زندگی         

۱۹۴

رشد 

درصدی

کمک هزینه  

ازدواج          

۱۳

۹۱



بهزیستــــــــــــــــــــــی

   با تمام توان پیگیــر محــرومیت زدایـــی 

در مناطق محـــــروم آذربایجان غـــــربــــــی 

هستیم.

   در کارگروه اشـــتغال و ســـرمایه گذاری 

استان مشــــــــــــــــــــــــــــــکالت اشتغال زنان 

ســـــرپرســـــت خانوار بررســـــی و با تامین 

تســــــــهیالت مورد نیاز در قالب وام های 

زنجیره ای،  زمینه رفع مشــــــــــکالت این 

گروه از افراد جامعه حل شود.

   در کنار تامین اعتبار مورد نیاز بــــــــــرای 

طرح های اشــــــــــــتغال خانگی، در زمینه 

عمرانی و مســکن سازی برای نیازمندان 

نیز فرصــــــــت های اشــــــــتغال برای افراد 

وجود دارد و مســـــــــــــئوالن دستگاه های 

متولـــــی باید در این زمینه نیـــــز بــــــرنامه 

ریزی های الزم را انجام دهند.  

استاندار:

۹۲
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��
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ن 

ما
ساز

س 
�ی

ا �
� ب

دا
دی

دیدا� با اقشار مختلف مردم در مناطق حاشیه شهر
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س
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ی 

��
 غ

ن
جا

�ای
ذ�

 آ



تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

رشد 

درصدی

مسکن واگذار شده

به مددجویان          

۱۱۰

رشد 

درصدی

ایجاد اشتغال 

مددجویان          

۱۰۰

رشد 

درصدی

غربالگری شنوایی

 و بینایی کودکان          

۳۶

رشد 

درصدی

مالقات مردمی 

و میز خدمت           

۱۷۰

ً
ی میز خدمت و مالقات مردمی و نهایتا پرداخت های مددجویی ماحصــــــــــــــــــل دستور         قم رشد شاخص برگزا� ر

استاندار آذ��ایجان غ��ی مبنی بر اعالم مشــــــخصـــــــات خانواده های دارای دو معلول ، زنان س��رست خانوا� با 

مشـکالت خاص و حضـور مدیران به��ســتی در محالت کم برخوردار ، سفرهای شهرستانی و دیدار چهره به چهره 

نان  رسی مشـــــکالت آ در سفرهای شهرستانی حاصل شده است که ضمن دیدار چهره به چهره با مددجویان و ب�

ی  و نظر کارشــــناســـــی به  بالغ بر ۴۲ میلیارد لایر جهت تو��ع د� بین افراد جامعه هدف با تنظیم گزارش مددکا�

نان با دستور مقام عالی استان پرداخت شده است. منظو� رفع مشکالت آ

۸۱۹۵  نفر از مددجویان پشت نوبت با پیگیری و دستور استاندار وارد چرخه حمایت شدند

۹۳

ی کودکان بی س��رست شهرستان میاندوآب حضور در مرکز نگهدا�





فرهنگی و اجتماعی



توسعه فعالیت های فرهنگی

هنرمندان باید با برگزاری نشست های 

تخصـــصـــی و توسعه فعالیتها در سطح 

اســـــــــتانی، ملی و منطقه ای در جامعه 

امیدآفرینی کنند.

مســـــــــائل هنری نیز در کنار مســــــــــائل 

فرهنگی در شــــــــــــورای فرهنگ عمومی 

مدنظـر قــرار گیــرد.نقش هنــرمندان در 

همراه کردن مردم بی بدیل است.

استاندار:

۹۶
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

رشد 

درصدی

عناوین کتاب های 

منتشر شده   

رشد 

درصدی

تعداد آموزشگاه های 

آزاد هنری          

پوشش بیمه تامین اجتماعی 

اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه 
۲۶رشـــد

درصـــــــــــــــــــــــــــد

۶

۱۹

رشد 

درصدی

تعداد خانه ها 

و موسسات هنری          

۹۳

رشد 

درصدی

اعضای کتابخانه های

 عمومی          

۲۴۳

ی صدا و سیما مصاحبه با خبرگزا� ی اسالمی ایران ی جمهو� حضور در خبرگزا� حضور د� باشگاه خبرنگاران جوان

ی فارس حضور در خبرگزا�

ی دانشجویان ایران یحضور در خبرگزا� وزنامه آراز آذ��ایجانحضور در گفتگوی ویژه خب� حضور در دفت� �





تجـــــــــــارت



توسعه صادرات

یکی از مهمترین اولویت های اســـــتان 

تجاری سازی مبادی مرزی است.

در کنار تجاری ســــــــــــــــازی، تالش برای 

رونق تـــردد از مـــرزها، ظـــرفیت تـــردد و 

تجارت مرزی نیز باید افزایش یابد.

با نیازســـــــنجی کامل و فراهم ســــــــازی 

زیرســــــــاختها، برخی معابر در مرزهای 

اســــــتان جهت رونق تجارت خرد مرزی 

بازگشایی میشود.

بــــرای بهــــره مندی از ظــــرفیت مــــرز به 

عنوان یک پیشــــــــــــران مهم توسعه، از 

همه توانمندیهای ملی و اســـتانی بهره 

خواهیم برد و با توجه به موقعیت ویـژه 

استان در همجواری با سه کشــــــــــــــــــور 

تکمیل زیرسـاختهای مرزی برای تحول 

اقتصـــــــــــــادی در دستور کار قرار گرفته 

است.

موانع و مشــــکالت پیش روی صادرات 

استان رفع وپیشرانههای اقتصاد پویا،  

تجارت و صــــادرات اســــت وآذربایجان 

غربی از این مولفه ها برای توســـــــــــــعه 

اقتصادی بیشتر استفاده خواهد کرد.

استاندار:
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

رشد 

درصدی

ترانزیت خارجی  

رشد 

درصدی

ارزش

 ترانزیت خارجی         

میزان صادرات  ۴۶رشـــد
درصـــــــــــــــــــــــــــد

۴۵

۶۱

رشد 

درصدی

 ترانزیت داخلی          

۵۷

رشد 

درصدی

ارزش 

ترانزیت داخلی   

۲۹۳

۲۷۵۳
میلیـــــــــــــــــــــــــــون دالر

۱۰۱





انسجام و هم افزایی



انسجام و هم افــــــــــــــزایی

آذربایجان غربی از استانهایی است که از 

روزهای آغازین انقالب اســـــــــــالمی درگیر 

مقابله با فتنه های مختلف در مـنطقه بود 

اما با وجود توطئه های اســـــتکبار جهانی، 

امروز با اقتدار نیروهای مســــــــــلح، از امن 

ترین مناطق کشـــــور است.رزمندگان این 

استان در تحوالت امنیتی منطقه بویژه در 

عراق و ســـوریه نقش آفرینی کرده و امروز 

جمهوری اســـــــــــالمی ایران به یکی از امن 

ترین کشـــــــورهای منطقه تبدیل کرده اند 

که در امنیت همسـایگان خود تاثیر مثبت 

دارد.مــــردم آذربایجان غــــربـــــی در تامین 

امنیت کشـــور در دوره های مختلف نقش 

بی بدیل داشـــــــــــــــــــته و در دفاع مقدس و 

مقابله با ضــــــــدانقالب، ۱۲ هزار شـــــــــهید 

تقدیم میهن اسالمی کرده اند.

