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یاچه ارومیه لمانی در در آ کشتی   اولین 
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به مناسبت روز جهانی معلوالن؛

آن می بالد؛ نچه عکاس مستند ارومیه ای بر  آ

گالیه معلوالن از عدم 
تخصیص  سهمیه قانونی 
استخدام  تا مشکل معابر

2

بی پیشرو در اجرای قانون 3 بی پیشرو در اجرای قانون  آذربایجان غر  آذربایجان غر
جهش تولید مسکنجهش تولید مسکن

3

|    4
    |

یخ جراحی در ایران به عنوان  تار
روایتی از جنس داستان و تصویر کتاب  سال انتخاب شد

 راز مرگ بردیای 6 ساله همچنان
 در پرده  ابهام

کتاب »تاریخ جراحی در ایران« اثر دکتر هوشنگ عطاپور به 
عنوان کتاب سال از استان آذربایجان غربی در تهران انتخاب 
شد که در مراسمی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان در خانه مطبوعات از مولف تجلیل به عمل آمد.
به گزارش جام جم،  »تاریخ جراحی ایران« عنوان کتابی است که از سوی 
دکتر هوشنگ عطاپور پزشک روزنامه نگار در سال ۹۹ از سوی منتشر 

انتشارات یازشده است . 

شهردار ارومیه از آغاز به کار سامانه ستاد در شهرداری خبر داد.
به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه؛  دکتر حسین مهدی زاده افزود: مقدمات راه اندازی سامانه ستاد در شهرداری 

ایجاد و اکنون وارد فاز اجرا شده است.
وی تاکید کرد:  از این پس کلیه معامالت منجمله مناقصه ها، مزایده ها و خرید و فروش از طریق سامانه ستاد انجام می شود.

به گفته شهردار ارومیه سامانه ستاد که در بستر وب است، به دستگاه های اجرایی این توانایی را می دهد که تمام مراحل معامله از 
زمان ثبت درخواست تا تبادل وجه را در یک سیستم یکپارچه و استاندارد، منطبق با کلیه قوانین و آیین نامه ها انجام دهند.

وی از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که خواستار انجام معامله چون خرید، فروش، مناقصه و مزایده با شهرداری ارومیه هستند، 
دعوت کرد در سامانه مذکور ثبت نام  کنند.

شهردار ارومیه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  را یکی از راهکارهای کلیدی جهت کاهش هزینه ها به جهت فضای رقابتی،  
افزایش بهره وری و شفافیت معامالت در شهرداری ارومیه عنوان کرد.

راه اندازی کمیته تخصیص و اجرای خزانه داری متمرکز در شهرداری
شهردار ارومیه افزود:  در ادامه فرآیند شفاف سازی و اصالح امور در شهرداری، کمیته تخصیص راه اندازی و عملیات اجرای خزانه داری 

متمرکز طی بخشنامه ای به کلیه مناطق 5 گانه، سازمان ها و واحدهای تابعه شهرداری ابالغ شد. 
با هدف شفاف سازی  آن  ارومیه تخصیص بهینه منابع و توزیع عادالنه  کمیته تخصیص در شهرداری  کرد:  وظیفه اصلی  وی اظهار 

است.
، اظهار کرد:  تمامی دریافت ها و پرداخت های شهرداری مرکزی،  مناطق  5 گانه و سازمان  شهردار ارومیه با اشاره به خزانه داری متمرکز

های تابعه با خزانه داری متمرکز نظام مند می شود.
به گفته وی تلفیق اجرای کمیته تخصیص و خزانه داری؛  شفافیت، کاهش هزینه و افزایش درآمدها در شهرداری ارومیه  را رقم می زند.

شهردار ارومیه:

سامانه ستاد در شهرداری ارومیه آغاز به کار کرد
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربیضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربی

آذر سال ۱۲85 )شوال ۱۳۲۴- نوامبر ۱۹۰۶ م( مامقلی میرزا درصدد به  در دهم 
از  که  کشتی  این  قطعات  ورود  اما  بود،  برآمده  بخار  کشتی  یک  انداختن  آب 
یکی از کشورهای اروپایی  به احتمال قوی از کشور آلمان خریداری شده بود، 
حضور  از  جلوگیری  برای  پطرزبورگ  سنت  گردید.  مواجه  روسیه  کارشکنی  با 
دولتی ثالث در دریاچه ارومیه و نیز تسهیل انتقال کشتیرانی به اتباع خود، مانع 

از عبور کشتی مزبور از خاک روسیه شد. در پی مداخله دولت ایران و صدور 
فرمان ممنوعیت انتقال امتیاز کشتیرانی از سوی امامقلی میرزا و فرزندانش به 
اتباع خارجه، دولت روسیه با عبور کشتی موافقت کرد  سرانجام کشتی بخاری 
در اردیبهشت سال ۱۲8۶ شمسی یعنی زمانی که پیروزی نهضت مشروطیت 
نوید پیشرفت کشور را می داد توسط یک مهندس آلمانی در کنار دریاچه ارومیه 

مونتاژ و به آب انداخته شد. از این پس توسعه کشتیرانی دریاچه ارومیه شتابی 
چشمگیر یافت.  تصویر فوق از همان کشتی است.

منبع: مرکز اسناد و آرشیو عکس بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی و 
کتاب دریاچه شاهی و قدرت های بزرگ، محمدعلی کاظم بیگی، و با سپاس از 

آقای ساکزیانس

لمانی در دریاچه ارومیه  اولین کشتی آ
اجتماعی

سهمیه  قانون  تخصیص  عدم  از  ارومیه  معلوالن 
تا معضالت عدم اجرای مناسب سازی  استخدامی 
معابر و بی توجهی مسئوالن به خواسته های شان 

گله مندند.
حرف ها  پای  معلوالن  جهانی  روز   ، آذر  ۱۳ بهانه  به 
که  معلوالنی  نشستیم،  معلوالن  دغدغه های  و 
»معلولیت،  شده  عنوان  همیشه  شعار  در  گرچه 
بپذیریم،  نیز  را  همین  اگر  اما  نیست«  محدودیت 
مفاد  نکردن  اجرایی  در  مسئوالن  مهری های  بی 
عد  تا  استخدام  سهمیه  تخصیص  شامل  قانونی 
باعث  عمومی  فضای  سازی  مناسب  به  توجه 
می شود این افراد توان خواه  از معلولیت خود در 
از  نتوانند همچون شهروندان عادی  و  باشند  رنج 

تمامی امکانات بهره مند شوند.
نیازهای  به  بی توجهی  و  مسئوالن  کوتاهی های 
در  را  نارضایتی  از  موجی  خواه  توان  و  معلول  افراد 
ویژه  به  و  غربی  آذربایجان  استان  معلوالن  بین 
کرده  پا  به  ارومیه  شهرستان  معلوالن  از  جمعی 
برای  مثبتی  اقدام  هیچ گونه  می گویند  آنان  است؛ 
بوستان ها،  ورودی  اصلی،  معابر  مناسب سازی 
قانون  اجرای  و  پیاده روها  اداری،  ساختمان های 
نشده  انجام  معلوالن  درصد   ۳ استخدام  و  جذب 
هرساله  که  است  حالی  در  وضعیت  این  و  است 
دغدغه ها  این  معلوالن،  جهانی  روز  با  همزمان 
ح و مسئوالن استانی و شهرستانی وعده های  مطر
آنان  به  اجرایی  ضمانت  بدون  البته  رنگارنگ 

می دهند!
سحر تیموری یکی از دانشجویان کارشناسی رشته 
میکروبیولوژی  رشته  دکتری  و  مالیاتی  حسابداری 
معلولیت  دچار  پاها  و  دست  ناحیه  از  که  است 
از  یکی  می گوید:   جم  جام  خبرنگار  به  هست، 

عدم  استان  معلوالن  مهم  و  اساسی  مشکالت 
عمومی  اماکن  پیاده روها،   ، معابر مناسب سازی 
برای افراد دارای ویلچر است که آنها را به شدت رنج 

می دهد.
دکتری  دانشجوی  عنوان  به  می دهد:  ادامه  وی 
و  فارسی  تقدیر  لوح  دارنده  و  میکروبیولوژی 
زیست  بین المللی  کنگره  بیستمین  از  انگلیسی 
جامع  قانون  اساس  بر  دارم  انتظار  ایران،  شناسی 
را  دولتی  ادارات  که  معلوالن  حقوق  از  حمایت 
استخدام  درصدی  سه  سهمیه  رعایت  به  موظف 
معلوالن کرده است، در ادارات جذب و به کارگیری 
شوم متاسفانه این موضوع چندان مورد توجه قرار 

