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رئیس اتحادیه نانوایان ارومیه :
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ح کرد: جامعه شناس مطر

مناسبت  به  شناختی  جامعه   تحلیلی 
کتابخوانی کتاب و  هفته 

نمک  ت  با سو ر تن  د  ر میلیا نمک   ت  با سو ر تن  د  ر میلیا  ۵ . ۵ ۵ . ۵ 
میه و ر ا چه  یا ر د بستر  میه  و ر ا چه  یا ر د بستر  ر  رد د
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مدیرکل اطالعات استان:

رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه:

آرتی توبوس های بی  تی ا ح مطالعا  طر
 به شورا ارسال شود

 در دیدار با رئیس بنیاد مستضعفان 
ح شد :  انقالب اسالمی مطر

استفاده از ظرفیت نهادهای انقالبی برای 
محرومیت زدایی در آذربایجان غربی
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مناطق محروم نیازمند توجه ویژه در حوزه حمل و نقل عمومی هستند.
به گزارش روزنامه جام جم، حجت االسالم محمد خلیل پور در صحن 
علنی شورای اسالمی شهر ارومیه که با حضور ریاست سازمان حمل 
و نقل بار و مسافر برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه حمل و نقل بار و مسافر یک 
مجموعه زحمتکش و خدمات رسان است و حدود 300 دستگاه اتوبوس و 7 هزار 
تاکسی مشغول خدمت رسانی به شهروندان در جهت رفاه عمومی هستند.

وی با بیان تشکر و قدردانی از تمامی رانندگان تاکسی و اتوبوس نهایت تشکر 
و قدردانی افزود: ناوگان اتوبوسرانی ...

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت نهاد های انقالبی در 
ح های اقتصادی بر استفاده از ظرفیت  حوزه های مختلف و طر

این نهادها در محرومیت زدایی در آذربایجان غربی تاکید کرد.
به گزارش جام جم، محمدصادق معتمدیان در  دیدار با رئیس بنیاد مستضعفان 
ح های محرومیت  انقالب اسالمی با قدردانی از تالش های این بنیاد در  اجرای طر
زدایی در آذربایجان غربی بویژه در شهرستان چالدران گفت: امیدواریم  با 

استفاده از ظرفیت نهاد های انقالبی از جمله ...

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه: 

تالش می کنیم شرایط تیم شهرداری روز به روز بهتر شودتالش می کنیم شرایط تیم شهرداری روز به روز بهتر شود

شــهــرداری  ورزشـــی  فرهنگی  باشگاه  مدیرعامل 
ارومیه در خصوص نحوه شکل گیری تیم  والیبال 

به  توجه  با  گفت:   1400 فصل  در  ارومیه  شهرداری 
نایب  مقام  به  ارومیه  شهرداری  تیم  پارسال  این که 

قهرمانی رسید، امسال با حمایت شورای اسالمی شهر 
و شهردار ارومیه و نیز اتاق فکر فنی باشگاه  تمام تالش بر این 

شد  که تیمی الیق، شایسته و مورد انتظار هواداران را تشکیل دهیم.
از  شــهــرداری  تیم  تمرینات  ــزود:  اف رضایی  پیمان  جام جم  گــزارش  به 
مرداد ماه به صورت منسجم در سالن شش هزار نفری غدیر شروع 
آمادگی از  خوبی  شــرایــط  بــه  توانست  مسابقات  آغــاز  تــا  تیم  و   شــد  

 برسد.
وی درخصوص نتایج موفقیت آمیز تیم شهرداری تا هفته هفتم اظهار 
داشت:  شرایط کادرفنی و بازیکنان تیم روز به روز بهتر و منسجم تر 

می شود و امیدواریم این روند ادامه یابد.
این که  بیان  با  ارومیه  شهرداری  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  مدیرعامل 
ابراز  انــد،  آمــده  برتر  لیگ  به  قهرمانی  هدف  با  والیبال  تیم های  اکثر 
فنی  تــوان  و  مــتــوازن  صــورت  به  اکثرا  امسال  لیگ  تیم های  ــت:  داش

مشابه هم بسته شده اند، ما هم تمام هدفمان 
این است که در مسابقه فینال آرزوی مردم ارومیه 

برآورده شود.
رضایی در ادامه در خصوص شرایط حضور تماشاگران 
در بازی های والیبال اعالم کرد:  با  توجه به شرایط کرونایی 
،  هــواداران  حاکم بر سالن های ورزشــی، در صورت صدور مجوز

والیبال در سالن شش هزار نفری غدیرحضور خواهند داشت.
همیشگی  حمایت  و  سالن  در  تماشاگران  حضور  از  استقبال  با  وی 
باشگاه   سوی  از  امر  این  پیگیری  نیز  و  ارومیه  شهرداری  تیم  از  آنها 
آوری  بــا همکاری ســازمــان فــن  ــدام،   ــ اق ایــن  بـــرای سهولت   ــزود:  افــ
بــه صــورت  بازیها  بلیت  تــالش می کنیم صــدور  اطــالعــات شــهــرداری 
 الکترونیکی همزمان با چک نمودن صدور الکترونیکی کارت واکسن

 انجام شود. 
نمودن  الکترونیکی  تجربه  ارومیه  شهرداری  این که  بیان  با  رضایی 
صدور بلیت را در مسابقات جهانی داشت، اظهار داشت: این اقدام 
نیز با همکاری شهرداری، سازمان ورزش و جوانان و دانشگاه علوم 

پزشکی و حمایت هواداران  عملیاتی  خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی:رئیس قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا استان:

کرونایی  کاهش روند بستری های 
آذربایجان غربی  در 

کامیون  ها   تاکید بر رفع مشکل 
در مرز سرو

 آذربایجان غربی 
 از استان های امن کشور است
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خبریادداشت

سیب
سووشون،  داستان  در 
ــده بـــــه نــقــل  ــ ــن ــســ ــ ــوی ــ ن
مـــی گـــویـــد:  یـــوســـف  از 
کــنــیــد  درو  ــتـــه  ــلـــخـ شـ
ــیـــزی گــیــر خــوشــه  تـــا چـ

چین ها بیاد. 
از دانــشــور هــم حافظ  700 ســال قبل  ــدود  ح
اگر  خرمن،  دارای  باشد ای  ثوابت  می فرماید: 

رحمی کنی بر خوشه چینی.
 در ارومـــیـــه هــم رســـم بــســیــار خــوبــی اســت 
ــاد می شود  ی عــنــوان)پــئــشــا ری(  بــه  آن  از  کــه 
ــه چــیــنــی  خــــوشــ ــان  ــمــ هــ حــقــیــقــت  در   کــــه 

است. 
از  افراد و معموال تنگدستان پس  به عبارتی 
، برای خوشه  برداشت محصول توسط باغدار
را   باغات  گــردو  یا  و  سیب  مــقــداری  انــگــوری، 

جستجو می کنند. 
آن طــور که من پی  امــا در طــول ایــن سال ها 
محصول  چــنــان  بــاغــدارهــا  متاسفانه  بـــردم 
کالغ ها  ــرای  ب چیزی  که  می کنند  بــرداشــت   را 
نمی ماند چه رسد به افرادی که برای پئشاری 

می روند.!! 
ولع  با  اینچنین  که  محصولی  دیگر  سوی  از   
ــرای کــســب ســود  ــه بـ و حـــرص تــا آخــریــن دانـ
چیده می شود، در کنار جاده ها  دپو می شود، 

می گندد و فاسد می شود.
 نمی خــواهــم  کــم کــاری مــســئــوالن  در پیدا 
، ســردخــانــه، ســورتــیــنــگ و غیره  ــازار بــ ــردن  کـ
اما   بیندازم،  کش  زحمت  کــشــاورز  گــردن   را 
مــی خــواهــم بــگــویــم: کــشــاورز عــزیــز مطمئن 
بازهم  شود  درســت  هم  چیز  همه  اگر  باش 

مقداری از محصول شما از بین می رود. 
ج ندهید و  پس  لطفا  این همه طمع به خر

چیزی برای پئشاری باقی بگذارید. 
را  ریـــخـــتـــه  ــن  ــ ــ روغ مــــن  مـــنـــظـــور  در ضـــمـــن 
ــرای  نـــذر امـــام زاده کـــردن نــیــســت، چــیــزی ب
ــاری و خـــوشـــه چــیــنــی بـــاقـــی گــذاشــتــن ــشـ  پـ

 وظیفه است.