ـزایـــــــــی با علمای عظام،  تعامل و هم افــــــــ

فرماندهان نظامی و انتظامی، نمایندگان 

مجلس در راستای دستیابی به نقشـــــــــــــه 

راهی واحد برای توســـــــــــــــعه همه جانبه و 

عدالت محور آذربایجان غربی بر اســــاس 

ســـــــیاســــــــت های دولت مردمی از همان 

روزهای نخســــــــــت شروع به کار استاندار 

آذربایجان غربی پیگیری و اجرا می شود.

استاندار:

۱۰۴

دیدار با سردار اوصانلو

فرمانده محترم قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)

عه
س
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ر 
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در
ی 

��
 غ

ن
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�ای
ذ�

 آ



تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

دیدار با آیت هللا قریشی 

ی  نماینده محترم مجلس خبرگان رهب�

دیدار با حجت االسالم و المسلمین قریشی 

ومیه  نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه ا�

دیدار با جناب آقای عتباتی 

ی   ��یس کل محترم دادگست�

دیدار با سردار جهانبخش

فرمانده محترم انتظامی



انسجام و هم افــــــــــــــزایی

۱۰۶

دیدار با روحانیون محترم اهل تشیع   دیدار با سردار شهسواری 

 فرمانده محترم سپاه شهدا 

دیدار با سردار حسنخانی

��انی  فرمانده محترم م�

دیدار با مجمع محترم نمایندگان استان



تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

حضور در نشست فصلی ائمه محترمجمعه  دیدار با جناب آقای توماس میرم

ومیه ی آشو��ان ا� اسقف اعظم خلیفه گ�

دیدار با امیر حاجیلو  

وی زمینی ارتش در شمالغرب  فرمانده محترم نی�

دیدار با روحانیون محترم اهل تسنن 





سفر رئیس جمهور 



میزبانی از رئیس جمهور محترم و هیات دولت

آذ��ایجان غـــــ��ـــــی نمونه کاملـــــی ا� یک 

مجموعه فرهنگی، تا��خـی و تمدنـی بـرای 

ملت ایران است. این استان یکی از قطبهای 

�ی در کشــــــــــور است. حقیقتا  کشــــــــــاو�

ی  آذ��ایجان غ��ی دارای افتخارات بســـــــیا�

نها حضـــو� بســـیا� با معنا در  است از جمله آ

��انی مثال زدنی اســـــت  دفاع مقدس و م�

که مردم استان همواره داشته اند.

۱۱۰
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

۱۱۱



ورود رئیس جمهور به 

آذربایجان غربی

بازدید از دستاوردهای 

مرکز رشد هوا و فضای 

شهید بابا ساعی ارومیه

حضور در جمع مردم 

میاندواب

نشست با فعاالن 

اقتصادی ، تجار و بازرگانان

دیدار  با نخبگان ، علماء ، 

خانواده شهدا ، ایثارگران و 

جمعی از اقشار مردم

۱۲

۷۸۹

میزبانی از رئیس جمهور محترم و هیات دولت

۱۱۲
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بازدید از یادمان شهدای 

حاج عمران و مرز تمرچین

دیدار با خانواده شهدای 

مهاباد

حضور در جمع اقشار 

مختلف مردم مهاباد

جلسه شورای اداری  

آذربایجان غربی

۴۵۶

بازدید هوایی از دریاچه 

ارومیه

۳

۱۱

در ســـــــــــــف� رئیس جمهو� و هیأت دولت به آذ��ایجان غ��ی، حدود              

50 هزار میلیارد تومان اعتبار و تســهیالت برای اجرای طـرحهای 

����نایی و عمرانی بخشـــهای مختلف استان اختصــــاص یافت. از این 

میــــزان، حدود 20 هــــزار میلیارد تومان مــــ��وط به طــــرحهای 

����نایی، عمرانی و توسـعه ای و نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان 

م��وط به تسهیالت به ویژه کمک به واحدهای تولیدی است.

۱۲

دیدار با جمعی از خانواده 

شهدای آذربایجان غربی

۱۰

تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

۱۱۳





سفر های شهرستانی



ِحضور بی منــــــــــــتّ

آموزه های ملی و دینی ما حضـور د� بین مردم را قابل تحســین و 

ی و الزم میداند و عالوه بر این، تردیدی ندا��م که  و� بلکه ضـــــــــ�

ی ندارد.  ی اسالمی شأنی جز خدمتگزا� مسئول در جمهو�

وز از  تدبیر حضـــــــو� بی منت مدیران در شهرستان ها در نهمین �

دی ماه ۱۴۰۰ از  چالدران غیو� و نجیب آغاز شـــــــــــــــد و با توجه به 
ً

گستردگی جغرافیا و جمعیت، قطعا حضور مقام ارشد استانی و 

مدیران دســتگاه های اجرایی در شــهرســتانها با اولویت مناطق 

کم بـرخوردار موجب آن گــردید تا این زنجیــره محبت و دلگــرمــی 

مردم قطع نشود و استمرا� یابد. 

ن، تاکیدات  د� راســــتای تو��ع عادالنه امکانات و توســــعه متوا�

ورت حضـــــــــــــور د� بین مردم ،  ی مبنی بر ض� مقام معظم رهب�

ی پرشتاب و بی منت در  سیاست های دولت مردمی، خدمت گزا�

جهت عدالت؛ شناسایی مطالبات مردم  و توسعه پایدا� بر مبنای 

اصالح و بهبود فرآیندها؛ برنامه سفرهای شـهرسـتانی در کمتر ا� 

یکســــــــال اخیر آغا� و تداوم دارد. در این سفرها نیازها و 

مطالبات مردم د� راسـتای توسـعه شـهرســتان با اولویت 

رسی و بعد از تصــــویب د� بازه زمانی مشــــخص  بندی، ب�

اجرایی می شود.