نمی گیرد.
وی با ناراحتی می گوید: اشتغال برای امرار معاش، 
نظر  به  اما  است  انسانی  هر  حق  بدیهی ترین 
دارای  افراد  با  رابطه  در  موضوع  این  که  می رسد 

معلولیت به دست فراموشی سپرده شده است.
به  نسبت  جامعه  افراد  منفی  نگرش  تیموری 
نقد  مورد  را  معلولیت  دارای  افراد  توانایی های 
قرارداده و می افزاید: مشارکت افراد دارای معلولیت 
یکی از مطالبات اصلی جامعه معلوالن است که به 
توجه ویژه از سوی مسئوالن، سایر آحاد جامعه و 
حتی خانواده آنها نیاز دارد؛ اگرچه بر ضرورت حضور 
مسئوالن  اما  می شود  تاکید  جامعه  در  قشر  این 
در  را  آنها  منفی،  نگرشی  با  جامعه  افراد  از  برخی  و 
باعث  امر  همین  که  میپندارند  ناتوان  امور  انجام 
افراد دارای معلولیت شده  از  سرخوردگی بسیاری 
موقعیت  یک  از  برخورداری  برای  تنها  نه  را  آنها  و 
ناتوان  نیز  خود  روزانه  امور  انجام  از  بلکه  شغلی 

می سازد.
مدیریت  رشته  دکتری  دانشجوی  رزاقی،  صابر 
نیز  است،  معلولیت  دچار  پا  ناحیه  از  که  آموزشی 
عدم  موضوع  و  بوده  عقیده  هم  تیموری  سحر  با 
عمومی  اماکن  و  پیاده روها   ، معابر مناسب سازی 
دغدغه  اصلی ترین  را  ویلچر  دارای  افراد  برای 
جامعه معلوالن  شهرستان می داند که باعث بروز 
معلولیت  دارای  افراد  برای  عدیده ای  مشکالت 

می شود. 
محیط  مناسب سازی  عدم  می دهد:  ادامه  رزاقی 
سایر  و  سالمندان  بلکه  معلوالن  تنها  نه  شهری 
است  کرده  روبه رو  مشکل  با  هم  را  جامعه  افراد 

صورت  به  و  جلسات  در  را  مشکالتمان  بارها 
به  تا  اما  رسانده ایم  مسئوالن  گوش  به  حضوری 

امروز اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. 
از معابر و  که در برخی  اقداماتی هم  وی می افزاید: 
کاماًل  و  تکلیف  رفع  سر  از  شده،  انجام  ورودی ها 
عریض  جدول  تند،  شیب  با  و  بوده  غیراستاندارد 
سطح  اختالف  و  شیاردار  فلزی  پل  یا  پل  بدون 
پیاده رو با خیابان، ساختمان اداری بدون رمپ و با 

پله زیاد و... است.
با  برخورد  در  مردم  از  برخی  رفتارهای  ادامه  در  وی 
افراد دارای معلولیت را آزاردهنده دانسته و تصریح 
در  معلوالن  با  ناشایست  برخوردهای  می کند: 
سطح جامعه باعث انزوا و حضور کمرنگ این افراد 
رسانه های  و  ملی  رسانه  باید  می شود؛  جامعه  در 
محلی در خصوص آگاهی دهی و فرهنگ سازی در 
خصوص آداب برخورد با معلوالن برنامه های ویژه و 

مدونی داشته باشد.
در  ارومیه   معلوالن  انجمن  رئیس  اصغری،  یحیی 
این  مشکالت  با  ارتباط  در  جم  جام  با  گو  و  گفت 
به  دسترسی  مناسب سازی،  می کند:  اظهار  قشر 
ادارات،  دولتی،  دستگاه های  عمومی،  امکان  تمام 
آموزشی،  مجتمع های  موسسات،  سازمان ها، 
عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  و  معابر  هنری، 
متأسفانه  اما  شود  اجرایی  باید  قانون  براساس 

اقدامی صورت نگرفته است.
دستگاها  همه  قانون  طبق  این که  بیان  با  وی 
مناسب سازی  معلول  افراد  برای  را  فضا  موظفند 
کرده و هر کسی از این قانون تخطی کند به مراجع 
قضایی معرفی خواهد شد، افزود: شهرداری ها حق 
و  مسکونی  مجتمع های  به  کار  پایان  کردن  صادر 
مناسب سازی  بدون  آموزشی  و  درمانی  تجاری، 
این  به  توجهی  بی  شاهد  متاسفانه  اما  ندارند  را 
ساختمان ها  کارهای  پایان  صدور  در  موضوع 

هستیم.
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  مشکالت  از  اصغری 
نقد کرده و می گوید: هزینه های باال و گرانی وسایل 
معلوالن  از  بسیاری  شده  منجر  بخشی  توان 
ببرند؛  رنج  کمبودها  از  همواره  ارومیه  شهرستان 
بسیاری از معلوالن تحت پوشش خدمات درمانی 
بهره مند  درمانی  خدمات  از  متأسفانه  و  نبوده 

نیستند.

وی با ذکر این که قانونگذار حق استفاده از تمامی 
و  آموزشی  هنری،  فرهنگی،  خدمات  و  امکانات 
می کند:  اذعان  است،  داده  را  معلوالن  به  ورزشی 
از  استفاده  امکان  معلوالن   کنون  تا  متاسفانه 

امکانات رفاهی و تفریحی را ندارند.
این که  به  اشاره  با  ارومیه  معلوالن  انجمن  رئیس 
هزینه تحصیل معلوالن در تمام دانشگاه ها رایگان 
است که برخی از دانشگاه ها این مهم را نیز رعایت 
استخدامی ها  از  درصد   ۳ باید  می گوید:  نمی کنند، 
در  متأسفانه  اما  یابد  اختصاص  معلوالن  به 
استخدامی ها به ویژه بانک ها و دستگاه های نیمه 
در  گذاشته اند  سالمت  موضوع  بر  شرط  دولتی 
با تحصیالت  با استعداد  و  حالی که معلوالن نخبه 

کادمی زیادی در سطح شهرستان وجود دارد. آ
از  دیگر  یکی  را  معلوالن  مسکن  تامین  عدم  وی 
دغدغه های این قشر اعالم کرده و می افزاید: طبق 
قانون در صورت تشکیل تعاونی، باید زمین رایگان 
این  تشکیل  با  اما  بگیرد،  قرار  معلوالن  دراختیار 
و  مسکن  متاسفانه  ارومیه  شهرستان  در  تعاونی 
شهرسازی در این راستا کوتاهی کرده و بهانه تراشی 

می کنند.
تحت  غربی  آذربایجان  در  معلول   302 و  هزار   60  *

یستی پوشش بهز
و  معلولیت  دارای  افراد  دغدغه های  قبال  در 
امتیازهای قانونی که تاکنون در زمینه های آموزشی، 
اند،  مانده  محروم  آن  از  رفاهی  و  شغلی  درمانی، 
ارائه گزارش  آذربایجان غربی به  مدیرکل بهزیستی 
روتین  خودش  قول  به  که  اقداماتی  از  عملکرد 

است، می پردازد.
بودن  بهزیستی  پوشش  تحت  از  فریور  سعید 
مختلف  طیف های  در  معلول   ۳۰۲ و  هزار   ۶۰
جسمی-حرکتی،  شنوایی،  بینایی،  معلولیت های 
هزار   ۱8 تعداد  این  از  می گوید:  و  داده  خبر  ذهنی  
هزار   ۱۱ که  هستند  ارومیه  شهر  ساکن  نفر   ۶۳5 و 
بانوان  را   نفر  هزار   ۹۴۲ و  هزار   ۶ و  مرد  نفر   ۶۹۲ و 

تشکیل می دهند.
از  نفر   ۶7۳ و  هزار  یک  استان  در  می افزاید:  وی 
خدمات توانبخشی و مراقبتی ۲۹ مرکز شبانه روزی 
این تعداد یک هزار و ۲5۰  از  که  بهره مند هستند 
شامل  را  بدسرپرست  یا  بی سرپرست  معلول 
تسهیالت  ریال  میلیارد   ۱8۰ حدود  در  که  می شود 

یارانه ای در هفت ماه سالجاری دریافت کرده اند.
عنوان  معلوالن  دریافتی  یارانه  با  رابطه  در  فریور 
کرد: یارانه افراد معلول عضو در مراکز شبانه روزی 
۲ میلیون تومان و در مراکز روزانه به معلوالن درجه 
یک، ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و معلوالن درجه دو 

۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعلق می گیرد.
با  رابطه  در  غربی  آذربایجان  بهزیستی  مدیرکل 
استان،  در  معلوالن  استخدام  درصد   ۳ قانون 
درصد   ۳ قانون  اساس  بر  می کند:  اذعان 
میان  از  باید  دولتی  نیمه  و  دولتی  استخدام های 
اجرایی در  اما دستگاه های  جامعه معلوالن باشد 

عمل به این قانون اهتمام الزم را ندارند.
ازدواج معلوالن استان خبر  ح حمایتی  از طر فریور 
داده و می گوید: امسال بالغ بر ۱5۰ میلیون تومان 
برای ۱5۰ نفر از اعضاء سازمان پرداخت شده است. 
از زوجین  همچنین ۱۴ میلیون تومان برای ۱۲ نفر 

شامل  را  تومان  میلیون  مبلغ۱7۰  تقریبا  در  که 
می شود، اختصاص یافته است. 