نمک  رسوبات  تن  میلیارد   ۵.۵
در بستر دریاچه ارومیه

معاون فنی سازمان محیط زیست آذربایجان غربی 
با اشاره به حجم ۲ میلیارد و ۴۵ میلیون مترمکعبی 
آب دریاچه ارومیه، گفت: بررسی ها نشان می دهد 
بیش از شش میلیارد تن امالح در دریاچه وجود 
دارد که ۵ و نیم میلیارد آن به صورت رسوبات نمک 

در بستر دریاچه است.
داشت:  اظهار  جباری  حجت  جم،  جام  گزارش  به 
در  که  امالح  و  ارومیه  دریاچه  بحران  به  توجه  با 
داشت  ضرورت  کرده اند،  رسوب  دریاچه  بستر 
امالح  رسوب زدایی  به  نسبت  ضوابط،  براساس 
بررسی ها  افزود:  وی  شود.  اقدام  ارومیه  دریاچه 
در  امالح  تن  میلیارد   ۶ از  بیش  می دهد  نشان 
دریاچه وجود دارد که ۵ و نیم میلیارد آن به صورت 
رسوبات نمک در بستر دریاچه است. معاون فنی 
محیط زیست آذربایجان غربی بیان کرد: درخواست 
و  راه  اداره  صنعتی،  واحدهای  سوی  از  مکرری 
شهرداری ها به اداره کل محیط زیست رسیده که 
بستر  در  شده  رسوب  نمک  برداشت  خواستار 
دریاچه ارومیه هستند.جباری با بیان این که پس 
از بررسی و پایش نسبت به صدور مجوز برداشت 
نمک اقدام شده است، ادامه داد: از سوی سازمان 
استعالم های  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
 T آمده و سپس در قالب هر مجوز الزم به عمل 
برداشت ۲0 هکتاری نمک از بستر دریاچه ارومیه 
صادر شده است که امسال نیز ۱۲ مجوز برداشت 
نمک از بستر دریاچه ارومیه صادر شد. وی با بیان 
این که مجوزها در ابتدا مورد پایش قرار می گیرند، 
گفت: در تمام مراحل کار باید ضوابط رعایت شود 
برداشت  واحد  به  الزم  تذکر  صورت  این  غیر  در 
عدم  صورت  در  که  می شود  داده  نمک  کننده 

رعایت، جلو برداشت گرفته می شود.

سازمان  شاخص های  اساس  بر 
برنامه و بودجه، استان آذربایجان 
متر  محروم و  مناطق  جزو  غربی 
توسعه یافته کشور است و عموما 
در جدول رتبه بندی توسعه ای در 
دهک سوم قرار می گیرد. البته در 
یکی  همیشه  اخیر  دهه  سه  طی 
اجتماعی  فعاالن  دغدغه های  از 
استان  از دولت های مختلف، رفع 
است.  بوده  توسعه ای  تنگناهای 
اگرچه انصافا کارهای نسبتا زیادی 
این  آبادانی  و  عمران  حوزه  در 

منطقه ویژه و مستعد پیشرفت 
انجام  دولت ها  همین  سوی  از 
انجام  کارهای  اما  است؛  شده 
فراوان  هم  مانده  برجای  و  نشده 
است. بدون شک، توسعه  همه 
راهی  عنوان  به  همگون  و  جانبه 
هم  اجتماعی،  عدالت  بسط  برای 
سیاست  هم  و  عمومی  خواست 
اساسی  جزو  و  است  ملی  کالن 
اسالمی  انقالب  اهداف  ترین 
هنوز  وجود،  این  با  ولی  است. 
بیش از پانصد هزار نفر از جمعیت 
غیر  سکونتگاه های  در  استان 
زندگی  شهرها  حاشیه  و  رسمی 
می کنند و نرخ مشارکت اقتصادی 
شهروندان در کمترین مرتبه قرار 
دارد. استان آذربایجان غربی دروازه 
زمینی ایران به اروپاست و با عراق و 
ترکیه و نخجوان دارای مرز و گذرگاه 

رسمی و پنج گمرک می باشد که در 
روزگاری  است.  بی نظیر  خود  نوع 
پر  منطقه  دومین  استان،  این 
مستعدترین   و  بود  کشور  آب 
زمین های کشاورزی و دامی کشور 
اثر  دو  .حداقل  است  داشته  را 
تاریخی و باستانی ثبت در یونسکو 
دارد و با تنوع طبیعی و فرهنگی، از 
بوده  کشور  گردشگرپذیر  مناطق 
منابع  و  معادن  حوزه  در  است. 
زیر زمینی، این استان هم طالخیز 
است و هم صادرکننده سنگ های 
ویژگی  مهمترین  شاید  تزئینی. 
آذربایجان    فرهنگی  و  اجتماعی 
مدنی  تسامح  و  تساهل  غربی، 
و  اقوام  همدلی  و  همزیستی  و 
آن  که  است  مختلف  مذاهب 
روح  حاکمیت  با  سرزمینی  به   را 
مدارای انسانی تبدیل کرده است 

که خود گواهی بر استقرار امنیت 
توسعه  الزمه  که  است  درونزاد  
سیاسی  و  اقتصادی  پیشرفت  و 
است. اما علیرغم وجود این همه 
ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی، 
آذربایجان غربی همچنان توسعه 

نیافته و محروم مانده است! 
بیماری  این  برای  زیادی  دالیل 
البته  که  شمرد  بر  می توان  مزمن 
خارج  یادداشت  این  حوصله  از 
لست، اما شاید یکی از مهم ترین 
محور  توسعه  نگاه  نبود  دالیل، 
منطبق  راهبردی  برنامه  فقدان  و 
و  قابلیت ها  ظرفیت ها،  بر 
مدیران  و  دورنی  توانمندی های 
است.  بوده  نگر  آینده  و  کارآمد 
فعالیت های  برخی  علیرغم  حتی 
محدود برای تهیه و تدوین سند 
مشاهده  هم  باز  استان،  آمایش 

استان  توسعه  برنامه  می شود، 
می برد  رنج  راهبردی  انسجام  از 
است،  شده  تدوین  که  چه  آن  و 
بنیادین  ماهیت  به  نگاه  بدون 
از  مجموعه ای  نوعی  به  استان، 
و  هدف  با  که  است  پیشنهاداتی 
آمایش،   برنامه  اصلی  ماموریت  
با  متغیرها  این  دادن  ارتباط  که 
مولفه جمعیت و سکونتگاه آن و 
توزیع دموگرافیکی ان می باشد، بی 
ارتباط است. غائب اصلی این سند 
توسعه  که  است  اندازی  چشم 
افق  در  را  زدایی  محرومیت  و 
شهروندان و مسئوالن قرار دهد، 
چشم  عنوان  چه  آن  که  حالی  در 
انداز گرفته، تعداد کلمات با نگاهی 
جغرافیای  ویژگی  و  ماهیت  با 
حتی  که  است  جمعیتی  و  محلی 
این چشم انداز با توزیع جمعیت 

در  است،  ارتباط  بی  هم  استان 
صورتی که باید چشم انداز بیانگر 
مهم ترین قله توسعه ای است که 
یک استان در دراز مدت می تواند 
برسد.  آن  به  و  کند  پیشرفت 
درکی  با  امر  مسئوالن  امیدواریم 
برای  آمایش،  برنامه  از  درست 
اصالح این سند و تبیین درستی 
دست  استان  انداز  چشم  از 
اصلی  پیشران های  تا  بکنند  پیدا 
ماموریت های  در  استان  توسعه 
نهادهای  فرابخشی  و  بخشی 
اجرایی و حاکمیتی قرار بگیرد و با 
تهیه برنامه های عملیاتی ساالنه، 
کمی پیگیری و مدیران  به شکل 

اجرایی ارزیابی شوند.

حلقه مفقود توسعه آذربایجان غربی

هوشنگ عطاپور

روزنامه نگار

یادداشت

در آذربایجان کشت های پنبه و تنباکو )همان برگ های خشک شده گیاه 
از تبریز به  توتون( بیشتر جنبه صادراتی داشت. بطوریکه صادرات پنبه 
مارسی از یک مقدار ناقابل به ۱3 هزار عدل در سال ۱۲۴۵شمسی عاید تجار 
آذربایجان بود که کاشت  تبریزی گردید و اورمیه از جمله شهرهای مهم 

توتون در آن رواج داشت. 
با وقوع جنبش تنباکو در دهۀ اول سده چهاردهم قمری و آخرین دهۀ 
عصر ناصری به خودی خود از اهمیت تجاری و جایگاه توتون و تنباکو در 
میان کاالهای صادراتی ایران حکایت دارد. به ویژه آن که اروپائیان به کرات 
از مرغوبیت توتون و تنباکوی ایران سخن گفته اند. به تعبیر شاعرانه کرزن 
)سیاستمدار و ایران شناس معروف انگلیسی( از کیفیت تنباکوی ایران )در 
شمال غرب: اورمیه، در جنوب: فارس و...( چنین می گوید: »تنباکوی ایران در 
هر شهر و دهکدة نصف منطقۀ غربی آسیا شهرت دارد. اروپائیان جهانگرد 
یا مقیم که خواه در حین عبور و یا مدت اقامت از لذت عالی قلیان ایرانی 
محروم بوده اند سزاوار دلسوزی اند.« عکس فوق یک توتونچی)فروشنده 