 در ساختار این برنامه ابتدا تیم تخصـــصــــی متشــــکل از 

کارشناسان عمرانی و اقتصــادی با حضـــور در شهرستان 

مقصـــد نســـبت به احصـــا مشـــکالت اقدام و سپس در 

جلســــــــه با مدیران کل دستگاه های اجرایی فرآیندهای 

حل مشــــــــــــکالت و تامین اعتبارات استانی و ملی مورد 

رسی قرار می گیرد.  ب�

در مرحله سوم نشـســت تخصــصــی با حضــور معاونین 

استاندا� برگزا� و نتایج این نشست در مرحله چهارم و سفر 

مقام عالی استان و مدیران م��وطه به شهرستان مقصد 

ی و توسعه با محو��ت  در جلســــــــــــــه شورای برنامه ���

رسی و نهایی می گردد. شهرستان مورد نظ� ب�

حضــــــور در جمع خانواده های معظم شهدا و اقشــــــار 

وســــــتایی و کم  مختلف مردم بویژه ســـــاکنان مناطق �

برخوردار در 16 سفر شهرسـتانی مورد تاکید بوده و 

1138 مصوبه عمرانی و اقتصادي و بازدید از 35 

شــهر و 155 روســـتا و نیز 17 دیدار با منتخبین 

مردمی و نخبگان موجب گـردیده تا خدمتگـزاران دولت 

وند و تالش بــرای  مـردمـی بیش ا� پیش بــرای تداوم این �

توسعه ای مبتنی بر عدالت مصمم تر از همیشه باشند.
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۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳

ن چالدرا

شت سرد

سلماس

باروق

رج چهار�

بوکان

تکاب

میاندوآب 

خــــوی

اشنویه

ماکــــو

ارومیه

مهاباد
۱۶ شه��ور ۱۴۰۱ ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ۶ بهمن ۱۴۰۰ ۹ دی ۱۴۰۰

وردین ۱۹۱۴۰۱ اسفند ۲۸۱۴۰۰ بهمن ۲۲۱۴۰۰ دی ۱۴۰۰ ۲۸ تــــــــــیر ۹۱۴۰۱ تیــــــر ۹۱۴۰۱ ف�

۷۶۷۷۵۲۹۷۱۰۲۹۰۹۳

۸۱۳۷۸۴۹۴۷۹۱۷۶

مصوبهمصوبهمصوبهمصوبهمصوبهمصوبهمصوبه

مصوبهمصوبهمصوبهمصوبهمصوبهمصوبه

تانی ای شهرس سفره
سیــــــــــــــــــمای کلی 

۱۱۷





شنبه های 
محرومیت زدایی



ِخدمت بی منـــــــــتّ

ی  ویکـردهای محو� ومیت زدایی به عنوان � ی و مح� عدالت محو�

دولت مردمی  و گفتمانی برآمده از اصـــــــل انقالب در اســــــــتان 

ی تحت عنوان شـــــــــــــنبه های  آذ��ایجان غ��ی در طرحی ابتکا�

ی اســـــــــت. در این ط�ح با تاکید بر  ومیت زدایی در حال پیگی� مح�

حضـــــــــــــور میدانی مدیران دستگاه های اجرایی در مناطق کم 

وم عمدتا حاشیه نشـــــــین تالش می شود ضمن  برخوردا� و مح�

ی برای حل  ی و اقدام فو� احصای مسـائل و مشـکالت و برنامه ���

نان، در میزهای خدمت نیز در جمع مردم حاضـــــــــر شــــــــــده و  آ

نان باشند. پاسخگوی دغدغه های آ

ومیه  در گام نخسـت اجرای این ط�ح مناطق حاشیه نشـین شهر ا�

از جمله کوی الله،ساالر،رشادت، کشــــــــــتارگاه و اسالم آباد مورد 

وز در ۲۴هفتـه متوالـــی عالوه بـــر  توجه قــرار گــرفته و تا به امـــ�

احصـــــــای مشـــــــکالت و تدوین برنامه های کوتاه و میان مدت 

ومیت زدایی، اقدامات اســــاســـــی برای تامین  مح�

��رسـاخت های خدماتی، رفاهی و آموزشــی در این 

مناطق آغا� و در حال اجراست.

تامین آب شرب سالم، رفع مشـکالت حوزه فاضالب 

و رسیدگی به مسائل آموزشی، بهداشتی، درمانی، 

وم و کم برخوردا�  زشـــی، تف��حی در مناطق مح� و�

ومیت زدایی  ورت بوده و شـــنبه های مح� یک ضـــ�

ی برای انسـجام بخشــی به فعالیتهای  اقدامی فو�

عمرانی و فرهنگی است.

تدوین برنامه های ســــه گانه برای توســـــعه همه 

جانبه در آذ��ایجان غ��ی را اگر دیگر سیاست جدی 

ومیت زدایـی بدانیم به طور  دولت مردمی برای مح�

قطع لبخند رضایت ساکنان محالت حاشیه نشـــین 

ومیت زدایی در این  ومیه از ثمرات شـنبه های مح� ا�

مدت زمان اندک را باید قدر دانســــت و نســـــبت به 

وند با کا� و اقدام جهادی اهـــــــــــتمام  تداوم این �

��د. و�
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

۱۲۱

حل مشکل چندین ساله فشار آب شرب کوی ساالر

ی فاضالب  آغاز مراحل ایجاد شبکه جمع آو�

ی دو باب مدرسه ١٢ کالسه تکمیل و بهره بردا�

زشگاه چند منظوره   تامین زمین برای احداث و�

ژانس اجتماعی  تامین زمین برای احداث او�

ی به متراژ٥٨٠٠  متر م��ع در سطح محالت کشتارگاه و اسالم آباد(کوهنورد)، آسفالت و لکه گی�

وشنایی شبانه محالت هدف اصالح �

 اعطای تسهیالت ویژه به ساکنین محالت هدف جهت اخذ انشعاب آب

ی کل محالت هدف  پالک گذا�

نها حل مشکل مددجویان تحت پوشش به��ستی و تحت پوشش قرار دادن آ

وم توسط کمیته امداد امام ( ره)   حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی و  حل مشکل ١٠٠ خانوار مح�

ی معتادین متجاهر  جمع آو�

نتایج شنبه های محرومیت زدایی در محالت کم برخوردار ارومیه 
ومیه) (محالت کوی ساالر،الله، رشادت و دین پرست ا�

حل مشکل چندین ساله فشار آب شرب کوی ساالر

ی فاضالب  آغاز مراحل ایجاد شبکه جمع آو�

ی دو باب مدرسه ١٢ کالسه تکمیل و بهره بردا�

زشگاه چند منظوره   تامین زمین برای احداث و�

ژانس اجتماعی  تامین زمین برای احداث او�

ی به متراژ٥٨٠٠  متر م��ع در سطح محالت کشتارگاه و اسالم آباد(کوهنورد)، آسفالت و لکه گی�

وشنایی شبانه محالت هدف اصالح �

 اعطای تسهیالت ویژه به ساکنین محالت هدف جهت اخذ انشعاب آب

ی کل محالت هدف  پالک گذا�

نها حل مشکل مددجویان تحت پوشش به��ستی و تحت پوشش قرار دادن آ

وم توسط کمیته امداد امام ( ره)   حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی و  حل مشکل ١٠٠ خانوار مح�

ی معتادین متجاهر  جمع آو�





دیپلماسی منطقه ای



حسن همسایگیُ

وع بکار دولت ســیزدهم راهبردی  ی اسـالمی ایران با شــ� جمهو�

استرا���ک تحت عنوان سیاست همســـــــــایگی را در دستور کار 

خود قرار داده است و در این بین اسـتان آذ��ایجان غ��ی با توجه 

ی با سه کشــو�  به موقعیت جغرافیایی منحصـ� بفرد در همجوا�

به عنوان استانی پیشـــران در دیپلماسی منطقه ای مط�ح است. 