امسال  اول  ماهه   ۶ طول  در  می دهد:  ادامه  وی 
اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد و ۱۲۴ میلیون تومان جهت 
خرید تجهیزات کمک توانبخشی شامل سمعک، 
ویلچر، تشک مواج، تخت بیمارستانی، عصای افراد 
نابینا و ساعت گویا خریداری و بین معلوالن استان 

توزیع شده است.
مبتنی  توانبخشی  ح  طر اجرای  به  ادامه  در  فریور 
آر از طریق تسهیلگران محلی  بر جامعه یا سی بی 
ح،  به  اشاره و خاطر نشان می کند: با اجرای این طر
معلوالنی که ساکن روستا هستند و نتوانسته اند 
کمک رسانی  شوند  بهره مند  بهزیستی  خدمات  از 

می شود.
روستاهای  تمامی  در  ح  طر این  کرد:  اضافه  وی 
آذربایجان غربی اجرایی شده و در سال ۹۹ اعتباری 
بالغ بر دو میلیارد و 77۴ میلیون 
تومان از طریق تسهیلگران محلی 
گرفته  قرار  معلوالن  اختیار  در 

است.

به مناسبت روز جهانی معلوالن؛

گالیه معلوالن از عدم تخصیص  سهمیه قانونی استخدام  تا مشکل معابر

زهرا بخشی

خبرنگار

با اشاره به پیشرفت  ارومیه  آرامستان های شهرداری  رئیس سازمان مدیریت 
فیزیکی  7۰ درصدی مرمت گنبد مسجد باغ رضوان ارومیه گفت: برای بازسازی و 
ترمیم گنبد یک میلیارد ریال هزینه برآورد شده است که ۶۰۰ میلیون ریال آن برای 
، آسفالت و رنگ آمیزی گنبد و مابقی برای حک کردن آیه قرآن در کمره گنبد و  قیر

نورپردازی هزینه می شود.
با  ارومیه  با خبرنگار جام جم در  گو  گفت و  حجت االسالم عباسعلی مؤمن در 
اشاره به اینکه فرسودگی ایزوگام های گنبد موجب نفوذ رطوبت به داخل مسجد 
می شد، افزود: با توجه به قدمت و ارزش گنبد مسجد باغ رضوان، بازسازی آن با 
استانداردهای بروز نانوتکنولوژی انجام گرفته و مصالح استفاده شده ۱5 سال 

گارانتی دارد.
وی عنوان کرد: بازسازی، مرمت و رنگ آمیزی گنبد در صورت نبود بارندگی در ۱۰ 
روز آینده تکمیل می شود ولی حک کردن آیه های قرآن در کمره گنبد و نورپردازی 

زمانبر خواهد بود.
* نیمه مکانیزه شدن غسالخانه ها 

نیمه  به  اشاره  با  ارومیه  شهرداری  های  آرامستان  مدیریت  سازمان  رئیس 
مکانیزه کردن غسالخانه ها گفت: غسالخانه ها به سبک قدیمی ساخته شده و 
سکوها به گونه ای بود که ۱5 الی ۲۰ سانتی متر دیواره داشت که ممکن بود باعث 
ضرب دیدگی جنازه بهنگام غسل دادن شود که در بازسازی های انجام گرفته، 

سکوها به صورت شیب دار و با ارتفاع کم اصالح شده اند.
وی خاطر نشان کرد: جا به جایی جنازه ها موجب به وجود آمدن دیسک کمر در 
آنها،  غساالن میشد که با استاندارد سازی غسالخانه ها و نیمه مکانیزه کردن 
جرثقیل هایی برای جا به جایی میت تعبیه و راه اندازی شد که این جرثقیل ها به 
سیستم کمربند ایمنی برای جلوگیری از ضرب دیدگی اموات مجهز بوده و برای 

سهولت و تسریع در خدمات دهی به اموات جنازه به وسیله نوار نقاله به داخل 
از  نقاله  نوار  توسط  مجددا  شرعی  تشریفات  انجام  از  بعد  و  هدایت  غسالخانه 

ج می شود. غسالخانه خار
 وی اضافه کرد: برای تکریم ارباب رجوع، پذیرش و امور متوفیات به ساختمان 
قدیم منتقل شد تا فاصله بین غسالخانه و قسمت اداری برای سهولت در رفت 
آرامستان های شهرداری ارومیه  آمد مردم کم شود. رئیس سازمان مدیریت  و 
از سالن های نمازخانه  انجام امورات اموات یکی  کرد: برای سهولت در  تصریح 
پارتیشن بندی و با ۴ باجه با عناوین پذیرش، صدور سند، صندوق و مراجعات 

مردم برای سواالت در اختیار مردم قرار گرفت. 
این مقام مسئول با بیان اینکه جنازه در طول شبانه روز و به صورت ۲۴ ساعته 
برای نگهداری در سردخانه تحویل گرفته می شود ولی ارائه خدمات فقط برای 
فوتی هایی است که تا ساعت ۳ ظهر پذیرش شوند، گفت: ۴ غسالخانه در باغ 
رضوان ارومیه وجود دارد که ۲ غسالخانه برای آقایان و ۲ غسالخانه برای بانوان 
است که به خاطر شرایط کرونایی یکی از غسالخانه های آقایان و بانوان به فوتی 

های کرونایی اختصاص یافته است.
حجت االسالم مؤمن تصریح کرد: برای جلوگیری از انتشار ویروس و تجمیع نیرو 
سایر  مثل  شده  پیشنهاد  کرونا  ستاد  به  میت(  دفن  و  غسل،نماز  بحث  در   (
کالنشهر ها از ساعت 7 و نیم تا ۱۳ ظهر فوتی های معمولی و از ساعت ۱۳ به بعد 

برای فوتی های کرونایی خدمات ارائه شود.
آرامستان  این مقام مسئول با اشاره به اینکه از این پس در سازمان مدیریت 
تمام  افزود:  داشت،  نخواهد  وجود  شرعی  مشکل  ارومیه  شهرداری  های 
تشریفات شرعی اموات از جمله غسل و کفن و دفن اموات زیر نظر ۴ ناظر شرعی 

انجام می شود. 
کالس  جلسه   ۲ ای  هفته  غساالن  اطالعات  بودن  بروز  برای  کرد:  عنوان  وی 

آموزشی  توسط ناظران شرعی برگزار می شود.
* مردم از دادن وجه نقد به کارکنان سازمان امتناع کنند

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ارومیه با بیان اینکه ۱۲ نفر به 
عنوان عضو ثابت در غسالخانه ها کار می کنند، افزود: با شیوع ویروس منحوس 
آقا و ۲ خانم نیز به صورت روزمزد به مجموعه غسالخانه اضافه  کرونا تعداد ۳ 

شده اند.
حجت االسالم مؤمن تاکید کرد: تمامی پرسنل سازمان اعم از غسال، دفن کن و 
کارگران حقوق بگیر این سازمان می باشند،خواهشمندیم مردم از دادن هر گونه 
مبالغی تحت هر عنوانی خودداری نمایند و در صورت داشتن نذری می توانند با 
کمک به فقرا، ساخت و اهدای آبسردکن و خرید یخچال برای نگهداری اموات و 

خرید سنگ قبر برای اموات خانواده های بی بضاعت نذر خود را ادا کنند.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ارومیه خبر داد؛

پیشرفت فیزیکی 70 درصدی مرمت گنبد مسجد باغ رضوان ارومیه

چند روز قبل وقتی جسد بی جان بردیا، کودک ۶ 
ولنده  روستای  اطراف  در  آب  کانال  یک  از  ساله 
سخنان  مدنی  فعاالن  و  ها  رسانه  شد،  ج  خار
نامزدهای  پوپولیستی  و  پرهیاهو  آتشین، 
پی  در  را  شهر  اسالمی  شورای  دوره  ششمین 
کانال  در  ساله    ۶ کودک  فریاد  فوت  و  سقوط 
بودند،  معتقد  آنها  کردند  علم  الواج  محله  روباز 
فعالیت  از  ماه  ششمین  در  که  بردیا  مرگ  با 
خ داده است، در بر همان پاشنه  شورای ششم ر
این مدت چندین  در  می چرخد و خدا می داند 
روباز  کانالهای  را  بردیا  همچون  معصوم،  کودک 
بلعیده اند و چندین خانواده داغدار شده است 