توتون( در اورمیه در سال ۱۲۹0ش را نشان می دهد.
بنیاد ایران شناسی آذربایجان غربی

افزایش ۷/۳ درصدی مصرف گاز در آذربایجان غربی طی امسال 
رئیس واحد اندازه گیری و توزیع شرکت گاز  آذربایجان غربی گفت: مصرف 
گاز در استان از ابتدای مهر امسال تا ۲۲ آبان ، ۶/3 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال ۹۹ افزایش داشته است. علی محمودی، اظهار کرد: طی اول 
مهر تا ۲۲ آبان  امسال در مجموع ۹۲۹ میلیون مترمکعب گاز در استان به 
مصرف رسیده که حاکی از افزایش ۶/3 درصدی نسبت به سال گذشته 
است. به گفته وی، در مدت مشابه سال قبل، در مجموع ۸۹7 میلیون 
مترمکعب گاز مصرف شده بود. رئیس واحد اندازه گیری و توزیع شرکت 
گاز آذربایجان غربی، بیشترین میزان مصرف گاز در این مدت را مربوط به 
روز پنجم آبان  امسال دانست و افزود: طی این روز ۲۴ میلیون مترمکعب 
گاز توسط هم استانی ها مصرف شد.  محمودی با بیان این که از مصرف 
پنجم آبان، ۵ میلیون و ۴00 هزار متر مکعب آن مربوط به مصرف نیروگاه ها 
بود، یادآور شد: پنجم آبان آخرین روز مصرف گاز نیروگاه ها قبل از فصل 
سرما بود چراکه گاز آنها جهت پایداری گاز بخش خانگی در فصل سرد سال 
قطع می شود. وی خاطرنشان کرد: پس از قطع گاز نیروگاه ها در روز پنجم 
آبان، بیشترین میزان مصرف گاز مربوط  به ۲۲ آبان با مصرف ۲3 میلیون 

مترمکعب می شود که عمدتا مربوط به بخش خانگی و تجاری بوده است.

توتون ارومیه یکی از صادرات ایران در دوره قاجار

با اشاره به هدف  ارومیه  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
 GNC پیشبرد تامین ایمنی شهروندان در ضمینه استاندرد سازی جایگاه های
جایگاه های  از  ادواری  بازرسی  اطالعات  و  مراجعات  آخرین  اساس  بر  گفت: 
عرضه گاز طبیعی در خصوص همکاری و تعامل همه جانبه با سازمان ملی 
از مناطق پیشتاز این امر مهم می باشد  ارومیه جزء یکی  استاندارد، منطقه 

به گزارش جام جم احمد مجرد گفت: بازرسی ادواری جایگاه های سی ان جی بر 
اساس دستورالعمل و روش های اجرایی ، شامل بازرسی فنی کلیه تجهیزات 
جایگاه های سی ان جی از جمله بازرسی مجموعه میترینگ،کمپرسور )سامانه 
حریم های  برق،  تابلوهای  توزیع کننده(،  )سامانه  دیسپنسر  فشرده سازی(، 
موجود،  استانداردهای  با  مطابق  فشرده  طبیعی  گاز  ذخیره  مخازن  و  ایمنی 

با نظارت اداره استاندارد به صورت ساالنه انجام می شود وی افزود: با توجه 
هم   GNC جایگاه های  توسعه  به  نیاز  و  سوز  دوگانه  خودروهای  افزایش  به 
اکنون در سطح مرکز و شهرهای شمال استان آذربایجان غربی تعداد ۶7 باب 
جایگاه عرضه سوخت GNC مشغول ارائه خدمات به شهروندان بوده که از 

این تعداد، 73 باب تک منظوره و ۹3باب دومنظوره می باشد

جایگاه های CNG منطقه ارومیه استانداردسازی شد

قیمت گذاری  داشت  اظهار  آذربایجان غربی   سردخانه داران  صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
سردخانه ها در قالب حق الحفظ طی ۲۵ روز گذشته اعالم شده است و سردخانه داران باید نسبت به 

قیمت گذاری اعالمی توجه داشته باشند.
به گزارش جام جم آقا باال زاده  تصریح کرد: امسال خدمات سردخانه ای به ازای هر کیلو سیب ۸۲0 تومان 
بوده و عالوه بر این، ۹ درصد ارزش افزوده نیز به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به کل فاکتور اضافه 
می شود. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سردخانه داران آذربایجان غربی با بیان این که امسال برای 
اولین بار سردخانه ها از ارزش افزوده معاف می شوند، گفت: این معافیت از ۱3 دی قابلیت اجرایی دارد. 
آقاباالزاده ادامه داد: اردیبهشت امسال قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده تصویب و ۱۲ تیر به 
دولت اعالم شد که این مصوبه ۶ ماه بعد از ابالغ قابلیت اجرایی داشت که ۱۲ دی به مدت ۶ ماه از 
مهلت این مصوبه می گذرد و از ۱3 دی معافیت مالیاتی ارزش افزوده مشمول سیب نگهداری شده 
در سردخانه ها می شود.  وی با بیان این که امسال حدود 7۶0 هزار تن سیب در سردخانه های استان 

داریم، گفت: 3۶0 سردخانه در استان وجود دارد که ظرفیت آنها باالی یک میلیون تن است.

موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در آذربایجان غربی مشاهده نشدرئیس هیات مدیره انجمن صنفی سردخانه داران آذربایجان غربی:
 معافیت سیب سردخانه های آذربایجان غربی 

آذربایجان غربی گفت: از مالیات ارزش افزوده رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست 
تاکنون موردی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در زیستگاه های آبی 

استان مشاهده نشده است.
به گزارش جام جم امید یوسفی با بیان این که با اشاره به فصل مهاجرت 
پرندگان و قرار گرفتن استان در بین 7 کریدور بین المللی مهاجرت پرندگان 
در دنیا، افزود: با توجه به بازدیدهای میدانی صورت گرفته تاکنون موردی از 
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در جمعیت پرندگان وحشی مشاهده 

نشده است.
بازرسی مشترک محیط زیست  و  گشت  تیم های  به تشکیل  اشاره  وی 

در  پرندگان  وضعیت  بررسی  برای  کرد:  عنوان  استان  دامپزشکی  و 
آبی استان، در تمامی شهرستان های یک تیم مشترک با  زیستگاه های 
و  مهم  زیستگاه های  زیست،  محیط  و  دامپزشکی  کارشناسان  حضور 
از نظر جمعیت پرندگان به صورت هفته ای مورد پایش قرار  را  حساس 
می دهند. یوسفی خاطرنشان کرد: در بررسی پایش های این گروه ها، تاکنون 
هیچ موردی از مرگ و میر پرندگان و یا تغییر رفتار آنها در زیستگاه های 
استان مشاهده نشده و این امر نشان می دهد که این زیستگاه ها عاری از 
این نوع بیماری است. وی با اشاره به ورود پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی 
به تاالب ها و منابع آبی استان گفت: تاالب های آذربایجان غربی به دلیل 

امنیت و شرایطی زیستی مناسبی که برای پرندگان دارد، استراحتگاه بسیار 
مناسبی برای انواع پرندگان مهاجری است که همه ساله در مسیر پرواز 

خود وارد آنها می شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی:

تاکید بر رفع مشکل کامیون  ها در مرز سرو

احیای واحدهای تولیدی راکد در دستور کار

رئیس سازمان مدیریت پسماند اعالم کرد:

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه در آماده باش 
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
خودرو  تجمع  مشکل  گفت:  غربی  آذربایجان 
آینده  در پشت مرز سرو حل شده و تا چند روز 

مساله تجمع نیز برطرف  می شود.
این که  اشاره  با  صادقی  نادر  جام جم  گزارش  به 
انتقال  دلیل  به  سرو  مرز  در  کامیون ها  تجمع 
سرو  مرز  به  بازرگان  مرز  از  کامیون ها  رانندگان 
گوربالغ  گمرک  مسئوالن  گفت:  است،  داده  رخ 
ترکیه در مرز بازرگان اعالم کردند که در این گمرک 
بازسازی هایی را انجام خواهند داد و این مساله 
باعث شد که حجم خروج کامیون از مرز بازرگان 
از ۹ هزار و ۵00 خودرو در شهریور به هشت هزار 
و۲00 خودرو در مهر کاهش یافته و یک هزار و 300 
مراجعه  سرو  مرز  به  ترکیه  به  رفتن  برای  خودرو 
کردند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
آذربایجان غربی گفت: به همین دلیل و به علت 
پایین بودن ظرفیت پارکینگ در گمرک اسندره 

ترکیه در مرز سرو این تجمع رخ داده بود. صادقی 
تاکید کرد: طی جلساتی که انجام شده مقرر گردید 
ظرفیت خروج کامیون از مرز سرو به ۲00 کامیون 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  یابد.  افزایش 
روانسازی  بر  تاکید  با  غربی  آذربایجان  استاندار 
حرکت خودرو ها در مرز سرو، گفت: مرز سرو به 
دستگاه های  و  است  فعال  ساعته   ۲۴ صورت 
نیز در این  اجرایی و تمام عوامل خدمات رسان 
و  روان  صورت  به  تردد  تا  هستند  مستقر  مرز 

سریع انجام شود.