توجه به دیپلماسی اقتصـــــــــــــــــادی به مفهوم اهمیت یافتن 

وابط خارجی، به عنوان یکی از ابزارهای  مناسبات اقتصـــــادی د� �

مهم پیشــــبرد اهداف بلندمدت و راهبردی کشـــــو� و به تبع آن 

اســـــــــــــــــتان امن آذ��ایجان غ��ی برای کمک به تحقق اهداف 

اقتصــــادی و در نهایت افزایش رشد و توسعه اقتصـــــادی آغا� و 

تداوم دارد. به همین دلیل، د� راســــــتای تاکیدات رئیس جمهور 

ورت تقویت دیپلماســـــی منطقه ای و بهره  محترم مبنی بر ضــــ�

� برای توسعه اقتصــــــادی و نیز موقعیت ویژه  ی از ظرفیت م� گی�

آذ��ایجان غ��ی تقویت دیپلماسی منطقه ای در دسـتور کار قرار 

گرفت. 

مدی��ت ارشد استان با تاکید بر دستاوردهای دیپلماسی 

منطقه ای با اسـتفاده از ظرفیت رسـانه ای و بهره مندی از 

�ی برای نشــان دادن توانمندی های  ون م� شبکه های ب�

ی واقعی آذ��ایجان غـ��ـی به ملتهای منطقه؛ ایجاد  تجا�

ی های خارجی از ط��ق تبلیغ ظرفیت  زمینه ســـرمایه گذا�

های اقتصادی استان در کشـورهای همسـایه  و تقویت 

دیپلماسی عمومی و شرکت فعال بخش خصـــــــــوصی 

رگانان) د� بازار  واقعی (کارآف��نان، صـــــــــــــنعتگران و با�

ی  برای  ی مبادالت تجا� وانســـا� کشـــورهای همســـایه،  �

تحقق دیپلماسی اقتصادی در جهت معرفی م��ت های 

ی از ظـرفیت های خارجــی را با دعوت از  داخلـی و بهـره گیـ�

استاندار ا��یل عراق آغاز کرد. 

سفراستاندار ا��یل عراق به همراه هیات اقتصــــــادی به 

ی،  آذ��ایجان غـ��ـی و انعقاد تفاهمنامه ۱۶ بندی همکا�

سفر استاندار آذ��ایجان غ��ی و هیات اقتصــــــــــادی به 

شـــهرهای ا��یل، زاخو و دهوک اقلیم کردســــتان عراق، 

ی آذ��ایجان،ایتالیا و ژاپن در ایران  دیدا� با ســفرای جمهو�

ومیه ، سرکنســــول  و نیز دیدا� با سرکنســــول ترکیه در ا�

ایران در نخجوان و سرکنسول ایران در ا��یل عراق موجب 

ز تمرچین  ی بویژه در م� ی مبادالت تجا� وانســــــــــا� شد تا �

ی امکان سف�  قرا� �ی، بر پیرانشهر، تسهیل در ترددهای م�

ز تمرچین، ۲۴ ساعته نمودن  زائ��ن ا��عین حســـینی از م�
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ز، حذف بـرخـی موانع گمــرکــی، حمل  مـ�

ی  قرا� یکســــره کاالهای فاسد شدنی،بر

وابط  ومیه ا��یل عراق و توســعه � واز ا� پ�

وابط  ی و فرهنگی و ایجاد � گردشـــــــگ�

بین دانشـــــگاههای آذ��ایجان غ��ی با 

کشورهای همسایه حاصل شود.

ز  تحقق تردد زائ��ن ا��عین حسینی از م�

ی نیز د�  تمرچین پیرانشــــــــهر در سالجا�

راسـتای دیپلماسـی منطقه ای بود که با 

ی های اســـتاندار آذ��ایجان غ��ی  پیگی�

در دیدا� با اســــــتاندار ا��یل، و��ر داخله 

اقلیم، نخســــــــــــت و��� و رئیس اقلیم 

کردســــــــــــــتان عراق و مجموعه دولت 

مردمی تحقق یافت.

۱۲۵

ی اسالمی ایران ی اسالمی ایراندیدا� با سفیر ایتالیا در جمهو� ی اسالمی ایراندیدا� با سفی� ژاپن در جمهو� ی آذ��ایجان در جمهو� دیدا� با سفیر جمهو�

ومیه دیدا� با سرکنسول ترکیه در ا�





اربعین حسینی



خادم حسیـــــــــــــــــن

۱۲۸

ز تمرچین حضو� و��ر محترم کشور در م�

عه
س

تو
ر 

سی
 م

در
ی 

��
 غ

ن
جا

�ای
ذ�

 آ



تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

 قرارگاه حمزه سیدالشـــــهدا، و��ر محترم کشــــــور، معاون 

محترم امنیتی و��ر کشــــــــــــو� و دبیر محترم شورای عالی 

امنیت ملی، وزارت اطالعات، ��اســت ســـازمان حج و ��ارت و 

زشـمندت��ن  وزارت امور خارجه سبب شد که شاهد یکی از ا�

و خالصــــــــانه ت��ن هماهنگی ها و حرکت های جهادی و 

انقالبی مسئولین و خادمین ملت باشیم.

مدی��ت و هماهنگی های الزم با اقلیم کردســـتان عراق و 

وی  وار در ایام ا��عین توســــط فرماندهی محترم نی� تردد �

ی ها و  قدس، فرماندهی محترم قرارگاه رمضـــــــان، ایثارگ�

رشادت های خالصــــانه ایام دفاع مقدس را در اذهان زنده 

کرده است.