و از چشم رسانه ها پنهان...
ضدو  های  واکنش  با  که  ناگوار  اتفاق  این  اما 
این  مرگ  بودن  مشکوک  خصوص  در  نقیض 
ج از محدوده  کودک و از سوی دیگر موضوع خار
افکار  حساسیت  بود،  همراه  آب  کانال  بودن 
پای دادستان  برانگیخت و در نهایت  را  عمومی 
موضوع  بیشتر  بررسی  برای  را  قانونی  پزشکی  و 
در  ارومیه  دادستان  مجیدی  کرد.  باز  قضیه  به 
این رابطه در گفت و گو با خبرنگار جام جم گفت: 
برای بررسی بیشتر موضوع و با رضایت خانواده 
بردیا، جسد این کودک کالبد شکافی شده است 
افکار  اما  بود  خواهد  زمانبر  آن  نتایج  هرچند  که 

عمومی را مطلع خواهیم ساخت.
برای  بارها  دادستانی  ماموران  اینکه  بیان  با  وی 
جسد  کشف  محل  در  موضوع  دقیق  بررسی 
اند، تصریح کرد: با توجه به مسئله  حاضر شده 
ساز شدن کانال های روباز و خسارت های جانی 
و مالی برای شهروندان، بازپرس ویژه دادستانی 
مامور  ها  کانال  سازی  ایمن  بحث  پیگیری  برای 

شده است. 
با سخنان دادستان ارومیه، ادعاهای علینژاد در 
قوت  ساله   ۶ کودک  مرگ  ابهام  وجود  خصوص 

می گیرد.
در  که  ارومیه   ۲ منطقه  شهردار  مقام  قائم 
ج  اظهاراتی فوت بردیا را مربوط به کانال های خار
از محدوده شهر و مشکوک دانسته بود که البته 
شهر  اسالمی  شورای  رییس  صریح  واکنش  با 
سخنان  روی  بر  همچنان  شد؛  مواجه  ارومیه 
خود مصر بوده و در گفتگو با یکی از رسانه های 
برای  پنجشنبه  روز  عصر  است:  گفته  محلی 
با  بررسی محل حادثه به روستای ولنده رفتم و 
نقشه  برداری مشخص شد که این محل 75۰ متر 

از خط انتهایی محدوده شهری فاصله دارد.
این  جسد  کشف  محل  اینکه  بیان  با  علینژاد 
آبی به عمق  ، بلکه جوی  کودک نه کانال، نه نهر
قضیه  ابهامات  داد:  ادامه  است،  سانتی متر   ۳۰

در  جسد  کشف  محل  که  می شود  بیشتر  وقتی 
روستای ولنده با محل زندگی خانواده این طفل 
شهریار  استاد  بلوار  در  واقع  شاهد،  شهرک  که 
است، کیلومترها فاصله دارد؛ ضمن اینکه هیچ 
ارتباط آبی از طریق کانالها یا جوی های دو منطقه 

برقرار نیست.
فوت  علت  خصوص  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
های  بررسی  نتیجه  منتظر  باید  خردسال  کودک 
دادستانی و پزشکی قانونی ماند، ابراز امیدواری 
کرد: با بررسی ابعاد مختلف این حادثه، به دور از 
فضای التهابی و احساسی، بتوان پاسخ ابهامات 
سریعا  را  ناشنوا  کودک  این  فوت  راز  و  یافت  را 
عمومی  افکار  اختیار  در  را  حقایق  و  کرد  کشف 

گذاشت.

راز مرگ بردیای راز مرگ بردیای 66 ساله همچنان در پرده  ابهام ساله همچنان در پرده  ابهام



چهارشنبه    10 آذر    1400   شماره 6093

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربیضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربی

کتاب »تاریخ جراحی در ایران« اثر دکتر هوشنگ عطاپور به عنوان کتاب سال از 
استان آذربایجان غربی در تهران انتخاب شد که در مراسمی از سوی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در خانه مطبوعات از مولف تجلیل به عمل آمد.
به گزارش جام جم،  »تاریخ جراحی ایران« عنوان کتابی است که از سوی دکتر 
انتشارات  منتشر  سوی  از   ۹۹ سال  در  روزنامه نگار  پزشک  عطاپور  هوشنگ 

توسط  و  رسیده  چاپ  به  صفحه  و 7۶۶  فصل  در ۹  کتاب  این  است .  یازشده 
انتشارات یاز منتشر شده است. موضوع اصلی کتاب »تاریخ جراحی ایران« ورود 
و رسوخ علم طب و جراحی به ایران پس از تاسیس مدرسه دارالفنون به همت 
امیرکبیر و استخدام اساتید خارجی است. پیش از این سه کتاب دیگر با عناوین 
»خطاهای  سوانح«،  و  حوادث  کارشناسان  و  مدیران  برای  رسانه ها  با  »ارتباط 

مدیریت  »مبانی  همچنین  و  طب«  در  انسانی  عوامل  بیمار  ایمنی  و  پزشکی 
سوانح با مصدومین انبوه« از دکتر هوشنگ عطاپور تالیف و ترجمه و به زیور 
طبع آراسته شده اند. دکتر عطاپور در کنار طبابت، از روزنامه نگاران پیشکسوت 
را نیز در  و فعال اورمیه است که سابقه  مدیریت در استانداری و هالل احمر 

کارنامه خود دارد.

تاریخ جراحی در ایران  به عنوان کتاب سال انتخاب شد

مجتبـی اسـماعیل زاد کـه از سـال ۹۱ کار 
حرفـه ای  صـورت  بـه  را  خبـری  عکاسـی 
آغـاز کـرده اسـت، اکنـون بـه عنـوان یکـی 
نـام  بـه  مسـتند  و  خبـری  عکاسـان  از 
ح  مطـر ملـی  عرصـه  در  غربـی،  آذربایجـان 
عنـوان  بـه  کـه  زاد  اسـماعیل  اسـت. 
داسـتان نویـس و دبیـر کانـون داسـتان 
راوی نیـز فعالیـت دارد و داسـتان هایش 
عنوان هـای  بـا  داسـتان  مجموعـه  در 
منتشـر   » پنـدار »پـرده  و  داغ«  »سـیر 
شـده اسـت، ذوق ادبـی خـود را بـا شـمه 
چشـم  بـا  و  آمیختـه  هـم  در  خبرنـگاری 
را  نـاب  خبـری  لوکشـین های  تیزبینـش 
شـکار کـرده و صحنه هـای فوق العـاده ای 

می کشـد.  تصویـر  بـه  را 
بیـش  در  کنـون  تـا  کـه  زاد  اسـماعیل 
و  درخشـیده  خـوش  جشـنواره   ۳۰ از 
دوربیـن  کسـب  بـه  موفـق   ۹7 سـال  در 
طالیـی برتریـن عـکاس سـال مطبوعـات 
کشـور شـده بـود، چنـد روز پیـش نیـز در 
اختتامیـه پنجمیـن جشـنواره تلویزیونـی 
سـالن  در  کـه  مسـتند  عکـس  و  فیلـم 
همایش هـای بیـن المللـی صـدا و سـیما 
برگـزار شـد، بـه عنـوان مقام سـوم عکس 
و تجلیـل شـد. رفـت  مسـتند روی سـن 
عـکاس  ایـن  بـا  بیشـتر  آشـنایی  بـرای 
بـه  او  بـا  نـام و جـوان ارومیـه ای،  خـوش 

نشسـته ایم: گـو  و  گفـت 
را  خودتـان  لطفـا  زاد  اسـماعیل   *جنـاب 

کنیـد. معرفـی 
متولـد  قلقاچـی  زاد  اسـماعیل  -مجتبـی 
روسـتای  اهـل  اصالتـا   ۱۳۶۹ بهمـن   ۶

بخـش  در  روسـتایی  هسـتم.  قالقاچـی 
انـزل کـه در نزدیکـی دریاچـه ارومیـه قـرار 
دارد. فعالیـت مـن در زمینـه هنر  از سـال 
شـد  آغـاز  نویسـی  داسـتان  بـا  و   ۱۳8۶
حـدود دو سـه سـال بعـد احسـاس کردم  
تصویـر  بـا  را  سـوژه ها  برخـی  اسـت  بهتـر 
نشـان بدهـم و در واقـع تـالش کـردم  بـا 
موقـع  آن  تـا  بپـردازم.  روایـت  بـه  عکـس 
روایت هـای مـن بـا کلمـات بـود و بعدهـا  
عکـس هـم اضافـه شـد  و از سـال ۱۳8۹ 
بصـورت جـدی در زمینـه عکاسـی شـروع 