رئیس اتحادیه نانوایان ارومیه :
قیمت نان سنگک در ارومیه افزایش نیافته است

رئیس اتحادیه نانوایان ارومیه گفت: هرگونه افزایش قیمت در عرضه نان سنگک تخلف است.
به گزارش جا م جم حسن زاده در پاسخ به انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت نان سنگک در 
فضای مجازی افزود: هیچ گونه تصمیم و مصوبه ای برای افزایش قیمت نان سنگک اعالم نشده و 
هرگونه افزایش قیمت تخلف است. وی با اشاره به این که هیچ تغییری در میزان سهمیه آرد نانوایان 
نیز وجود ندارد، تصریح کرد: دو نوع نان سنگک در ارومیه عرضه می شود که که  سنگک یارانه ای نوع 

یک به قیمت ۱۵00تومان و سنگک یارانه ای نوع ۲ به قیمت ۲۴00تومان است.
وی افزود: هرگونه افزایش قیمت نان سنگک باالتر از نرخ مصوب غیر قانونی است شهروندان 

می توانند تخلف نانوایان را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

بهرنگ_منتخبی

 نویسنده و 
روزنامه نگار

ارومیه  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس 
مدیریت  سازمان  خودرو   ۵7 و  پاکبان   ۸۸0 گفت: 

پسماند شهرداری ارومیه در آماده باش کامل است.
آمادگی  با  رابطه  در  بصاری  جام جم  هادی  گزارش  به 
آغاز  با  کرد:  اظهار  اخیر  بارندگی ها  طی  پاکبان ها 
بارش ها  این  گرفتن  شدت  و  پاییزی  بارش های 
ماشین  اداره  خودرو  دستگاه   ۵7 و  پاکبان   ۸۸0
ارومیه  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  آالت 
آغاز  از  قبل  افزود:  وی  هستند.  کامل  آماده باش  در 
سوی  از  صادره  اطالعیه های  براساس  و  بارش ها 
و  سازمان  ششگانه  نواحی  تمام  هواشناسی، 
کامل  باش  آماده  در  آالت  ماشین  اداره  خودروهای 

قرار می گیرند. 
ارومیه  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس 
و  شبانه روزی  پسماند  مدیریت  سازمان  کار  گفت: 
بدون وقفه است و در ایام پاییز و زمستان عالوه بر 
نظافت شهری در جهت رفع آبگرفتگی ها و برف روبی 

فعالیت  خودرو  و ۵7  سازمان  پاکبان  نیز ۸۸0  معابر 
می کنند.

محل های  در  ویژه  خودروهای  داد:  ادامه  بصاری    
و  اند  شده  مستقر  برف  بارش  هنگام  به  خطرساز 
از  محل های  در  ماسه  و  شن  کیسه های  همچنین 

پیش تعیین شده جایگذاری شده است.  
وی گفت:  شهروندان می توانند مشکالت محله خود 
را به هنگام بارش ها از طریق سامانه ۱37 اطالع رسانی 
ع وقت توسط اکیپ های ویژه سازمان  کنند تا در اسر

جهت برطرف سازی مشکالت اقدام شود.

آذربایجان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
غربی گفت: برای امسال از بین واحدهای راکد استان، 
احیای ۸0 واحد تولیدی و صنعتی در دستورکار و برنامه 

این سازمان قرار گرفته است.
معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  جام جم  گزارش  به 
بین  از  امسال  برای  گفت:  آذربایجان غربی  تجارت  و 
و  تولیدی  واحد   ۸0 احیای  استان،  راکد  واحدهای 

احیای واحدهای  این  برنامه  و  صنعتی در دستورکار 
تولیدی راکد در دستور کارسازمان قرار گرفته است.

 غالمرضا بابایی سه شنبه با بیان این که در استان 
حدود ۲ هزار و ۵0 واحد پروانه بهره برداری و فعالیت 
به شرایط خاص  توجه  با  انتظار می رود   : گفت  دارند 
استان روز به روز بر تعداد واحدهای تولیدی در استان 

افزوده شود.

او بیان کرد: از این تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی 
دارای پروانه ، 7۵ درصد آنها فعال و ۲۵ درصد مابقی نیز 

به حالت نیمه فعال و راکد است.
آذربایجان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
غربی با اشاره به مشکالت واحدهای تولیدی استان 
بیشتر  تولیدی  واحدهای  عمده  مشکالت  گفت: 
بحث نیاز تسهیالتی، زمین و مساحت های زمین های 

و  بازاریابی  امور  نیز  و  اولیه  مواد  تأمین  صنعتی، 
صادرات برای کشورهای هدف است.

نبود  و  بانکی  و  مالی  مشکالت  این که  بیان  با  وی 
که  است  مشکالتی  دیگر  از  نیز  مدرن  تجهیزات 
گریبانگیر واحدهای تولیدی شده است تاکید دارد: 
مشکالت ارزی باعث شده که تامین مواد اولیه برای 

واحدهای تولیدی با مشکل اساسی روبرو شود.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربیضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربی

خبر

رئیس جهاد کشاورزی استان اعالم کرد

در  ســـیـــب  ُتـــــن   ۷۵0 ــره  ــ ــی ــ ذخ
سردخانه های آذربایجان غربی

غربی  آذربایجان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
گفت: 7۵0تن سیب در سردخانه های استان 

موجود است.
درحال  افزود:  کرامتی  اکبر  جام جم  گزارش  به 
حاضر 7۵0تن محصول  سیب تولیدی  استان 
در سردخانه های استان انبار و موجود است.

وی درخصوص میزان تولید سیب نیز تصریح 
یک  امسال  استان  سیب  تولید  میزان  کرد: 

میلیون و ۲70تن است.
کرامتی اظهار کرد: از این میزان سیب تولیدی 

حدود 3۵0تن سیب صنعتی هستند.
آذربایجان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
غربی با اشاره به اینکه قیمت خرید تصمینی 
هر کیلو گرم سیب صنعتی ۱۴ هزار و ۶00 ریال 
است،  یاد آور شد: ۸0 واحد مرکز خرید سیب 

صنعتی در استان فعالیت دارند.
غربی  آذربایجان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
صنعتی استان جهت فرآوری به کارخانه جات 

ج از استان صادر شده است. خار
کرامتی رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی 
در  صنعتی  سیب  افزایش  علت  خصوص  در 
باغات،  بودن  مسن  شد:  آور  یاد  نیز  استان 
مدیریت  سو  کافی،  و  مناسب  تغذیه  عدم 
، باال بودن قیمت نهاده های کشاورزی  باغدار
همه  از  و  کشاورز  توسط  آن ها  تامین  عدم  و 
مهم تر امسال شاهد تابستان گرم و باد تند 
بودیم که زمان رسیدن میوه ها را تغییر داد و 
افزایش میزان  سیب  همین عوامل موجب 

صنعتی در استان شدند.

و  مختلف  حوزه های  در  انقالبی  نهاد های  ظرفیت  به  اشاره  با  غربی  آذربایجان  استاندار 
آذربایجان  از ظرفیت این نهادها در محرومیت زدایی در  ح های اقتصادی بر استفاده  طر

غربی تاکید کرد.

مستضعفان  بنیاد  رئیس  با  دیدار  در   معتمدیان  محمدصادق  جم،  جام  گزارش  به 
ح های محرومیت زدایی  از تالش های این بنیاد در  اجرای طر با قدردانی  انقالب اسالمی 
از ظرفیت  آذربایجان غربی بویژه در شهرستان چالدران گفت: امیدواریم  با استفاده  در 
روند  غربی  آذربایجان  در   اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  جمله  از  انقالبی  نهاد های 

محرومیت زدایی در این استان شتاب گیرد.
مستضعفان  بنیاد  تبدیلی  صنایع  واحدهای  ورود  از  همچنین  غربی  آذربایجان  استاندار 
انقالب اسالمی در خرید سیب صنعتی استان و کمک به تعادل قیمت سیب های صنعتی 
قدردانی کرد و افزود: با ورود واحد های صنایع تبدیلی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
برای خرید سیب صنعتی با قیمت تضمینی، باغداران توانستند بخشی از سیب صنعتی 

خود را با قیمت قابل قبول به فروش برسانند.
پتانسیل های  و  ظرفیت  به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در   غربی  آذربایجان  ستاندار 

ح های  آذربایجان غربی در حوزه های مختلف افزود:  در بحث محرومیت زدایی و اجراى طر
انقالب  مستضعفان   بنیاد  بویژه  انقالبی  نهادها  موثر  حضور  نیازمند  مقاومتی  اقتصاد 

اسالمی هستیم
بنیاد مستضعفان  رئیس  آقای فتاح  از  این دیدار  محمدصادق معتمدیان همچنین در 
بخشی  سرعت  زمینه هایی  بررسی  و  غربی  آذربایجان  در  حضور  برای  اسالمی  انقالب 
پروژه های  اجرای  همچنین  و  پروژه ها  این  ی  توسعه  و  زدایی  محرومیت  پروژه های   به 

اقتصادی در استان دعوت کرد.
محمدصادق  انتصاب  تبریک  با  نیز  مستضعفان  بنیاد  رئیس  فتاح  پرویز  دیدار  این  در 
آذربایجان غربی گفت: بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی  معتمدیان به عنوان استاندار 
ح های اقتصادی در راستاى ایجاد اشتغال  آماده حضور در آذربایجان غربی و توسعه ى  طر

و محرومیت زدایی است.