هماهنگی و��ر محترم کشـــــو� و معاون محترم امنیتی و 

انتظامی ایشان با وزارت امور خارجه و سایر مسئولین دولت 

ی عراق و مســـئوالن اقلیم کردستان عراق و همچنین  مرک�

دیدا� و هماهنگی استاندار آذ��ایجان غ��ی با سرکنسـول 

ی اســــــــــــــــــالمی ایران در ا��یل عراق، فرماندهان  جمهو�

وهای حشــدالشـــعبی، رئیس، نخســـ تو��� و و��ر امور  نی�

داخله اقلیم کردســتان عراق و اســـتاندار ا��یل و همچنین 

بازدید و نظارت مستم� به مسیر تردد زائ��ن از تمرچین، حاج 

عمران، ا��یل، کرکوک، ســـــــــــــامرا، آمرلی و بغداد، از جمله 

�ی و منطقه ای بـرای تـردد زائـران  ون مـ� هماهنگی های بـ�

ود. ز تمرچین به شمار می � عتبات عالیات از م�
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بی شک ایجاد مســـیر جدیدی برای ع��مت زائ��ن عتبات عالیات دارای 

اثرات و برکات بســـــــیا� ��اد معنوی و دنیوی خواهد بود. برخی از این 

اهداف و مزایا عبارتند از:

- توسعه دیپلماسی منطقه ای و تقویت امنیت پایدار

- کاهش مســــــافت دسترسی و تســـــــهیل تردد زائ��ن استان های 

شمال غرب به عتبات عالیات (نزدیک ت��ن مســــی� به سامرا از تمرچین 

٤٥٠ کیلومتر)

- امکان دسترسی آسان شیعیان قفقاز جنوبی، ترکیه و آذ��ایجان به 

عتبات عالیات

- تقویت وحدت و همدلی ادیان و اقوام و همچنین توســـــعه ابعاد 

فرهنگی و دینی در سطح استان و منطقه

ی امن و قابل اعتمادتر در مسیر اقلیم کردستان عراق تا  - ایجاد مسی�

ی و جنوبی این کشور. مناطق مرک�

- کاهش مســــــــــافت دسترسی به شهرهای نجف، ک��ال و کاظمین 

(تمـرچین تا کاظمین ٥٣٥ کیلومتـر، تمــرچین تا کــ��ال ٦٥٠ کیلومتــر، 

تمرچین تا نجف ٧٢٠ کیلومتر)

ز تمرچین نیز می توان به موارد ��ر اشاره  درخصــــــــوص م��ت های م�

کرد:

ز تمرچین در آذ��ایجان غ��ی یکی از گذرگاه های رسـمی با شـمال  - م�

ز، باعث کاهش مســــافت، زمان سف� و  عراق بوده و بازگشـــایی این م�

ه��نه حمل و نقل برای زائ��ن ا��عین می گردد.

ز تمرچین، حاج عمران، ا��یل، مناطق کرکوک تا  - مســــــــــــیر تردد از م�

وجـی جنوب  بغداد عراق، دارای آب و هوای معتدل برخالف مبادی خـ�

کشـــو� بوده و می تواند به ویژه در فصــــول گرم سال مورد استفاده 

اهالی سایر مناطق کشور نی� باشد.

اهداف و مزیت های بازگشایی مرز تمرچین:
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اقدامات ��رساختی و رفاهی داخلی برای زائران عتبات 

عالیات در حوزه های مختلف به ش�ح ذیل می باشد:

ی و حمل و  ی و راهدا� - در حوزه فعالیت راه و شهرسا�

نقل جاده ای (١٥٠ راهدا� و کارمند)

- آسـفالت و چهارخطه کردن محورهای دسـترسـی به 

ز تمرچین به طول ٣٠ کیلومتر پیرانشه� و م�

ی راههای منتهی به پایانه  - خط کشـــــــی و ایمن سا�

�ی تمرچین با حذف و اصالح نقاط حادث هخیز  م�

وکش آسفالت محور نقده - پیرانشـــــــه� به  - اجرای �

طول ١٦کیلومتر 

ومیه - نجف و بالعکس بــــرای  واز ا� ی پــــ� قــــرا� - بــــر

متقاضیان ا��عین حسینی

ومیه - ا��یل و بالعکس  بــــرای  واز ا� ی پـــ� قـــرا� -  بـــر

متقاضیان ا��عین حسینی

ی جهت انتقال  - تامین اتوبوس های بین شــــــــــــه�

زائ��ن به سراسر کشــــــو� پس ا� بازگشــــــت به میهن 

اسالمی 

-  افـــــــــــزایش گی تهای گذرنامه از ١٤ به ٣٨ گیت در 

�ی تمرچین وج د� پایانه م� ود و خ� قسمت و�

و به صــــــــــــورت  - تامین پارکینگ برای ٣٠ هزار خود�

رایگان

اقدامات زیرساختی در داخل کشور:
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خدمات رفاهی:

ی - تهیه آب بسته بندی به تعداد دو ونیم میلیون بط�

- تامین ٥٠ دسـتگاه کانکس جهت خدمات رسـانی در 

ز تمرچین م�

ز  ویس بهداشــتی و دوش حمام به م� - تحویل ٦٠ ســ�

تمرچین 

- اختصــــــــــاص ١٠٥ دستگاه مینی بوس و ون جهت 

�ی حمل و نقل رایگان زائ��ن ا� پارکینگ ها به پایانه م�

تش نشــانی و دستگاه  - اختصـاص چندین دستگاه آ

کمپرسی حمل ��اله مکانیزه

- احداث ٦ باب جایگاه عرضــــــــه فرآورده های نفتی در 

مســــــــــــیرهای مواصالتی استان و اعزام جایگاه سیار 

ز تمرچین سوخت مدی��ت بحران استان در م�

وزانه از ١٠٠ هـــزار نفـــ� به  -  آمادگــی جهت پذیـــرایـــی �

وار هنگام بازگشت �

تامین برق:

وشنایی محو� پیرانشــهر - تمرچین  -  نصـب سیسـتم �

به طول ١٠ کیلومتر

ق مواکب و نصـــــب تابلو تو��ع برای موکب  -  تامین ب�

ها و پارکینگ

بهداشت و درمان:

- اعزام ١٥٦ نفر در قالب ٤٤ تیم از سـوی هالل احم� و ١٦٠ 

کادر درمان اعم ا� پزشکان متخصــص و عمومی از سوی 

دانشگاه علوم پزشکی

ی موارد  -  اختصـــاص ٩٠ تخت بیمارستانی جهت بســـت�

ژانسی، س یس ییو و ... او�

�ی و چندین دســـــــتگاه بالگرد و  - اســـــــتقرار قرارگاه م�

ز تمرچین و در مســـــــــــــیرهای  اتوبوس آمبوالنس در م�

ز منتهی به م�

- استقرا� پایگاه های موقت و تیم های عملیاتی امداد و 

رگان و تمرچین و  � با� تش نشــانی در م� ژانس و آ نجات، او�

محورهای مواصالتی

- اعزام و اســـــــتقرار دو تیم امداد و نجات شــــــــامل یک 

دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه ست نجات در ا��یل و 

همچنین تیم درمان شـامل پزشــک و پرســتار جهت ارائه 

و و درمان  خدمات امداد و نجات، دا�

- پوشش بیمه ای زائران و موکب داران عتبات عالیات

وهای انتظامـی و  آماده باش و ارائه خدمت ١٦٠٠ نفر از نی�

��ان  ٣٠٠ نفر م�
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زیر ساخت های ارتباطی:

- استقرار ٩ سایت جدید ثابت و سیار (ایرانســــــــــل و همراه 

اول)