کـردم. فعالیـت  بـه 
و  داسـتان  بیـن  مشـترکی  *نقطـه 
دو  ایـن  بـه  را  شـما  کـه  هسـت  عکاسـی 

اسـت؟ کـرده  منـد  عالقـه  رشـته 
 راوی بـودن حـس خوبـی را در مـن ایجـاد 
می کنـد و وجـه مشـترک و جـذاب ایـن دو 
رشـته بـرای مـن، روایـت اسـت کـه سـعی 

ثـارم جریـان داشـته باشـد . میکنـم در آ
ارومیـه  و  ایـران  در  را  مسـتند  *عکاسـی 

می بینیـد؟ چگونـه 
- بـه نظـر من کشـور ما در زمینه عکاسـی 
جهـان  در  قبولـی  قابـل  جایـگاه  مسـتند 
دارد و شـاهد ایـن هسـتیم کـه عکاسـان  
تاثیرگـذار  و  مهـم  رویدادهـای  در  ایرانـی 
جهـان  در  مسـتند  عکاسـی  بـا  مرتبـط 
حضـور دارنـد امـا در شـهر ارومیـه چنیـن 
نیسـت بـه نظـر مـن عکاسـی مسـتند در 
اسـت  مانـده  مغفـول  و  مظلـوم  ارومیـه 
ارومیـه  دارد؛  مختلفـی  علت هـای  ایـن  و 
طبیعـت زیبایـی دارد و عکاسـی مسـتند 
عکاسـی  سـایه  زیـر  در  شـهر  ایـن  در 
از  عکاسـی  خصـوص  بـه  و  طبیعـت 
دریاچـه ارومیـه  مانـده و آن طـور کـه بایـد 

اسـت. نکـرده  رشـد 
ارومیـه،  عکاسـی  در  توجه هـا  بیشـتر 
معطـوف بـه عکاسـی طبیعـت و عکاسـی 

اسـت.  انسـان  بـدون 
مـن فکـر میکنـم بخـش قابـل توجهـی از 
عکاسـان ارومیـه در مواجـه با سـوژه های 
بیـن  حسـی  نیسـتند.  راحـت  انسـانی  
داشـتن  طرفـی  از  و  خجالـت  و  تـرس 

بـه  را  آنهـا   ، نـواز چشـم  و  زیبـا  طبیعتـی 
طبیعـت  و  منظـره  عکاسـی  سـمت 

اسـت. کشـانده 
کـدام  بـه  شـبیه  شـما  *عکس هـای 
الگویـی  آیـا  اسـت؟  خارجـی  عـکاس 
یـد؟ دار عکاسـی  در  داخلـی  یـا  خارجـی 

آثـار  تماشـای  بـرای  را  زمانـی  روز  هـر 
جهـان  و  ایـران  مسـتند  عکاسـان 

. هـم ص می د ختصا ا
الگـو  را  عـکاس  یـک  کـه   نبـوده  اینطـور   
قـرار بدهـم یـا تـالش کنـم کارهایـم شـبیه 
کـه  هسـتند  عکاسـانی  امـا  باشـد  آن  بـه 
از  همـواره  و  سـتایش اند  قابـل  برایـم 

می بـرم.  لـذت  عکس هایشـان  دیـدن 
 ( سـالگادو  سباسـتیائو  مثـال  بـرای 
عـکاس   ( سـوث  الـک  برزیلـی(  عـکاس 
آمریکایـی ( و جـالل شـمس آذران ) عـکاس 
 ( محتشـم  رومیـن   ) تبریـز  اهـل  ایرانـی، 
عـکاس ایرانـی، اهـل ارومیـه( از  جملـه ایـن 

هسـتند. عکاسـان 
شـما  بـرای  عکاسـی  هنـر  بخـش  *کـدام 

اسـت؟  جـذاب 
-عکاسـی در زندگی شـخصی من تاثیرات 
بسـیاری داشـته اسـت و باعـث شـده کـه 
مـن  نـگاه دقیق تـر و عمیق تری بـه دنیای 
پیرامونـم داشـته باشـم عکاسـی عاملـی 
بـرای سـفرها و آشـنا شـدن بـا مکان هـا و 
انسـان های جدیـد اسـت و ایـن برای من 

بسـیار ارزشـمند است.
جشـنواره های  در  حضورتـان  از   *
مختلـف ملـی و بین المللـی و مقام هایـی 
بگوییـد؟ برایمـان  کرده ایـد،  کسـب  کـه 
-در یک دهه فعالیت عکاسـی، در بیش 
از ۴۰ جشـنواره ملـی، منطقـه ای و اسـتانی 
نویسـی،  داسـتان  و  عکاسـی  زمینـه  در 

موفـق بـه کسـب رتبـه و تقدیـر شـده ام.
از جملـه آنهـا می تـوان بـه نشـان دوربیـن 
طالیـی برتریـن عـکاس سـال مطبوعـات 
زیسـت  محیـط  عکـس  بخـش  در  ایـران 
برتریـن  تندیـس  دریافـت   ،۱۳۹7 سـال 
شـمالغرب  عکاسـی  جـوان  اسـتعداد 
کشـور در سال ۱۳۹۰، جشنواره کوساالن 

افتخـار  دیپلـم  دریافـت  سـنندج، 
تصویـر  جشـنواره  دوره  هفدهمیـن 
دوره  نخسـتین  اول  رتبـه   ،۱۳۹۹ سـال 
جایـزه ادبـی ارومیـه سـال ۱۳۹۲، رتبـه اول 
پنجمیـن جشـنواره ملـی عکـس زعفـران 
سـوم  رتبـه  بـه  مـورد  آخریـن  در  و   ۱۳۹۹
عکـس مسـتند در جشـنواره تلویزیونـی 

کـرد.  اشـاره  کشـور  عکـس  و  فیلـم 
کـه به صـورت انفرادی  *نمایشـگاه هایی 

و یـا گروهـی دایر کـرده اید؟ 
برگـزار  انفـرادی  نمایشـگاه  دو  -تاکنـون 
نمایشـگاه   ۳۰ از  بیـش  در  و  ام   کـرده 
حضـور  خـود  عکس هـای  بـا  گروهـی 
انفـرادی ام  نمایشـگاه  اولیـن  داشـته ام. 
عکـس  )مجموعـه  تلـخ  شـور  عنـوان  بـا 
دریاچـه  شـدن  خشـک  از  مسـتند 
تابسـتان  در  ارومیـه   گالـری  در  ارومیـه  
نمایشـگاه  دومیـن  و  بـود   ۹۴ سـال 
انفـرادی ام با عنوان »آبی روشـن« شـامل 
عکس هایـی از طبیعـت اسـتان کـه آبـان 

شـد.   برپـا  میـالن  گالـر ی   در   ۹۶ سـال 
سـعی می کنـم نسـخه بهتـری نسـبت بـه 

گذشـته ام باشـم
*دلیـل موفقیتتـان در زمینـه عکاسـی را 

چـه چیـزی می دانید؟
امر نسـبی  یـک  نبـودن  یـا  بـودن  -موفـق 
هنـر  زمینـه  در  مـن  نظـر  بـه  امـا  اسـت 
)شـامل  تمریـن  و  اسـتعداد  عامـل  دو 
و  نـکات  یادگیـری  در  پشـتکار  و  تـالش 
مهارت هـا(  تاثیـر گـذار  هسـتند. این کـه 
بایـد  را  ایـن  نـه  یـا  هسـتم  موفـق  مـن 

بگوینـد.  دیگـران 
 فکـر  می کنـم کـه در ایـن یـک دهـه چنـد 
کـرده ام  طـی  را  هنـر  زمینـه  در  اولیـه  پلـه 
اسـت؛ می توانـم  پیـش  در  راه طوالنـی  و 
بهتـر از ایـن عمـل کنـم و تـالش می کنـم 
بـه   نسـبت  بهتـری  نسـخه  همـواره  کـه 

باشـم .  خـودم  گذشـته 
تجربیـات  خبـری  عکاسـی  بـا  رابطـه  *در 

نماییـد. بیـان  برایمـان  را  خودتـان 
از  یکـی  خبـری  عکاسـی  مـن  نظـر  -بـه 
سـخت ترین  شـاخه های عکاسی مستند 

اسـت، در بخـش هنری عـکاس می تواند 
سـوژه  بـه  و  کنـد  تفکـر  دارد  وقـت  و 
بپـردازد، ایـن درحالـی اسـت کـه بـرای ژانـر 
خبـری بایـد در لحظه تصمیـم گیری کرد و 
همیـن عکاسـی خبـری و هنـری را از هـم 