ح شد: در دیدار با رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی مطر

استفاده از ظرفیت نهادهای انقالبی برای محرومیت زدایی در آذربایجان غربی

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی 
گفت: ۲۴0عنوان برنامه در هفته کتاب در استان 

برگزار می شود.
آبان   ۲3 معصومی  خدیجه  جام جم  گزارش  به 
در  که  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در 
در  افزود:  شد،  برگزار  کل  اداره  جلسات  سالن 
هفته کتاب امسال ۲۴0برنامه فرهنگی ترویجی، 
3۶مسابفه  خوانی،  کتاب  ۴۶نشست  ازجمله 
جلسه   ۲0 و  کتاب  رونمایی  ۵جلسه  فرهنگی، 
نقد کتاب در استان برگزار می شود. وی با اشاره 

به این که  توسعه یافتگی جوامع از کتابخانه ها 
شروع شده است، تصریح کرد: رویکرد عمومی 
است  این  کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد 
توجه  با  و  خود  منعطف  ماهیت  سبب  به  که 
نقش  جمله  از  نقش های  جامعه  نیازهای  به 
اجتماعی و فرهنگی را ایفا کند. معصومی با اشاره 
غربی  آذربایجان  شهری  نقطه   ۴۸ از  این که  به 
کتابخانه هستند،  درحال حاضر ۱۴ شهر فاقد 
خاطر نشان کرد: در هفته کتاب امسال یک باب 
کتابخانه عمومی در شهر حاجیالر با مساحت ۱00 
مترمربع افتتاح می شود.  مدیرکل کتابخانه های 
عمومی آذربایجان غربی اظهار کرد: در هفته کتاب 
امسال ۱0هزار جلد کتاب در راستای غنی سازی 
می شود.  ارسال  آنها  به  استان  کتابخانه های 
معصومی با اشاره به این که در حال حاضر ۹۵ 
و  مستقل  و  مشارکتی  نهادی،  کتابخانه  باب 
۲سالن مطالعه عمومی در استان فعالیت دارند، 
یاد آور شد: در حال حاضر یک میلیون و ۵00 هزار 

استان  عمومی  کتابخانه های  در  کتاب  نسخه 
کتابخانه ها  عضو  افراد  تعداد  و  است  موجود 
قبل کرونا ۶7هزار نفر بود که متاسفانه بدلیل 
همراه  اعضا  درصدی  ریزش ۵0  با  کرونا  شیوع 
بود. وی با اعالم این که در سال گذشته ۲میلیارد 
کتابخانه   3۶ تجهیز  و  تعمیر  جهت  تومان 
روند  افزود:  شد،  صرف  اعتبار  استان  عمومی 
باز طراحی کتابخانه مرکزی ارومیه از سال ۹۹ و با 
اعتبار 3میلیارد ریال درحال انجام است. مدیر 
کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی ادامه 
داد: در حال حاضر در مجموع ۹0۲ نسخه نفیس 
می شود.  نگهداری  ارومیه  مرکزی  کتابخانه  در 
وی با اشاره به این که تنها یک درصد از جمعیت 
هستند،  عمومی  کتابخانه های  عضو  استان 
تصریح کرد: شاخصه استاندارد این است که به 
ازای هر ۲۵ هزار نفر یک کتابخانه عمومی ایجاد 
شود که این آمار در استان به ازای هر ۴0هزار نفر 

یک کتابخانه است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خبرداد:

یزش اعضای کتابخانه های آذربایجان غربی با کرونا ر
رئیس قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا استان:

کاهش روند بستری های کرونایی در آذربایجان غربی

رئیس کارگروه اطالع رسانی قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا 
آذربایجان غربی در نوزدهمین جلسه شورای اطالع رسانی درباره 
اپیدمیولوژی  آمار  بررسی  با  گفت:  استان  در  کرونا  وضعیت 
تعداد بیماران بستری سندرم حاد تنفسی در استان کاهشی و 

متمایل به پایدار شدن است.
فوت  افراد  تعداد  افزود:  آقاپور  احمد  علی  جام جم  گزارش  به 
شده با تست کرونای مثبت در استان رو به کاهش است.  وی 
درباره اهمیت واکسیناسیون در استان بیان کرد: در شهرهایی 
که درصد واکسیناسیون پایین است، وضعیت کرونا در آنها 
قرمز می شود. رئیس کارگروه اطالع رسانی قرارگاه دانشگاهی 
مبارزه با کرونا آذربایجان غربی درباره پیک ششم بیماری ابراز 
کرد: برای جلوگیری از پیک ششم کرونا 3 شاخصه اصلی شامل 
جلوگیری از جهش ویروس، افزایش واکسیناسیون و رعایت 
پروتکل های بهداشتی در جامعه است. آقاپور در ادامه افزود: 
پروتکل های بهداشتی  رعایت  از عدم  تابعی  جهش ویروس 
رعایت  بهداشتی  پروتکل های  اگر  که  صورت  این  به  است 
نشوند، امکان جهش ویروس افزایش می یابد. به گفته آقاپور، 
در صورت افزایش واکسیناسیون، احتمال ورود به پیک ششم 

پروتکل های  رعایت  میزان  کرد:  تصریح  وی  می یابد.  کاهش 
بهداشتی در استان پایین است که  باید این روند تغییر یابد 
و پروتکل های بهداشتی به خوبی رعایت شود تا ابتال کاهش 
با  مبارزه  دانشگاهی  قرارگاه  اطالع رسانی  کارگروه  رئیس  یابد. 
کرونا آذربایجان غربی افزود: بررسی آمار بهبودیافتگان نشان 
می دهد که بخش عمده ای از مبتالیان به کرونا بهبود می یابند. 
در آذربایجان غربی تعداد 70 هزار و ۱7۸ بیمار بستری مبتال به 
کرونا در بیمارستان ها بهبود یافته اند. وی در ادامه ابراز کرد: 
از تزریق واکسن نیز می بایست پروتکل های بهداشتی  پس 

رعایت شود تا روند بیماری در جامعه کاهش یابد.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی گفت: امسال تعداد ۹۱3مورد فوتی 
نیز در حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی در استان ثبت شده است.

امسال  این که  بیان  با  زمینه  این  در  روشنی  رسول  جم   جام  گزارش  به 
تعداد تصادفات جرحی در استان افزایش یافته است، افزود: امسال تعداد 
پرونده های تصادفات منجر به آسیب و جراحات ۶ هزار و ۸۹3 مورد بوده که 

این آمار در مدت زمان مشابه سال گذشته ۵ هزار و ۱۵۹ مورد بوده است.
پرونده  امسال  این که  به  اشاره  با  غربی  آذربایجان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
مربوط به نزاع بیشترین مورد را در بین پرونده های ارجاعی به مراکز پزشکی 
قانونی استان دارد، تصریح کرد: امسال تعداد پرونده های نزاع ارجاع شده به 
پزشکی قانونی استان ۶۱ هزار و ۱0۵ مورد بوده که بیش از ۲۱ هزار پرونده نزاع 

در بین آقایان بوده است.
تعداد  گذشته  سال  کرد:  اظهار  غربی  آذربایجان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
ارجاع شده به پزشکی قانونی استان تعداد ۶۱ هزار و ۸3۶  نزاع  پرونده های 
مورد پرونده بود که نشان از کاهش پرونده های نزاع ارجاع شده به پزشکی 

قانونی استان دارد.