ی ظرفیت سایت های قبلی  - ارتقای دو براب�

مواکب مردم محور:

-  مجموع مواکب استان در ا��عین امسـال ٣٣ موکب می 

باشد

-  استقرار تعداد ٩ موکب در تمام مســـــــــــــیرهای داخلی 

ز تمرچین منتهی به م�

-  اســــــتقرار مواکب اســــــتقبال و پذیرایی ا� زائ��ن خارجی 

رگان ماکو  سمت صنم بالغی پلدشت و با�

-  تعداد ٥ موکب در اقلیم کردستان (سالن نمایشـــــــگاه 

وجــی کــرکوک و  های بین المللـی ا��یل، تازه خـرماتو در خــ�

داقوق امامزاده حوا)

-  استقرار تعداد ١٩ موکب از استان در مسیرهای منتهی به 

ک��الی معلی

خدمات اسکان و پذیرایی:

-  اسکان ٢٠ هزار نفر در مواکب داخل استان

-  پذیرایی با ٨٠ هزا� پرس غذای گـرم د� وعده های مختلف 

غذایی 

-  اسکان ٢٥ هزار نفر در محل نمایشگاه بین المللی ا��یل

-  پذیرایی با ٧٠ هزا� پـرس غذای گـرم در محل موکب اقلیم 

کردستان عراق در شهر ا��یل
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اقدامات زیر ساختی خارج از کشور:

-  افزایش گی تهای سمت عراق از ١٤ به ٦٤ گیت

-  اختصـاص ٢ هزار دستگاه میدل باس و ون جهت انتقال 

ز حاج عمران به سمت ا��یل - کرکوک - بغداد  زائ��ن از م�

- هماهنگــــــــی با ناوگان حمل و نقل عمومـــــــــی اقلیم 

کردســـتان عراق جهت پرداخت بهای حداقلی به میزان ٦٠٠ 

هزار تومان(کاهش ٦٥ درصدی د� برابر مبلغ پیشــــنهادی 

ناوگان حمل و نقل داخل ایران)

ی موکب با ظــرفیت ١٠ هـــزار نفـــر در ا��یل عـــراق  - راه اندا�

توسط اقلیم کردستان با ارائ ه همه امکانات

-   هماهنگی تامین امکانات پذیرایی، اسکان، بهداشت و 

درمان

ی مواکب در شهرهای شیعه نشـــــــــــــین استان  - راه اندا�

کرکوک

 

تامین امکانات و تجهیز یادمان شـــهید ســــلیمانی 

در منطقه آمرلی:

ی آذ��ایجان غ��ی به عنوان معین جهت  - تعیین اسـتاندا�

ایجاد یادمان سردار شهید سلیمانی

ق و  -  اعزام تیم های مهندسـی جهت طراحی، تامین آب، ب�

مستحدثات

نراتور ٢٥٠ مگاواتی، تانکر  - تامین ��رســـاخت هایی چون ژ

ق، چاه عمیق و  وشـــــــــنایی، خطوط ب� ی، ب� جهای � ٢٠٠٠٠ لیت�

مصالح مورد نیاز

-  ارسال نانوایی تمام اتوماتیک 

این یادمان از هم اکنون مورد توجه جوانان عــراقــی قـــرار 

وزانه بازدیدهای متعددی انجام می پذیرد. گرفته و �
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اهم نتایج و بازخوردهای بازگشایی مرز تمرچین را می توان در موارد زیر خالصه کرد:

وج بیش از ٥١ هزا� زائر جهت اعزام به عتبات عالیات -  خ�

-  استقبال بی نظیر علما و مردم اهل سنت منطقه ا� زائ��ن با ایجاد مواکب اسکان و تغذیه به صورت خودجوش

-  حضور مواکب اقلی تهای دینی با حضور آشو��ان، ارامنه و پذیرایی ا� زائ��ن

-  استقبال شیعیان ترکمن عراقی منطقه کرکوک ا� زائ��ن ا��عین حسینی برای اولین بار

-  تقویت بسترهای وحدت و همگرایی ادیان و اقوام

-  همگرایی بین شیعیان منطقه 

-  دسترسی راحت و مطمئن زائ��ن به ویژه زائ��ن استان های شمالغرب کشو� به عتبات عالیات

- توسعه مناسبات فرهنگی و اقتصادی ایران با عراق

زنشینان  ی برای توسعه آذ��ایجان غ��ی و توجه به معیشت م� -   بسترسا�

ز تمرچین به عنوان یک  تی با توجه به شرایط جوی گرما در فصل تابسـتان در استان های غرب و جنوب غرب کشـور، م� -  در ١٢ سال آ

گذرگاه ها مورد توجه بیش ا� پیش زائران قرار خواهد گرفت.

ی برای گشودن مسیر جدید ��ارتی به سو��ه از مسیر تمرچین پیرانشهر -   آغا� برنامه ���

کلیه اقدامات انجام یافته در طی کمتر از یک ماه عملیاتی گـردیده و آغاز تـردد زائـرین 

از مسیر تمرچین پیرانشـهر به عتبات مقدسه با استقبال گرم مردم مناطق در دو سوی 

مرز مواجه شده است که این امر نشــــــــان از امنیت پایدار در آذربایجان غربی و ایجاد 

تحول و نشــــــاط در بین جوانان و انســــــجام و اتحاد بین ادیان و اقوام مختلف را در پی 

داشـــته اســــت. در نظر اســــت با هماهنگی های انجام گرفته تردد کاروان های زائرین 

عتبات عالیات در طی سال نیز از این مسیر انجام پذیرد.
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۱۳۶

اسـتاندار آذ��ایجان غ��ی گفت: اولین پیام تردد 

ز تمــــرچین، امنیت و  زائــــران عتبات عالیات از مــــ�

ی اســالمی ایران در منطقه اســـت  اقتدار جمهو�

که با اســــــتمرار آن زمینه برای توســــــعه منطقه 

فراهم خواهد شد.

محمدصــــــــــــــادق معتمدیان در آیین تجلیل از 

خادمین زائران ا��عین در اســــــــتان با قدردانی از 

خدمتگزاران عاشقان اباعبدهللا الحســــــــین (ع) 

ز تمــــرچین جلوه هایـــــی ��با از  اظهار کــــرد: مــــ�

همدلـــــی را در آذ��ایجان غــــــ��ــــــی به نمایش 

گذاشت.

وی با بیان اینکه ا��عین امســــــــــــال با توجه به 

ی به زائــــران عتبات عالیات در  توفیق خدمتگـــزا�

ود: با  آذ��ایجان غ��ی، باشکوه برگزار شـد، اف�

هم افزایی و اسـتفاده از ظرفیتهای اسـتانی و 

ز تمرچین در فرصتی اندک، بازگشــایی  ملی، م�

ی به زائران ا��عین ارائه شد. و خدمات حداکث�

ز تمرچین را فرصتی  معتمدیان بازگشــــــایی م�

زشمند برای خدمت شایســـــــــــــــته به زائران  ا�

ا��عین حســینی دانســت و یادآور شد: اولین 

ز، وجود  پیام تردد زائران عتبات عالیات از این م�

ی اســــــــــالمی ایران در  امنیت و اقتدار جمهو�

ی با اقلیم  منطقه بویـــــژه در تعامل و همکا�

کردستان عراق است.