اسـت. کـرده  متمایـز 
چـه  دادن  نشـان  عکاسـی   *در 
دارد؟  اولویـت  شـما  بـرای  موضوعاتـی 
-در حالـت کلـی هـر مسـاله ای که زیسـت 
بـرای  قـرار دهـد  تاثیـر  را تحـت  انسـان ها 
می توانـد  تاثیـر  ایـن  دارد.  اهمیـت  مـن 
شـکل های  بـه  و  مختلـف  الیه هـای  در 

باشـد. گوناگونـی 
 برای مثال خشـک شـدن دریاچه ارومیه 
در سـال های اخیـر باعـث شـد تـا زیسـت 
تغییـر  دچـار  قالقاچـی  روسـتای  مـردم 
روسـتایی  مشـاغل  و  کشـاورزی  و  شـده 
از بیـن بـرود و اهالـی مجبـور بـه مهاجـرت 
و تـرک روسـتا شـوند تـا جایـی کـه در حـال 
خانه هـای  درصـد   5۰ از  بیـش  حاضـر 
پدیـده  یـک  خالی انـد.  و  متروکـه  روسـتا 
را  انسـان ها  زندگـی  محیطـی،  زیسـت 
تـالش  مـن  و  می دهـد  قـرار  تاثیـر  تحـت 

باشـم. تاثیـرات  ایـن  راوی  میکنـم 
و  داسـتان  شـاخه  دو  هـر  در  کل  در 
بـه  پرداخـت  مـن  اولویـت  عکاسـی، 
معمـوال  و  اسـت  بومـی  موضوعـات 
مـدت  تولیـد،  فراینـد  شـروع   از  قبـل 
قابل توجهـی را صـرف تحقیـق و پژوهش 

می کنـم.  موضـوع  آن  دربـاره 
مسـتند  عکاسـان  بـرای  تـان  *توصیـه 

؟ چیسـت
 پیشـنهاد دارم ابتـدا ویژگی هـا و روحیـات 
و  بشناسـند  را  خودشـان  شـخصی 
اثـر  تولیـد  بـه  اقـدام  آن  اسـاس  بـر 
بتوانیـم  مـا  اگـر  نظـرم  بـه  کننـد.  هنـری 
بخش هایـی از جهـان شـخصی خودمـان 
کنیـم  بازآفرینـی  هنری مـان  آثـار  در  را 
آثارمـان منحصـر به فرد و با ارزش خواهد 
قصـه  می توانـد  کسـی  هـر  معتقـدم  بـود؛ 
خـودش را بگویـد و این جـذاب و منحصر 

اسـت.  فـرد  بـه 

آذربایجان غربی با تولید ساالنه بیش از یک میلیون تن قطب 
بازاریابی، مهم ترین  سیب کشور به شمار می رود، اما هر سال 

مشکل این محصول استراتژیک و صادراتی استان است. 
به گزارش جام جم امسال استان با  تولید بیش از یک میلیون 
و ۲7۰ هزار ُتن سیب باز هم رکورد تولید این محصول در کشور 
اقلیمی  تنش های  و  باد  وزش  و  هوایی  و  آب  شرایط   اما  زد  را 
موجب شد حدود یک سوم از محصول سیب درختی تولیدی 

به زیر درختی یا همان سیب صنعتی تبدیل شود.
 تنها 8 درصد ارزش ریالی سیب تولیدی استان مربوط به سیب 
برداشت  و  توجه  قابل  تولید  میزان  لحاظ  به  که  بوده،  صنعتی 
در فاصله زمانی محدود، این موضوع موجب تراکم تولید سیب 
در  تاخیر  گاهی  و  شده  محصول  این  خرید  مراکز  در  صنعتی 
تنها  که  استان  صنعتی  واحدهای  توسط  محصول  این  جذب 
این محصول در استان هستند موجب  فرآوری  و  محل جذب 
انباشت مقطعی این محصول و سواستفاده برخی از واسطه ها 
به  فروش  امید  به  جاده ها  کنار  در  احتکار  و  خرید  با  دالالن  و 
این  که  می شود  تبدیلی  صنایع  کارخانه های  به  باالتر  قیمت 

ایجاد مناظر نامناسب در حاشیه جاده ها و باغات  امر موجب 
استان می شود.

و  روستایی  خانوار  هزار   ۶۰ از  بیش  معاش  امرار  حاضر  حال  در 
شهری در استان به صنعت سیب  درختی وابسته است، ۱۰ هزار 
برداشت،  امر  در  تولید  از  پس  غیرمستقیم  به صورت  نیز  نفر 
این  با  مرتبط  بخش های  سایر  و  صادرات  فروش،  بسته بندی 

محصول فعالیت می کنند.
از  نیز  روز   ۱۰ و  آغاز  آبان    ۶ از  که  صنعتی  سیب  تضمینی  خرید 
از  نیز دوباره تمدید هم شد، بخشی  مهلت قانونی اعالم شده 
سیب ها از باغداران خریداری شد و بخشی دیگری از سیب ها به 

دلیل نقش دالالن و واسطه ها در کنار جاده ها انبار شد.
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یداری شد تعاون روستایی خر
خصوص  در  غربی  آذربایجان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کننده  امیدوار  خبر  گفت:  استان  در  سیب  وضعیت  آخرین 
توسط  تضمینی  صورت  به  صنعتی  سیب  خرید  سالجاری  در 
از مشکالت سالهای  ح  توانست بخشی  دولت بود که این طر

زمان خرید  در  انجام شده  با تمهیدات  و  کند  را جبران  گذشته 
سازمان  توسط  تن  هزار   ۴۱ از  بیش  صنعتی  سیب  تضمینی 
از ۶۰ هزار تن نیز توسط  تعاون روستایی خریداری شد و بیش 
رضوی  قدس  آستان  جمله  از  و  دیگر  استان های  کارخانجات 

خریداری شد.
در  تولیدی  سیب  ریالی  ارزش  درصد   ۹۲ کرد:  بیان  کرامتی  اکبر 
استان مربوط به سیب درجه یک و دو بوده و فقط هشت درصد 

آن مربوط به سیب صنعتی است. 
* صادرات 150 هزار تنی سیب درختی از آذربایجان غربی 

از  کرد:  بیان  آذربایجان غربی  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
۴۶5هکتار  و  هزار   ۶۰ ازسطح  درختی  سیب  برداشت  فصل  آغاز 
باغ بارور سیب استان، تا کنون ۱5۰ هزار تن از این محصول  از 
قبیل  از  خارجی  همسایه  کشورهای  به  استان  گمرکات  طریق 
افغانستان، پاکستان، عراق، تاجیکستان، ازبکستان، لیبی و ...  

صادر شده و این روند همچنان ادامه دارد.
آذربایجان غربی با وجود رکورد زنی ساالنه در  وی با بیان این که 
زمینه تولید سیب در بخش صادرات با مشکالت زیادی مواجه 
بسته  و  سورت   ، یخچال دار ناوگان  کمبود  افزود:  می شود، 
روی  پیش  سیاسی  مشکالت  و  مسائل  و  ارزی  تعهد   بندی، 
مشکالت  این  از  بخشی  استان  سیب  هدف  بازار   کشورهای 

هستند. 
از یک هزارو ۲۰۰ تا یک  با اشاره به صادرات روزانه بیش  کرامتی 
هزار و 5۰۰ هزار تن سیب درختی از گمرکات استان، اضافه کرد: 
زیرساخت های  ایجاد  و  صادرات  موضوع  در  برندسازی  بحث 
توسعه  که  است  صادرات  انجام  در  مهم  موارد  از  صادراتی 
در  هوایی  حمل ونقل  به ویژه  حمل ونقل  زیرساخت های 
استان می تواند به رونق اقتصادی و افزایش صادرات در بخش 

کشاورزی کمک قابل توجهی کند.
و  بسته  بندی  نوین  روش های  از  استفاده  شد:  یادآور  وی 
بسزایی  نقش  غذایی  مواد  و  کشاورزی  محصوالت  سورتینگ 
آن  صادرات  خصوص  به  و  محصوالت  فروش  و  بازاریابی  در 
دارد و نبود صنعت سورت و بسته بندی مناسب از مهم ترین 
کشاورزی  صنعت  و  محصوالت  صادرات  روی  پیش  مشکالت 

آذربایجان غربی است. 
* حذف عوارض گمرکی صادرات سیب به عراق و ازبکستان 

محصول  این  صادرات  صنعتی  سیب  مشکالت  چند  هر 
استراتژیک در استان را به حاشیه برد اما خبر خوبی که امیدها 
حذف  کرد  زنده  استان  سیب  صادرات  مشکالت  حل  برای  را 

عوارض گمرکی صادرات سیب به برخی کشورها بود.
در  غربی  آذربایجان  بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 

صادرات  گمرکی  عوارض  شدن  برداشته  به  اشاره  با  زمینه  این 
سیب به شمال عراق افزود: پیش از این برای صادرات هرکیلو  
سیب درختی، گمرک عراق ۱۰هزار تومان عوارض گمرکی دریافت 