31۹ نفر در اثر سوانح مختلف در آذربایجان غربی فوت کرده اند

مناطق محروم نیازمند توجه ویژه در حوزه حمل و نقل عمومی هستند.
به گزارش روزنامه جام جم، حجت االسالم محمد خلیل پور در صحن علنی شورای 
اسالمی شهر ارومیه که با حضور ریاست سازمان حمل و نقل بار و مسافر برگزار شد، 
خدمات  و  زحمتکش  مجموعه  یک  مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  مجموعه  کرد:  اظهار 
رسان است و حدود 300 دستگاه اتوبوس و 7 هزار تاکسی مشغول خدمت رسانی به 

شهروندان در جهت رفاه عمومی هستند.
وی با بیان تشکر و قدردانی از تمامی رانندگان تاکسی و اتوبوس نهایت تشکر و قدردانی 
افزود: ناوگان اتوبوسرانی ارومیه نیاز به تعمیر و نوسازی دارد و انتظار ویژه داریم که بحث 

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در بودجه۱۴0۱ شهرداری ارومیه آورده شود.
رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه با اشاره به ضرورت تخصیص وام هایی در راستای 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی به بهره برداران این حوزه گفت: شهرداری و سازمان حمل و 

نقل بار و مسافر بسته های حمایتی برای رانندگان تعریف کند.
خلیل پور ادامه داد: امروز شاهد ترافیک شدید در خیابان های شهر هستیم و این 
آرتی را دوچندان  موضوع ضرورت مطالعه برای اجرایی شدن اتوبوس های ویژه و بی 
می کند و از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه می خواهیم طرح 

مطالعاتی را در این راستا تهیه و برای بررسی به شورای اسالمی شهر ارومیه ارسال کند.
وی با تأکید بر ایجاد و گسترش حمل و نقل عمومی سریع السیر تصریح کرد: با ترافیک 
فعلی در شهر مدت زمان طی شده بین مسیرها بسیار طوالنی و در ساعات پرترافیک 

این زمان به مشکلی برای شهروندان تبدیل می شود
اگر شهروندان  روانسازی خدمات داریم چون  نیاز به  کرد: در شهر  خلیل پور عنوان 
ببینند با حمل و نقل عمومی راحت تر، کم هزینه تر و پرسرعت تر به مقصد می رسند 

 استفاده از خودروهای شخصی نیز کاهش پیدا می کند.
ً
قطعا

وی اظهار کرد: استفاده از حمل و نقل عمومی موجب کاهش آلودگی هوا می شود و 
هوای پاک نیاز امروزه کالنشهرهاست. 

خلیل پور بر ایجاد پایانه های شهری غیرمتمرکز در مناطق مختلف شهر تأکید و ادامه 
داد: تمام سیستم پایانه اتوبوسرانی در خیابان عطایی متمرکز است و در این راستا نیاز 

به پایانه های متعدد هستیم تا رفاه و آسایش را به شهروندان هدیه دهیم.
وی با اشاره به رسیدگی به مناطق حاشیه شهر ارومیه جهت تسهیل در رفت و آمد 
شهروندان یادآور شد: کوی ساالر و رشادت نیازمند توسعه حمل و نقل عمومی است و 
اگر از اتوبوس ها نمی توان استفاده کرد باید مینی بوس هایی را برای این مسیرها پیش 

بینی کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه خاطرنشان کرد: در مناطق محروم مشکل جدی 
در حوزه حمل و نقل عمومی داریم و این موضوع نیازمند توجه ویژه و فوق العاده 

شهرداری برای حل مشکالت شهروندان است.

رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه:

ح مطالعاتی اتوبوس های بی آرتی به شورا ارسال شود طر
به گزارش جام  جم آذربایجان غربی، مرتضی منافی در صحن علنی شورای اسالمی شهر 
ارومیه که با حضور ریاست سازمان حمل و نقل بار و مسافر برگزار شد، اظهار کرد: 
انتظار داریم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به طور ویژه و بیش از پیش پیگیری 

شود.
وی افزود: از اخالق مداری مدیریت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه 

در تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به شهروندان تقدیر و تشکر می کنم.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه گفت: باید به توسعه حمل و نقل عمومی 
در محالت کم برخوردار توجه ویژه شده و در خیابان هایی مثل مهارت که مردم به 

علت شرایط اقتصادی راغب به استفاده  از اتوبوس های شهری هستند دقت شود.
وی عنوان کرد: مردم مناطق حاشیه شهر و شهرک های اطراف امروز در دسترسی 
به حمل و نقل عمومی و به ویژه اتوبوس دچار مشکالت عدیده هستند که وظیفه 
شهرداری رسیدگی به این موضوع است. منافی همچنین در ادامه و بخش دیگری 
از سخنان خود تصریح کرد: سگ های بالصاحب رها شده در شهر که به صورت 
گله ای تردد می کنند به مشکلی برای شهروندان تبدیل شده است.  وی عنوان کرد: 

سگ های بالصاحب باید مدیریت شده و از طرفی هم جمع آوری شده و هم شاهد 
باشیم. منافی خواستار تعامل و  نیز  رعایت حقوق حیوانات  رعایت پروتکل های 

همکاری با تشکل های زیست محیطی در این راستا شد.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه:

 توسعه حمل و نقل عمومی در مناطق کم برخوردار مورد توجه قرار گیرد

به گزارش جام جم آذربایجان غربی، احد یوسفی در صحن علنی شورای اسالمی شهر 
ارومیه که با حضور ریاست سازمان حمل و نقل بار و مسافر برگزار شد، اظهار کرد: 

به ریاست سازمان حمل و نقل بار و مسافر بابت موفقیت اخیر و انتخاب به عنوان 
عضو اصلی هیئت مدیره اتوبوسرانی های کشور تبریک و آرزوی موفقیت داریم.

وی افزود: این اتفاق خیلی فراتر از یک تبریک و یا انتصاب است چون می تواند منشأ 
خدمات خیر برای حمل و نقل عمومی شهرمان باشد.

مدیره  هیئت  اهمیت  به  اشاره  با  ارومیه  شهر  اسالمی  شورای  اول  دبیر 
اتوبوسرانی های کشور گفت: تمامی تصمیمات مربوط به این حوزه در کشور در این 

مجموعه اتخاد می شود و این موضوع اهمیت آن را نشان می دهد.
یوسفی یادآور شد: مشکالت بسیار عدیده ای در پایانه اتوبوسرانی خیابان عطایی 
و در تعدادی از ایستگاه های حوزه حمل و نقل عمومی  داریم چرا که در شأن و 

شخصیت شهروندان نبوده و نیازمند توجه هستند.
 وی با توجه کمبودها و نواقصات ارومیه در حوزه حمل و نقل عمومی ادامه داد: باید 
بسیار انرژی بگذاریم تا بتوانیم سرانه بهتری را سهیم بشویم و این موضوع نیازمند 

همت همگانی است.
یوسفی تأکید کرد: در بودجه ۱۴0۱ توجه ویژه به حوزه حمل و نقل عمومی شود.

دبیر اول شورای اسالمی شهر ارومیه:

 در بودجه 1401 توجه ویژه به حوزه حمل و نقل عمومی شود

ــم آذربــایــجــان  ــه گــــزارش جـــام ج ب
ابــراهــیــم زاده در  غــربــی، ســاســان 
صــحــن عــلــنــی شــــــورای اســالمــی 
شهر ارومیه که با حضور ریاست 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
آفرینی  افتخار  گفت:  شــد،  برگزار 
هیئت  عضویت  در  سازمان  این 
را  کشور  اتوبوسرانی های  مدیره 

تبریک می گویم.
ریاست  که  آنجایی  از  افـــزود:  وی 
ــان عــضــو هــیــئــت مــدیــره  ــازمــ ســ
انتخاب  کشور  اتــوبــوســرانــی هــای 
ــورای شهر انتظار  شــده اســت، ش

رســیــدگــی بــه حــوزه 
نقل  و  حمل 

را  عــمــومــی 
دارد. 

عـــــــــــضـــــــــــو 
شــــــــــــــــــورای 
اســــــــالمــــــــی 

ــر  ــهـ شـ

ــه خــواســتــار رســیــدگــی به  ــیـ ارومـ
در  ــژه  ویـ بــه  اتــوبــوس  مسیرهای 
مناطق و شهرکهای اطــراف شده 
و اظـــهـــار کــــرد: ایــــن مـــوضـــوع در 
منطقه میرآباد طرزیلو به طور ویژه 
زاده  ابراهیم  مــی شــود.  احساس 
اتوبوس های  نوسازی  داد:  ادامــه 
شهری و راه اندازی بی آرتی در شهر 
مدنظر قرار گیرد. وی تصریح کرد: 
خدمات  بـــرای  مکانیزه  ــارواش  ــ ک
از  شهری  اتوبوس های  به  رسانی 
در  تا  شود  ایجاد  شهرداری  سوی 
این راستا نیز درآمدزایی را شاهد 
کرد:  عنوان  زاده  ابراهیم  باشیم. 
امــروزه یکی از مولفه های توسعه 
توسعه  جهان  در  شهری  پــایــدار 
حمل و نقل عمومی است و در 
این راستا خواستار برنامه ریزی 
بــرای  ــژه  ویـ مطالعات  و 
شهر  ــــده  ــن ــ آی

هستم.