وهای  اســـــتاندار آذ��ایجان غ��ی اهتمام نی�

ز تمرچین  نظامی و امنیتی جهت بازگشــایی م�

را ستودنی دانســت و اضافه کرد: هماهنگی 

با اقلیم کردســــــــتان عراق زمینه را برای تدارک 

ز فراهم کرد. تمامی خدمات در دو طرف م�

وی همچنین با اشـاره به اهمیت تداوم افتخار 

میــ��انــی و پذیــرایــی ا� زائـــران عتبات عالیات، 

ادامه داد: با پیش بینـــــی اعتبارات مورد نیا� و 

ی برای ارتقای ��رســــــــــــاختها جهت  برنامه ���

استمرار عبو� زائران کشـــــورهای همســـــایه و 

ز تمرچین، زمینه برای  اســــــتانهای مختلف از م�

توسعه منطقه فراهم میشود.

معتمدیان نمایش وحدت و همدلـــــی اقوام، 

مذاهب و ادیان مختلف اســــــــــتان و منطقه 

جهت تســــــــــــــــــهیل تردد زائران را پیام دیگ� 

ز تمرچین اعالم کرد و گفت:  بازگشــــــــــــایی م�

موکبهایی که اقوام، مذاهب و اقشار مختلف 

به صـــــــورت خودجوش برای زائران ا��عین راه 

ی کـردند، جلوههایـی ��با از همدلــی را در  اندا�

آذ��ایجان غ��ی به یادگار گذاشت.

اســــتاندار آذ��ایجان غ��ی به تدابی� و اهتمام 

جدی تمامی دسـتگاهها و نهادها برای تامین 

��رساختهای منطقه نیز اشـاره کرد و با تاکید بر 

آسیب شناسی مشــــــکالت احتمالی در اولین 

ود: با توجه  تج��ه میـ��انـی زائـران ا��عین، افـ�

به آب و هوای مناســب و فاصـــله کم با عتبات 

ی الزم بـــرای میـــ��انـــی و  عالیات، بــرنامه ��ـــ�

ی ا� زائران در ســال آینده انجام  پذیرایی حداکث�

میشود.

اولین پیام تردد زائران از تمرچین، امنیت 

و اقتدار جمهوری اسالمی ایران در منطقه است
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

۱۳۷





مدیریت بحران



زلــــزله خوی

وز  - زلزله ای به قدرت ٥/٤ ��شــــــــــــــتر در ساعت ٠٣:٥١صبح �

چهارشـــنبه ١٤٠١/٠٧/١٣ با نقطه کانونی شــــهرســــتان خوی، 

بخش ایواوغلی به وقوع پیوســــــت. به دســــــتور اســـــــتاندار 

آذ��ایجان غ��ی سـتاد مدی��ت بحران در محل حاضـ� و از اولین 

لحظات امداد رســـــانی آغاز گردید که از نکات امیدبخش در این 

حادثه می توان سرعت عمل دستگاه های امدادرسان و حضور 

استاندار آذ��ایجان غ��ی در ساعات اولیه در محل را برشمرد . 

- تماس تلفنی ��است محترم جمهوری حضرت آیت اله رئیسـی 

د� پیگیری این حادثه و صدور دستورات الزم برای تســـــــــ��ع در 

فرآیند امداد و اســـــــــــــــکان موقت مردم حادث هدیده، مکلف 

نمودن دســــتگا ههای امدادی با همه توان و ظرفیت موجود 

ورت اتخاذ تمهیدات الزم  براي رفع نیازهای فوری زلزل هزدگان، ض�

در اسرع وقت برای آغا� بازسازی یا بهسـازی مســکن زلزل هزدگانی 

نها دچار آســـــیب شـــــده اســـــت پیش از  که محل ســـــکونت آ

فرارسیدن فصــل سرما و ابراز حمایت جدی دولت برای رسیدگی 

به امور مناطق زلزل هزده تا زمان رفع مشــــــــــــــکل همه مردم و 

زلزل هزدگان موجب دلگـرمـی و آرامش خاطـر مـردم مناطق زلـزله 

زده گردید.

- حضور مقامات ارشد کشـوری از جمله و��ر محترم کشـور، و��ر 

محترم بهداشت و درمان، رئیس محترم سازمان مدی��ت بحران 

کشــور، ��است محترم بنیاد مســـکن انقالب اسالمی و ��است 

وزهای نخسـت پس ا�  محترم جمعیت هالل احمر در لحظات و �

رســــــــــی و اطمینان خاط� به مردم زلزله زده در  زه براي ب� زمین ل�

وند رسیدگی انســــــــــجام  حمایت جدي دولت ضمن اینکه به �

��ق نمود، موجب شد تا مردم بار دیگر نســبت  بخشـی الزم را ت�

به حضـور مسـئولین ارشد در کنار خود در مواقع مشـکالت باو� 

یافته و دلگرم تر از همیشـه برای آبادانی مناطق زلزله زده تالش 
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

خسارت : 

بخش مرکزی خوی ۱۲
و شهرهای خوی و دیزج دیز  روستـــــــــــا

مصــــــــــــدوم۱۱۲۶
نـــــــــــــــــــــــفر

۱۱۰۰
واحــــــــــــــــــــــــــد

واحد مسکونی
باالي 80 درصد دچار تخریب

همه ترخیص شده و به حمدهللا تلفات جانی نداشت

۴۰۰۰
واحــــــــــــــــــــــــــد

خسارت به
بین 20 تا 50 درصد

واحد مسکونی

۵۲۳
واحــــــــــــــــــــــــــد

نگهداری احشامخسارت به

   برقراري کامل شــــــــــریان هاي حیاتی از جمله برق، آب، گاز و 

مخابرات در منطقه و رصـد لحظه اي توســط شــرکت هاي خدمات 

رسان جهت جلوگیري از هرگونه قطعی و مشــــــــکل در منطقه با 

دستور وزیر محترم نیرو .