می کرد که  این تعرفه حذف شده است  .
محصوالت  برخی  در  عراق  دولت  افزود:  تاج الدینی  بهنام 
لغو  را  گمرکی  عوارض  کشاورزان،  از  حمایت  برای  کشاورزی 
می کند و همه ساله از ۲5 آذر این عوارض لغو می شد اما امسال 

از ۱5 آبان لغو شده است.
تعرفه  نیز  ازبکستان  کشور  این که   به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
تعرفه  حذف  برای  افزود:  است،   کرده   لغو  را  سیب  صادرات 
مند  نیاز  نیز  کشورها  سایر  به  آذربایجان غربی  سیب  گمرکی 

توسعه  دیپلماسی و رایزنی اقتصادی هستیم. 
سیب  میوه  چیپس  تولید  واحدهای  اندازی  راه  ضرورت   *

درختی در استان 
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
غربی نیز با بیان این که 8 واحد تولید چیپس میوه در استان با 
ظرفیت تولید ساالنه ۶ هزار و 5۰۰ تن فعالیت می کنند، گفت: 
نگهداری  روش های  از  یکی  عنوان  به  میوه  فساد  از  جلوگیری 
میوه، افزایش ارزش افزوده محصول، افزایش زمان ماندگاری 
محصوالت  ضایعات  کاهش  صادرات،  قابلیت  محصول، 
جمله  از  محصول  آسان  نقل  و  حمل  امکان  کشاورزی، 

مزیت های چیپس میوه به شمار می رود.
عرضه  و  تولید  زمینه  در  غربی  آذربایجان  داد:  ادامه  دمکری 
به  توجه  با  و  است   برخوردار  بزرگی  ظرفیت  از  میوه  چیپس 
است  نیاز  است،  کشور  در  درختی  سیب  تولید  قطب  این که 
که با راه اندازی واحدهای تولید چیپس میوه سیب درختی در 
این محصول  رفتن  از هدر  تا  گیرد  قرار  کانون توجه  استان در 
و تبدیل شدن به ضایعات در کنار جاده ها و باغات جلوگیری 

شود. 
اجازه نخواهیم داد مافیای افراد سودجو با سرنوشت مردم   *

و کشاورزان بازی کنند 
سیب  ساماندهی  خصوص   در  نیز  غربی  آذربایجان  استاندار 
سال  از  تا  می شود  گرفته  بکار  تمهیداتی  گفت:  استان  درختی 

بعد کارخانجات مستقیم از کشاورزان خرید کنند.
سودی  است  قرار  اگر  کرد:  بیان  معتمدیان  صادق  محمد 
و  دالالن  نه  برود  بهره بردار  جیب  به  باید  باشد  بخش  این  در 
واسطه ها چرا که این موضوع به نوعی فساد است و الزم است 

تا مسیرهای آن بسته شود.
با تاکید بر مدیریت موضوع در بخش رسانه ای نیز گفت:  وی 

رسانه ها باید قویتر از قبل در این موضوع ورود کنند و تبیین 
این که هشت درصد سیب درختی استان صنعتی و ۹۲ درصد 

ارزش صادراتی دارد یک ضرورت است. 
باغداران  مشکالت  باید  داد:  ادامه  غربی  آذربایجان  استاندار 
طراحی  یک  و  شود  رفع  مدت  کوتاه ترین  در  امکانات  بسیج  با 
از  نیز  زمینه  این  در  مدت  بلند  برای  چشم اندازی  و  افق  یک 
الزم  و  ماست  استراتژیک  محصول  سیب  است.  ضروریات 
تالش  اقتصادی  مشکالت  حل  برای  فصول  تمام  در  تا  است 
شود، موضوع سیب درختی هم مختص فصل خاصی نیست. 

تحت  غربی  آذربایجان  سیب  باغات  از  هکتار   500 و  هزار   11  *
پوشش آبیاری نوین قرار گرفتند 

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی 
آب  را به دلیل پر  این که سیب درختی  نیز در خصوص  استان 
ارومیه  دریاچه  شدن  خشک  علل  گزینه های  از  یکی  از  بودن 
قلمداد می کنند، گفت: تغییرات اقلیمی و استمرار خشکسالی 
اخیر  سال های  طی  در  بارندگی  ها  کاهش  باعث  آن  متعاقب 
منابع  برداشت  کاهش  و  کنترل  با  که  است  شده  کشور  در 
آب سطحی و زیرزمینی و مدیریت بهینه آب و توجه بیشتر به 
مدیریت مصرف به جای تأکید بر مدیریت عرضه آب می توان از 

بروز بحران کم آبی جلوگیری کرد.
از  استفاده  امکان  جهت  زمینه  کردن  فراهم  بر  تاکید  با  آرین  
نوین  سیستم های  توسعه  برای  مردم  حداکثری  مشارکت 
آبیاری در اراضی باغی استان گقت: در حال حاضر ۶۰ هزار و ۴۶5 
هکتار باغ سیب بارور در استان وجود دارد که برابر آمار تقریبا 
پوشش  تحت   ۱۳7۴ سال  از  سیب  باغ  هکتار   5۰۰ و  هزار   ۱۱

سامانه های نوین  آبیاری قرار گرفته است.
سیستم  به  باغی  اراضی  تجهیز  این که  به  توجه  با  افزود:  آرین 
درخواست  براساس  و  بوده  محور  تقاضا  قطره ای،  ابیاری 
کمبود  دلیل  به  اخیر  سالهای  طی  می گیرد.در  انجام  متقاضی 
و  است،  داشته  کمتری  پیشرفت  روند  این  اعتباری  منابع 
تجهیز  روند  می توان  الزم  اعتباری  منابع  تزریق  صورت  در 
سرعت  پیش   از  بیش  را  آبیاری  نوین  سیستم های  به   اراضی 

بخشید.
وی ادامه دارد: بر اساس برنامه ها و سیاست های ستاد احیای 
توسعه  صدد  در  کشاورزی  جهاد  سازمان  نیز  ارومیه  دریاچه 
جایگزینی ارقام کم آب بر و پربازده پایه رویشی با پایه های بذری 
کم  درختان  با  درختی  سیب  باغات  جایگزینی  و  سیب  موجود 
 ... و  بادام  و  پسته   ، انگور قبیل  از  خشکی  به  مقاوم  و  بر  آب 

است.

آنچه عکاس مستند ارومیه ای بر آن می بالد؛

روایتی از جنس داستان و تصویر

خرید تضمینی سیب صنعتی باعث 
ناکامی واسطه ها شد

راضیه محمودپور

خبرنگار
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نقش رسانه ها در بازتاب رویدادهای 
حوزه مسکن اصلی برای موفقیت 

قانون جهش تولید مسکن

آذربایجان  شهرسازی  و  راه  مجموعه  روزهــا  این 
کارگاه  به  استان  جــاده هــای  تبدیل  عــالوه  غربی 
ــازی، بــرنــامــه هــای ابــالغــی قــانــون جهش  ــسـ راهـ
تولید مسکن را اجرایی می کند و تالشگران این 
قرار  خــود  سرلوحه  را  خانه سازی  نهضت  عرصه 
ــد تــا فاصله خــانــه دار شــدن مـــردم کوتاه  ــ داده ان
از  افکارعمومی  اطالع یابی  و  اطالع رسانی  شــود. 
تنها  نه  مسکن  ملی  نهضت  اجــرای  فرایندهای 
رونــق  بلکه  می بخشد،  ارتــقــا  را  اجتماعی  امــیــد 

اقتصادی در بازار مسکن را موجب می شود.
رویــدادهــای  بــازتــاب  در  رسانه ها  نقش  مطمئنا 
ــرای موفقیت قانون  ب یــک اصــل  ــوزه مسکن  ح
جهش تولید مسکن محسوب می شود و اقناع 
مسکن  ملی  نهضت  متقاضیان  همراه سازی  و 
بنابراین  بــاشــد.  همراهی  ایــن  نتیجه  می تواند 
باتوجه به تجربه اجرای طرح های حمایتی بخش 
مشارکت  جــذب  گذشته  ســال هــای  در  مسکن 
با  می توانیم  را  پــروژه هــا  پیشبرد  در  متقاضیان 

مساعدت رسانه ها محقق کنیم.
شهرسازی  و  راه  اطالع رسانی  و  ارتباطات  اداره 
به  ــار  ــتــش ان بـــا  دارد  تـــالش  آذربـــایـــجـــان غـــربـــی 
پاسخگویی  و  ثــبــت نــام  اطــالعــیــه هــای  هنگام 
ثــبــت نــام کنندگان  نــیــاز دریــافــت اطــالعــات  بــه 
راه  کـــل  اداره  رســـانـــی  ــالع  ــ اط ــایــگــاه  پ طـــرق  از 
ــه نــشــانــی  ــربـــی بـ ــان غـ ــایـــجـ آذربـ و شـــهـــرســـازی 
شیرینی  از    /https://azargharbi.mrud.ir