عضو شورای اسالمی شهر ارومیه:

توسعه حمل و نقل عمومی الزمه توسعه 
پایدار شهری است

عضو شورای اسالمی شهر ارومیه:

  سرعت حمل و نقل عمومی در ارومیه 
غیرقابل قبول است

ــزارش جــام جــم آذربــایــجــان غربی،  بــه گـ
تــوکــلــی مــهــر در صــحــن علنی  صــــادق 
ــورای اســالمــی شــهــر ارومـــیـــه کــه با  ــ شـ
ریــاســت ســازمــان حمل و نقل  حضور 
ــزار شـــد، اظــهــار کــرد:  ــرگ بـــار و مسافر ب
انتظار داریم که موفقیت های مجموعه 

شهرداری از سوی رسانه ها بازتاب یابد.
وی با اشاره به عضویت ریاست سازمان 
شــهــرداری  مسافر  و  بــار  نقل  و  حمل 
ارومیه در هیئت مدیره اتوبوسرانی های 
 
َ
ایـــن عضویت قطعا بــا  افــــزود:  کــشــور 

باال خواهد  این سازمان  از  انتظارات ما 
بــرای  رفــت و انتظار داریـــم 

جـــــــــذب تـــســـهـــیـــالت 
بیشتر و مطالبه سهم 
ارومیه از اعتبارات ملی 

اقدام جدی شود. 
عــضــو شـــــورای اســالمــی 

گفت:  ارومــیــه  شهر 
ــم  ــ ــ ــدواری ــ ــ ــی ــ ــ ام

نوسازی  بــرای 
نــــــــاوگــــــــان 

بیشتری  تــالش  عمومی  نقل  و  حمل 
شده تا بهترین خدمات را به شهروندان 
از  انتقاد  با  مهر  توکلی  باشیم.   شاهد 
شهر  عمومی  نقل  و  حمل  وضعیت 
ادامه داد: سرعت حمل و نقل عمومی 
در ارومیه پایین و غیرقابل قبول است 
غیرقابل  عماًل  شهری  اتوبوس های  و 
ــایـــد یک  ــاده شــــده اســــت و بـ ــفـ ــتـ اسـ
بازنگری کلی را شاهد باشیم تا بهترین 
استفاده را از این ناوگان داشته باشیم. 
مسافر  بــی  چــرخــش  کـــرد:  تصریح  وی 
اتوبوس ها گره گشای مشکل حمل و 
نقل عمومی نیست و باید با اقدامات 

مناسب این مهم رفع شود. 
سخنان  از  دیــگــری  بخش  در  وی 
ــره بـــرای  ــرورت مـــذاکـ ــ خـــود بـــر ضـ
تونل  حفاری  تجهیزات  نگهداری 
بـــرای  و  منطقه  در  ســیــب  کــانــی 
ســـوی  از  اســـتـــفـــاده 
شهری  مدیریت 
در ارومیه تأکید 

کرد.
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امام خمینی )ره(

اگر  در هفته کتاب و کتابخوانی قرار داریم. 
نگاه  کشورمان  در  مطالعه  سرانه  آمــار  به 
وضعیت  کــه  شــد  خواهیم  متوجه  کنیم؛ 
کتاب و کتابخوانی چگونه است. برپایه آمار 
منتشر شده در سال 1٣٩٩، سرانه مطالعه 
ماه  در  ســواد  بــا  بیش تر  و  ساله   ۱۵ افـــراد 
به طور متوسط هشت ساعت و 1٨ دقیقه 
و  به عبارت دیگر ۱۶ دقیقه  که  بــرآورد شد 
3۶ ثانیه در روز بوده است. این آمار نشان 
کتابخوانی  و  کتاب  وضعیت  کــه  مــی دهــد 
که  اســت. چــرا  کننده  نــگــران  مــا  کشور  در 
فرهنگی  تــوســعــه  ــای  ــص ه ــاخ ش از  یــکــی 
اســت.  آن  مطالعه  ســرانــه  جــامــعــه ای  هــر 
بنابراین به صراحت می توان گفت جامعه 
سوال  امــا  نــدارد.  کتاب  با  خوبی  میانه  ما 
قهر  کتاب  با  ما  جامعه  چــرا  که  اســت  ایــن 
از  یقینا  نمی شود؟  مطالعه  کتاب  و  است 
جنبه های مختلف می توان به این پرسش 
جامعه  رویــکــردی  بــا  اینجا  در  داد؛  پاسخ 
شناختی به این موضوع پرداخته می شود.

گذاشته  نــام  دانــایــی  عصر  را  حــاضــر  عصر 
اطالعات   عصر  از  عبور  بــا  کــه  ــی  دورانـ انــد. 
دانایی  و  دانــش  آن  ویژگی  و  گرفته  شکل 
ــایــی  ، جــامــعــه دان اســـــت.   بـــه نــظــر دراکـــــر
دانایی  آن  در  که  اســت  جامعه ای   ، محور
دانشگران  و  می شود  محسوب  سرمایه 

سرمایه داران   ،  )Knowledge Workers(
ایـــن جــامــعــه انــد. مــیــســون نــیــز دیــدگــاهــی 
مشابه دارد. از نظر او جامعه دانایی محور 
عــبــارت اســت از جــامــعــه ای کــه دانــایــی در 
دارد  جریان  آن  جنبه های  و  شئونات  کلیه 
که  است  اطالعات  یا  دانایی  جریان  این  و 
در  مختلف  تصمیم گیری های  بسترسازی 
عرصه جامعه را بر عهده دارد. واقعیت این 
دانایی  ضد  جامعه ای  ایــران  جامعه  است 
اســــت. دانـــایـــی بــه مــعــنــای واقــعــی کلمه 
ارزشی ندارد و اگر کسی در چنین جامعه ای 
سوی  از  باشد،  دانایی  و  دانــش  دنبال  به 

جامعه ترد و منزوی می گردد.
بــرای  ابـــزاری  کــه  کتاب  جامعه ای  درچنین 
ارزشــی  می شود،  محسوب  دانایی  کسب 
نـــــدارد. درنــتــیــجــه خـــوانـــده نــمــی شــود. در 
دانایی  به  تظاهر  دانــایــی  ضد  جامعه  یک 

اهمیت بیشتری از خود دانایی دارد. 
جامعه ایران جامعه ای جمع گرا است. فرد 
در تنهایی با کتاب پیوند می گیرد. خواندن 
جامعهگریزی  پروسهای  نوعی  بــه  کتاب 
گریز  امــری  چنین  نیاز  پیش  زیــرا  میباشد. 
زیست  حــال  در  جامعهی  با  پیوند  قطع  و 

است.  
در چنین جامعهای فرد تمام هم وغماش 
حفظ تعادل بین خود وجامعه است، مردم 
ندارند  انتظار  فــرد  از  جامعهای  چنین  در 
کــه جامعه ودوســتــان خــود را رهــا ســازد و 
ورقــهــای  بــه  چشم  را  متمادی  ساعتهای 
مستلزم  مطالعه  زیـــرا  ــدوزد.  ــ ب کــتــاب  یــک 
که  جامعهای  در  پس  جامعهگریزیست. 
فرد  برای  جامعه  و  دارد  تقدم  فرد  بر  جمع 
بوده  بــاارزش  کــاری  چه  که  میکند  تعیین 
است،  همراه  دیــگــران  تائید  با  کــاری  وچــه 
پس مردم هرگز نیاز به مطالعه را احساس 
نمیکنند.  چون فرد زمانی به مطالعه روی 

مــیــآورد کــه از اجــتــمــاع خــویــش رهــا شــود. 
جمعگرایانه  ویــژگــی هــای  بــا  جامعهای  در 
قواعد دست وپاگیر وتفکرات قالبی همهی 
 
ً
فضای ذهنی فرد را فرا میگیرد وفرد ناچارا

می شود.  دیگران  با  ناکارامد  روابطی  درگیر 
طرق  بــه  را  ــرد  ف فـــرد،  جمعی  حــیــات  یعنی 

گوناگون به خود مشغول میدارد.
شفاهی  جامعه  یک  بیشتر  ایــران  جامعه 

هستند تا یک جامعه مکتوب. 
حرف  و  کــردن  گفتگو  جامعه ای  درچنین 
می شود.  رایــج  فرهنگی  خصلت  یک  زدن 
و  نفره  چند  یا  دو  ارتــبــاط  مستلزم  گفتگو 
بنابراین  اســت.  کالمی  ارتباط  از  استفاده 
کتابت  و  ــاب  ــت ک شــفــاهــی  جــامــعــه ای  در 
عملی  مــطــالــعــه  ــدارد.  ــ نـ مقبولیت  خیلی 
اســت.  کلمه  تــام  معنای  بــه  گوشه گیرانه 
حرف  میآورد،  روی  مطالعه  به  که  انسانی 
انسان های دیگر  از  کاری نمیکند،  نمیزند، 
کــنــاره  ــراف  ــ اط محیط  از  مــیــگــیــرد،  فــاصــلــه 

میگیرد. 
یک  در  کتاب  خواندن  و  مطالعه  بنابراین 
چندان  شفاهی  فرهنگ  غلبه  بــا  جامعه 
ترجیح  را  گــفــتــگــو  ــردم  ــ م نـــــدارد.  ــدار  ــرفـ طـ
کتاب  از  کتاب. مردم  به خواندن  می دهند 

گریزانند و به شدت حراف هستند. 
 ۱3۹۹ سال  در  شده  منتشر  آمار  براساس 
ایرانیان،  ثانیه   3۶ و  دقیقه   ۱۶ سرانه  در 
مطالعه  ترتیب  به  افــراد  مطالعه  اولــویــت 
کوتاه  داستان های  و  رمــان  ادعیه،  و  قــرآن 
بـــزرگـــســـاالن، روانـــشـــنـــاســـی و تــربــیــتــی و 
موضوعات دینی )به جز ادعیه و قرآن(بوده 

است.
 همین موضوع بیانگر آن است که جامعه 
ارشــــادی اســـت. در چنین  مــا جــامــعــه ای 
را  ارشـــادی  سیاست  حاکمیت  جامعه ای 
هم  مــردم  و  می کند  اتخاذ  کتاب  قبال  در 

ــش به  ــرای تــحــت تــاثــیــر چــنــیــن ســیــاســت گ
محتوای  ــا  ب کــتــاب هــایــی  مطالعه  ســمــت 
ارشادی  سیاست  اتخاذ  هستند.  ارشادی 
خطر  کتاب،  انتشار  و  گزینش  خصوص  در 
را بــه همراه  ــروری  مــرشــد ســـازی و مــریــد پـ
ادبیات  سیاست  ایــن  نتیجه  در  مـــی آورد. 
کرد؛  نخواهد  پیدا  سازمان  زنده ای  مردمی 
مــردم  وجود  لذا خوانندگانی هم در میان 

نخواهند داشت.
مقایسه سرانه مطالعه در بین کشورهای 
بیانگر  نــیــافــتــه  وتــوســعــه  یــافــتــه  تــوســعــه 
مــطــالــعــه وتوسعهی  بــیــن  ــه  ک اســـت  ایـــن 
جوامع رابطه معنیداری هست. اما این که 
توسعه  یا  میگردد  توسعه  باعث  مطالعه 
و  تحلیل  جــای  میگردد  مطالعه  مــوجــب  
تامل بیشتری است. اما شکی نیست که 
شناخت  و  گــاهــی  آ انــســان هــا  بــه  مطالعه  

میدهد. 
پیشرفت  راستای  در  میتواند  گاهی  آ این 
ــردد.  ــ ــع گ ــ وتــوســعــهــی جــامــعــه مـــوثـــر واقـ
کردن  مطالعه  که  گفت  میتوان  همچنین 
بستر و زمینه توسعه را در ذهن انسان ها 
بــرداشــتــن  فــراهــم مـــیـــآورد و مــیــتــوانــد در 
نیافته  توسعه  جــوامــع  در  توسعه  مــوانــع 
ابزارهای نوین  که  اکنون  گردد.  مفید واقع 
اطالعاتی و ارتباطی ظهور کرده است گالیه 
کتاب ها  ــه  ب نسبت  مـــردم  بــی تــوجــهــی  از 

تاحدودی بی فایده است.
می گوید:  خصوص  ایــن  در  پرلمن  مــارک    
اینترنت بزرگ  با  از مردم  »اکنون که نسلی 
شده اند، کتاب ها را همچون وسیله ای بی 
آنها  آسانی  ربط و پر دردســر می دانند و به 
شرایط  ایــن  با  حــال  می گیرند.«.  نــادیــده  را 
اجتماعی به نظر می رسد کتاب خوان کردن 
کــاری عبث و بی فایده اســت. چون  مــردم 

مردم کتابخوان نخواهند شد. 

چرا در جامعه ما کتاب مطالعه نمی شود؟ 
تحلیلی جامعه شناختی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

جعفراحمدی

جامعه شناس

بر امنیت موجود در  تاکید  با  آذربایجان غربی  مدیرکل اطالعات 
مرزهای استان گفت: امنیت در استان برقرار و زمینه برای جذب 

سرمایه گذار و توریست فراهم است.
به گزارش جام جم، مدیرکل اطالعات آذربایجان غربی سه شنبه 
مرزها  در  موجود  امنیت  بر  تاکید  با  خبرنگاران  با  نشست  در 
ســربــازان  ــالش  وت اطالعاتی  اشـــراف  بــا  کــرد  خاطرنشان  اســتــان  
گمنام از شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه آذربایجان غربی امن 
این  توریست در  گذاری و جذب  زمینه هرگونه سرمایه  و  است 

استان فراهم است.
آرامش جامعه  وی با بیان این که در برخورد با مخالن امنیت و 
هیچ  تردیدی وجود ندارد، گفت: تهدید امنیتی فقط برون مرزی 
به  کشیدن  نفس  اجــازه  که  می کنم  اعالم  قاطع  طور  به  نیست، 
تهدید کنندگان آرامش و معیشت مردم را نخواهیم داد و برای 

حفظ امنیت در جامعه کوشش خواهیم کرد.
در  ــب  ــذاه م و  ــان  ــ ادی ــوام،  ــ اقـ آمــیــز  مــســالــمــت  همزیستی  وی 
ــزود: تمامی اقـــوام و ادیـــان در  اســتــان را مــثــال زدنــی خــوانــد و افـ
تالش در  کشور  ارضــی  تمامیت  از  دفــاع  راستای  در  استان   این 

 هستند.
سال  مــاه  هشت  در  گفت:  آذربایجان غربی  اطــالعــات  مدیرکل 
سربازان گمنام امام زمان موفق به کشف و انهدام باند جاعالن 
بین  این  در  شدند؛  دیپلم  تا  دکتری  مــدرک  از  تحصیلی  مــدارک 
پزشکی  نظام  شماره  و  مهر  امــا  دیپلم  مــدرک  با  که  بــود  فــردی 

جعلی اقدام به طبابت می کرد. 
مدیرکل اطالعات آذربایجان غربی کشف شبکه معامالت صوری 
امالک و خودرو و جاعالن عناوین نیروی اطالعاتی و منتسب به 
بیت رهبری، نهاد ریاست جمهوری و امنیتی، نظامی یکی دیگر از 

کشفیات اداره کل استان است.
اخیر  دستگیری های  موضوع  در  خبرنگاران  سوال  به  پاسخ  وی 
در دانشگاه علوم پزشکی گفت؛ برای افراد قرار وثیقه بین 7 تا ۱۱ 

میلیارد تومان صادر شده است.
به صحبت های  اشاره  آذربایجان غربی ضمن  اطالعات  مدیرکل 
عدم  بر  مبنی  گذشته  هفته  جمعه  نماز  در  فقیه  ولی  نماینده 
دخالت نمایندگان در تغییر مدیران گفت: کار اصلی نمایندگان 

برای  نباید  و  است  مردم  دغدغه های  و  موضوعات  به  رسیدگی 
را تحت فشار فــرمــانــداران  یــا   عــزل و نصب مــدیــران، اســتــانــدار 

قرار دهند.
در  گروگانگیری  درصـــدی   ۸0 کاهش  بــه  اشـــاره  بــا  ادامـــه  در  وی 
شمالی  شهرستان  سه  در  گذشته  مــاه هــای  در  افـــزود:  استان 
اتباع  گروگانگیر   باندهای  چــالــدران  و  سلماس  خــوی،  استان 
با  درگیری  در  باند  ایــن  سردسته های  از  یکی  و  منهدم  افعانی 

سربازان گمنام، به هالکت رسید.
انهدام بزرگترین  از  آذربایجان غربی همچنین  مدیرکل اطالعات 
افــزود:  و  داد  خبر  کشور  غرب  شمال  در  موبایل  قاچاق  شبکه 
ــا 3۶ هــزار  راســت )عـــج( در همین  زمـــان  امـــام  گــمــنــام  ســـربـــازان 
ملی  کد  از  استفاده  سو  به  اقــدام  که  را  ــرادی  اف و  کشف  گوشی 
دستگیر را  می کردند  وارداتــی  گوشی های  رجیستری  بــرای   افــراد 

 کردند.
استان  در  خـــواری  زمین  هکتار  هــزار   ۴۴ از  امــســال  گفت:  وی 

جلوگیری شده است.
وی افزود: در پی دریافت 3000 شکایت از شهروندان در ارتباط با 
معامالت صوری بنگاه داران و امالکی ها با تالش سربازان گمنام 
۲00 معامله صــوری و  و  باند متالشی شد  ایــن  )عــج(  زمــان  امــام 

کالهبرداری از شهروندان کشف شد.
در ادامه این نشست صمیمی که به مدت چهار ساعت ادامه 
مختلف  مشکالت  و  دغــدغــه هــا  بــیــان  بــه  خــبــرنــگــاران  ــت،  داشـ

جامعه و استان پرداختند.

مدیرکل اطالعات استان:

آذربایجان غربی از استان های امن کشور است
ضربه سنگین نیروهای اطالعاتی به باندهای  گروگانگیر اتباع افغانی