   برگزاري بیش از 12 جلســـــه ستاد پیشـــــگیري، هماهنگی و 

فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شـهرسـتان در منطقه          

( به ریاست استاندار و فرماندار ) 

   تشـــکیل ستاد هماهنگی بازسازي مناطق زلزله زده شهرستان 

خوي و برگزاري بیش از 7 جلسـه ستاد هماهنگی بازسازي مناطق 

زلزله زده

   حضــــــور 45 تیم هالل احمر به تعداد 120 نفر شامل واکنش 

سریع، جستجو و امداد و نجات، عملیات و ارتباطات و ... در منطقه

   هماهنگی حضـــــــــــــور فوریت هاي پزشکی از مرکز استان و 

شـهرسـتان ها  ( 13 دســتگاهآمبوالنس و یک دســتگاه اتوبوس 

آمبوالنس به همراه 26 تکنیسین) 

   حضـــــور 35 تیم ارزیاب بنیاد مســـــکن انقالب اسالمی جهت 

ارزیابی کلیه واحدهاي خسارت دیده از زلزله

   توزیع تعداد 3300 دســـــتگاه چادر، 3200 تخته پتو، 4000 

تخته موکت، 6500 بســــته غذایی 72 ساعته، 20 تن میوه، 20 

هزار عدد آبمیوه به زلزله زدگان

   تامین و توزیع آب بسته بندي و نان رایگان در مناطق زلزله زده 

   هماهنگی با بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ها 

و استان هاي مجاور جهت پذیرش بیماران احتمالی

   توزیع تعداد 1200 دستگاه هیتر برقی بین زلزله زدگان جهت 

تامین گرمایش توسط استانداري و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

اقدامات صورت گرفته:

۱۴۱



اقدامات شاخص

۱. اتمام عملیات ارزیابی ۵۱۰۰ واحد خسارت دیده در کمتر از ۷۲ ساعت

۲. پذیرش تمامی ۱۱۲۶ نفر مصدوم ناشی از زلزله در مراکز درمانی شهرستان 
خوی به صورت کامال رایگانً

۳.  توزیع بیش از ۵۰۰۰ پرس غذای گرم در هر روز به زلزله زدگان با مشـارکت 

استانداری و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

۴. جمع بندی خسارات وارده ناشی از زلزله و تسـهیالت مورد نیاز بازسازی در 

کمتر از ۷۲ ساعت 

۵. اعزام ماشـین آالت سـنگین دسـتگاههای اجرایی از کل اسـتان به مناطق زلزله زده 

و شروع عملیات آواربرداری با بیش از ۶۵ دستگاه ماشـین آالت سـنگین از روز چهارم و 

انجام هماهنگی های الزم جهت اتمام آن (۱۱۰۰ واحد) طی ۱۵ روز

۶. تحویل ماسه و سیمان رایگان به واحدهای مســــــــــــــــــــکونی تخریب شده به 

منظور شروع عملیات بازسازی

۷. هماهنگی با بنیاد مسـتضـعفان کشــورجهت تامین رایگان میلگرد و سیمان 

برای بازسازی واحدهای خسارت دیده
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

ی زلزله زدگان وند اسکان اضطرا� بازدید ا� �

حضو� و��ر محترم کشور در مناطق زلزله زده  - جلسه مدی��ت بحران شهرستان خوی

ی مناطق زلزله زده  وند آوا��رداری و بازسا� بازدید میدانی ا� � ی مناطق زلزله زده  وند آوا��رداری و بازسا� ی مناطق زلزله زده بازدید میدانی ا� � وند آوا��رداری و بازسا� بازدید میدانی ا� �

ی زلزله زدگان وند اسکان اضطرا�  جلسه مدی��ت بحران شهرستان خویبازدیدو��ر محترم بهداشت ا� �





با مــــــــــــــــــردم



خـــــــــــــــــــــادم مردم

ی است.دولت مردمی احیای اعتماد مردم را یکی از شاخص های مهم  ی و نقش دولت تسـهیل گ� در دولت مردمی نقش مردم تصدی گ�

در اقدامات خود می داند و محمدصــادق معتمدیان اســتاندار آذ��ایجان غ��ی بر این باور اســت که باید تمام تالشــها و اقدامات در جهت 

خدمت به مردم و حل مشـکالت و حفظ و تقویت امید مردم باشد. خسـتگی ناپذی� بودن دولت سیزدهم در مســیر خدمت به مردم است 

که موجب شده تا این دولت مردمی فرصتهای از دست رفته در دولتهای قبلی را جبران کند.

ی معظم انقالب اسالمی است. امام(ره) اجرای عدالت را اصل  وز اگر میخواهیم در خط امام(ره) حرکت کنیم، مفســــــــــــــر این خط رهب� ام�

وردگار متعال میدانســــــت. بر همین اساس  نان را زمینه قرب پ� ی، مردم را باور داشت و جلب رضای آ میدانســــــت. امام (ره) د� پرتو خداباو�
ً

دولت مردمی ســرلوحه کار خود را توجه به مردم، باو� به مردم و مردمی اداره کردن امور میداند و حقیقتا به میدان دادن و اعتماد کردن به 

ی مثل خدمت به مردم زمینه قرب و  مردم باو� وثیق دارد و آن را عمل به سیره امام راحل میداند. به تعبیر امام رضا (علیه الســــالم) هیچ ام�

نزدیکی به خداوند متعال را فراهم نمیکند.

ب��ایی میزهای خدمت، دیدارهای مردمی و حضــور در جمع صمیمی خانواده های معظم شهدا و ایثارگران به عنوان یکی از شاخص های 

ی شد و از ارکان اساسی جلب امید و اعتماد مردمی و تحقق باور اصلی دولت مردمی از این  عملکردی د� یکســــــال اخی� به طور جدی پیگی�

ط��ق تحقق یافته است.
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تا مـهــر ۱۴۰۰۱۴۰۱مهــر 

۲۹
حضور در سامد  

برپایی 

مورد 

میز خدمت 

در محل های 

کم برخوردار          

هفت

۸ مورد

دیـــــــــــــــــــــدار 

نـــــــــــــــــــــــــفر

هشتدر  میز خدمت 

شهرستانها
پرداخت کمک معیشتی          

۲۶۰۰

۴۰۲ مالقات مردمی 
دیـــــــدار

نفــــــــــــر

۱۴۸
واگذاری

مسکن رایگان 
وستایی ی و � شه�

۳۶۲
پرداخت

کمک معیشتی
۱۰۲

کمک به

عمل جراحی رایگان

 

دیـــــــــــــــــــــدار

با خانواده معظم 

شهداء و ایثارگران   

۸۲

در شهرستان های استان

۱۴۷

دیدا� با مردم در ج��ان سف� به شهرستان مـــــــاکو



۱۴۸
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همه باهم برای پیشرفت آذربایجان غربی

برای مشاهده ویدئوی
“آذربایجان غربی در مسیر توسعه”
رم��نه را با دو��ین گوشی پویش کنید 

برای مشاهده و د��افت فایل
“آذربایجان غربی در مسیر توسعه”

رم��نه را با دو��ین گوشی پویش کنید 

برای مشاهده ویدئوی
“آذربایجان غربی در مسیر توسعه”
رم��نه را با دو��ین گوشی پویش کنید 

برای مشاهده و د��افت فایل
“آذربایجان غربی در مسیر توسعه”

رم��نه را با دو��ین گوشی پویش کنید 