خانه دارشدن مردم لذت ببرد. 
زینب مسیبی - رئیس اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی راه و شهرسازی آذربایجان غربی

امام خمینی )ره(

در  مسکن  تولید  جهش  قانون  اجرایی  برنامه 
عملیاتی  ابالغی  آئین نامه   از  جلوتر  آذربایجان غربی 
 ١٧٨ تولید  قانون  در  استان  سهم  این که  با  و  شده 
هزار و ٩۶٢ واحد مسکن در مدت چهار سال تعیین 
شده اما برای ٢٢٣ هزار و ٣٩۴ واحد مسکن زمین در 

١۴ شهرستان تأمین شده است.
و  راه  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
تولید  جهش  قانون  غربی،  آذربایجان  شهرسازی 
و  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  با  که  مسکن 
سالجاری  ماه  شهریور  اوایل  نگهبان  شورای  تایید 
تامین  برای  را  امیدی  بارقه های  شد،  ابالغ  دولت  به 
هنوز  که  کسانی  و  جامعه  درآمد  کم  اقشار  مسکن 
کنند،  پا  و  دست  سرپناهی  خود  برای  نتوانسته اند 
روشن کرد. بر اساس این قانون دولت موظف است 
ح، ساالنه به طور متوسط  در چهار سال اول اجرای طر
و  شهرها  در  مسکونی  واحد  میلیون  یک  حداقل 
شرایط  واجد  متقاضیان  برای  استان  روستاهای 

ساماندهی و عرضه کند.
با ابالغ این قانون به وزارت راه و شهرسازی، سهم هر 
استان در بازه زمانی چهار ساله مشخص شده است 
آذربایجان غربی ١٧٨ هزار و  که این رقم برای استان 
شهرسازی  و  راه  است.مدیرکل  مسکن  واحد   ٩۶٢
آذربایجان غربی در این خصوص گفت: برنامه اجرایی 
آذربایجان غربی  در  مسکن  تولید  جهش  قانون 
این که  شده با  عملیاتی  ابالغی  آئین نامه   از  جلوتر 
واحد   ٩۶٢ و  هزار   ١٧٨ تولید  قانون  در  استان  سهم 
برای  اما  شده  تعیین  سال  چهار  مدت  در  مسکن 
٢٢٣ هزار و ٣٩۴ واحد مسکن زمین در ١۴ شهرستان 
تحصیل  حمزه لو  سیدمحسن  است.  شده  تأمین 
اقدام  را  حریم  داخل  در  ملی  اراضی  هکتار  هزار   ٢۴
برجسته در تأمین زیرساخت های الزم جهت تحقق 
کرد:  اظهار  و  برشمرد  مسکن  تولید  جهش  قانون 
ح تفصیلی تأمین  اراضی مطابق با ضوابط و مقررات طر
آسان به خدمات زیربنایی یک اصل در  و دسترسی 
مسکن  عرضه  و  تولید  از  حمایت  ح های  طر اجرای 

قلمداد می شود. 
جهش  قانون  اجرایی  برنامه  رئوس  این که  بیان  با 

با  همگام  گفت:  شده  تهیه  استان  مسکن  تولید 
با  مناسب  راهکارهای  مسکن،  ملی  نهضت  اجرای 
مسکن  و  ملی  اقدام  ح  طر اجرای  تجربیات  به  توجه 
ارائه  پیش رو  چالش های  فصل  و  حل  برای  مهر 

می شود.
رفع  بر  آذربایجان غربی  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
قانون  اجرای  برای  زمین  تأمین  پیش روی  موانع 
الحاق به محدوده  گفت:  کرد و  تأکید  جهش تولید 
شهری  کاربری های  تغییر  و  محدوده  از  ج  خار اراضی 
در  تسهیل  برای  مناسب  راهکارهای  مهم ترین  از 
موقع  به  صدور  بر  وی  است.  مردم  شدن  خانه دار 
پروانه های ساختمانی در اجرای نهضت ملی مسکن 
تأکید کرد و یادآور شد که سازندگان می توانند همراه 
درخواست  را  تسهیالت  از   بخشی  عملیاتی  کار  با 

کنند.
 ۶5٠ و  هزار   ٣5 امروز  به  تا  این که  بیان  با  لو  حمزه 
خانوار در سامانه ثبت نام کرده  اند، خاطرنشان کرد: 
مرکز  در  مسکونی  واحدهای  برای  بانکی  تسهیالت 
استان ٣ میلیارد و 5٠٠ میلیون ریال،  سایر شهرها 
 5٠٠ و  میلیارد   ٢ روستایی  مناطق  و  ریال  میلیارد   ٣

میلیون ریال پرداخت می شود.
قانون  اجرای  با  فرسوده  بافت های  ساماندهی 

جهش تولید مسکن محقق می شود
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
تولید  جهش  قانون  به  اشاره  با  آذربایجان غربی 
ح های  طر اجرای  وضعیت  آخرین  بررسی  مسکن،  
عمران  و  توسعه  برنامه ریزی های  و  مسکن  تولید 
شهری را از مهم ترین موضوع های این قانون عنوان 

کرد.
درون  اراضی  از  استفاده  گفت:  دخت  تقی  جالل 
شهری در بافت فرسوده، سکونتگاههای غیر رسمی 
تأمین  منظور  به  شهری  بافت  به  متصل  اراضی  و 
زمین مورد نیاز برای جهش تولید مسکن در اولویت 

است.
وی با بیان این که حمایت از بخش خصوصی و ارائه 
ح های تشویقی می تواند روند نوسازی بافت های  طر
ناکارآمد را سرعت بخشد، گفت: راه اندازی صندوق 

قانون  در  اثربخش  مولفه های  از  یکی  مسکن  ملی 
و  تجمیع  که  می شود  محسوب  تولید  جهش 
تخصیص بهینه منابع مالی، هم افزایی و تقویت توان 

حمایتی را رقم می زند.
تقی دخت با اشاره به زیرساخت های آذربایجان غربی 
مناسبی  ظرفیت  کرد:  تصریح  قانون،  این  اجرای  در 
در  کالبد شهرهای استان برای تولید مسکن وجود 
دارد چرا که بهسازی بافت ناکارآمد به وسعت ۶ هزار 
و ٢٠٠ هکتار از گسترش ناهمگون شهرها جلوگیری 

می کند.

آذربایجان غربی پیشرو در اجرای قانون جهش تولید مسکن

فراخوان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش فراخوان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش 
ح اقدام ملی مسکن ح اقدام ملی مسکنخصوصی در اجرای طر خصوصی در اجرای طر

محترم  ریاست  دستورات  پیرو  و  تولید  جهش  سال  در  رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق  راستای  در 
 ( راه و شهرسازی  جمهوری پیرامون تولید مسکن وکمک به اقشار نیازمند حمایت در این حوزه، وزارت 
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی( در نظر دارد از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای برنامه های 
بخش مسکن استفاده نموده و با ایجاد هم افزایی بین بخش های مختلف، ضمن کمک به رونق کسب و 

کار بخش خصوصی، برنامه های بخش مسکن را اجرایی نماید.
لذا کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مالک:

 زمین در محدوده شهرها
 واحدهای مسکونی نیمه تمام

واحدهای مسکونی تکمیل شده   آماده فروش
می توانند با ثبت نام در سامانه Saman.mrud.ir ضمن بارگزاری اسناد و مدارک مربوط به ملک مورد نظر 
کل راه و شهرسازی استان  ح نهضت ملی مسکن به اداره  را برای مشارکت و همکاری در طر آمادگی خود 

آذربایجان غربی اعالم نمایند.
ح، وزارت راه و شهرسازی مشوقهای الزم از جمله اعطای تسهیالت ساخت بدون سپرده  در اجرای این طر
خ مصوب  تا سقف 350 میلیون تومان در مرکز استان و تا سقف 300 میلیون تومان در سایر شهر ها با نر
شورای پول و اعتبار با دوران مشارکت سه ساله و بازپرداخت 17 ساله، امکان پیش فروش، را برای مشارکت 

کنندگان بخش خصوصی فراهم می نماید.
همچنین سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مالک می توانند با معرفی افراد واجد شرایط از طریق ثبت نام در 

سامانه نهضت ملی مسکن، واحد های خود را به فروش برسانند.
و  راه  کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  معاونت  به  استان  مرکز  در  توانید  می  تکمیلی  اطالعات  کسب  جهت 

شهرسازی استان و در سایر شهرها به ادارت تابعه با در دست داشتن مدارک مراجعه نمائید.
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی


