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برخورد قاطع با نا امنی در 
کار است دستور 

رئیسکلدادگستریآذربایجانغربیتاکید
کرد:

ساالنه 52 میلیون 
تصفیه  پساب  مترمکعب 

یاچه ارومیه  شده به در
می یابد انتقال 

یتی در  ترانز ترافیک ناوگان 
مرز بازرگان به صفر رسید

مدولسومتصفیهخانه بابهرهبرداریاز
فاضالبارومیه؛
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بخوانید بیشتر

ینی شهری برای  یالی از اعتبارات بازآفر ینی شهری برای ر یالی از اعتبارات بازآفر ر
ینه نمی شود یخی هز ینه نمی شودبافت تار یخی هز بافت تار

آذربایجانغربی:: گردشگریوصنایعدستی   ، آذربایجانغربیمیراثفرهنگی گردشگریوصنایعدستی   ، مدیرکلمدیرکلمیراثفرهنگی

ارومیـه چـرا  گـرمخانه ندارد؟ 

این روزها بسیاری از مشاغل و حرفه های قدیمی 
همچون چلنگری و حلبی سازی از خاطره ها فراموش 
شده  و در احیای دوباره آنها نیز آن طور که باید تالشی صورت 

نمی گیرد.
 از تاریخ استفاده از آهن که بسیار قدیمی بوده  و آهنگری در این 
سرزمین دارای شجره نامه ای طوالنی و در درون خویش بخشی 
از فرهنگ و دانش مردم را نگه داشته نباید بسادگی گذشت.
روزگاری آهنگران و حلبی سازان ارومیه که این هنر و صنعت 

را از پدر و پدربزرگ به ارث برده بودند و ...

آهنگری و حلبی سازی 
کوره فراموشی  ارومیه در 

ذوب شده اند
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سرمایارومیه؛ جدیبرایافرادبیخانماندر یکنیاز
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بزرگدنیایشرق مفاخر صفیالدیناورمویاز
کمال الدین ابوالفضل احمد بن صفی الدین عبدالمؤمن بن یوسف بن فاخر اورموی، موسیقیدان اجتماعی

بزرگ و برجسته قرن هفتم هجری نه تنها از مفاخر و فضالی شهر ارومیه در آذربایجان بلکه از مفاخر 
دنیای شرق به شمار می رود. وی از خوشنویسان و علمای بزرگ موسیقی، ریاضی و فقه در زمان خود 
بود و توانست نخستین بار آهنگ موسیقی را با حروف الفبا و عدد بنویسد و نغمه هایی را که سابقا از 
راه گوش و سینه به سینه نقل می شد به صورت نت درآورد. اکهارت نویبائر، درباره صفی الدین چنین 

می گوید: در سال 676ق، ابن صقیل )متوفی 701( ادیب و لغوی معروف، او را الصدرالکبیر و العالم 
الفاضل و العالمه لقب داد. صفی الدین در سال 613 ه.ق در شهر ارومیه چشم به دیده به جهان 
گشود. در اوایل جوانی برای تحصیل علم به بغداد رفت و در حالی که بیش از 18 سال سن نداشت 
در دانشگاه مستنصریه به تحصیل پرداخت. مدتی بعد در کتابخانه خالفت معتصم به استنساخ 
کتاب ها مشغول شد. بعد به ریاست آن کتابخانه منصوب گردید . با فتح بغداد توسط هالکوخان، 

صفی الدین بخاطر جایگاه علمی که داشت  در سال 656 در دیوان جوینی به ریاست داراالنشای 
بغداد منصوب گردید. با افول خاندان جوینی متاسفانه شرایط زندگی و مالی اش سخت شد. وی 
در سن هشتادسالگی در هجدهم صفر 693 در بغداد دارفانی را وداع گفت. کیزوتر مستشرق آلمانی 
 او را زارلیونی شرق می خواند و سرهیوبرت پری دستگاه او را کاملترین دستگاه گام توصیف می کند.

 منبع: مرکز اسناد و آرشیو بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی

میتوانــد کــه یکشــنبههایی
فرامــوشنشــدنیشــود

عالی ترین نماینده دولت در آذربایجان غربی 
از آغاز سکان داری در این استان بلند قامت، 
رویه ای را آغاز کرده است امیدآفرین و شاید 
اقتصاد  برای  سرنوشت ساز   ، سرنوشت ساز

، برای کارآفرینی و برای بالندگی... این دیار
ــنـــوان را بــیــشــتــر خــواهــیــم شــنــیــد؛   ــن عـ ــ  ای
مانع  و  پشتیبانی ها  تولید،  »یکشنبه های 

زدایی ها«
کوتاه  ــدت  م در  معتمدیان  صـــادق  محمد 
مدیریتی خود در آذربایجان غربی، با رفتارش 
مدیر  ایــن  مدیریتی  اصــلــی  دغــدغــه  آنــچــه  از 
بگیرد،  نــام  می تواند  سیزدهم  دولــت  ارشــد 

سخن گفته است.
میدانی  بازدید  برای  کاری  روز  یک  اختصاص 
به چهره  و دیدار چهره  تولیدی  از واحد های 
است  نشانه ای  استان،  اقتصادی  فعاالن  با 
از  تولید و حمایت  از اهمیت سرمایه گذاری، 
استاندار  برنامه کاری  در  تولیدی  واحــد هــای 

معتمدیان.
رویه کار تا کنون اینگونه بوده است؛ جمعی 
معتمدیان  محمدصادق  اجرایی،  مدیران  از 
تولیدی  واحــد هــای  از  بی تکلف  بازدید  در  را 
تولیدی،  واحد های  همه  می کنند،  همراهی 
چه آنها که در مدار تولید هستند و گیر و گور 
از  که به ده ها دلیل  آنها  کوچکی دارند و چه 

ج  شده اند. مدار خار
هر چند برگشتشان به مدار و دمیدن روحی 
سخت  بسیار  واحد ها  این  در  زایــش  از  تــازه 
هفته،  چند  ــن  ای در  ــی  ول طــاقــت فــرســات،  و 
در  هم  آن  آنها،  مشکالت  حل  بر  استاندار 
است،  داده  نشان  راســخ  عزمی  صحنه  سر 
مدیریتی  و  ذهــنــی  تـــوان  از  شــایــد  کــه  امـــری 
برخی مدیران به ظاهر همراه که می بایست 
ج خار بکشد  اینجا  به  کــار  دادنــد  نمی   اجــازه 

 باشد!
معتمدیان  ــدار  ــان اســت هفته  چــنــد  ایـــن  در 
رایــج و حــل مشکل  کــاغــذبــازی هــای  کاهش 
را  تــولــیــدی  واحـــدهـــای  ــوردی  ــ م و  مشخص 
از مدیران می خواهد در  نشانه رفته است و 
برسانند  نتیجه  به  را  کار  معین،  زمانی  ظرف 
وزرا  با  مستقیم  تماس  باشد  الزم  اگــر  حتی 
و دیگر مقامات ملی  در پس این تکاپو، به 
باالترین  از  استفاده  آرمــان  مــی تــوان  راحتی 
ظــرفــیــت تــولــیــد، اشــتــغــالــزایــی، صـــــادرات و 
غربی  آذربــایــجــان  اقتصاد  بهبود  نهایت  در 
دست  نــوع  از  آرمانی  الیته  کــرد  مشاهده  را  

یافتنی اش...
به  را  ــاری  ــ ک روز  ــن  ایـ از  بــخــشــی   ، اســـتـــانـــدار
و  اقتصادی  فعاالن  با  چهره  به  چهره  دیــدار 
داده  اختصاص  هم  آنها  صنفی  تشکل های 

است.
اینجا هم مدیران اجرایی هستند تا موانع را 
بزدایند آن هم با دستور مقام عالی دولت در 

استان!
مـــعـــاونـــت هــمــاهــنــگــی امــــــور اقـــتـــصـــادی 
اســتــانــداری آذربــایــجــان غــربــی هــم بــه نوعی 
مــســئــول پــیــگــری دســـتـــورهـــا و مــصــوبــات 
یکشنبه های  مــهــم  جــلــســات  و  بــازدیــد هــا 

استان است.
شده  تجربه  که  آنگونه  هم  شهرستان ها  در 
هــمــزمــان بـــا ســفــر اســـتـــانـــدار مــعــتــمــدیــان، 
 " در   آنچه  بــا  مشابه  برنامه  اقتصادی  تیم 
مانع  و  پشتیبانی ها  تــولــیــد،  یکشنبه های 
و  می کنند  اجــرا  را  می افتد  اتفاق   " زدایــی هــا 

گزارش می دهند.
نــکــتــه قــابــل تــامــل ایـــن کـــه مــحــمــد صـــادق 
اســتــان هــای  در  را  رویــــه  ایـــن  مــعــتــمــدیــان 
در  خــــراســــان رضــــوی  و  جــنــوبــی  ــان  ــ ــراس ــ خ
ــروز با  ــ ــانـــداری اجــــرا کـــرد و امـ ــتـ ــوت اسـ کــس
موفق،  تجربه ای  هم  آن  تجربه،  از  کوله باری 
ــاز کــرده آغ آذربــایــجــان غربی  ح را در    ایــن طــر

است .
دید  باید    ... استان  مدیران  دیگر  ماند  می 
می توانند " یکشنبه های تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها " را به یکشنبه های فراموش 
تبدیل  غربی  آذربایجان  مــردم  بــرای  نشدنی 

کنند؟

ــای ــاخـــصهـ ــیبــــهشـ ــاهـ ــگـ نـ
توسعهایآذربایجانغربی

ــرای طــراحــی و اجـــرای  ــ ب
چالش  از  گـــذر  ــروژه  ــ پـ
اجـــتـــمـــاعـــی تــوســعــه 
ــازمــنــد  ــی نـــیـــافـــتـــگـــی، ن
موجود  وضع  دانستن 
ــیــــم. قـــاعـــدتـــا  ــ ــت هــــســ
شاخص های استاندارد 
ارزیابی توسعه انسانی، 
اقتصادی،  و  اجتماعی 
مبنای علمی و مستدل 

ــت. ایــن سلسله  ارزیــابــی شرایط کنونی اس ــرای  ب
گــــزارش کــه مــحــل ارجــــاع و مــاخــذ شــاخــص هــای 
تــوســعــه ای اســتــان آذربــایــجــان غــربــی؛ داده هــــا و 
آمـــار، ســازمــان برنامه و بــودجــه،  اطــالعــات مــرکــز 
پژوهش های  و  ذیــربــط  وزارتــخــانــه هــای  نشریات 
در  هفتگی  بصورت  اســت،  دانشگاهی  آکادمیک 

ویژه نامه استانی جام جم منتشر خواهد شد.
نرخ بیکاری: براساس سرشماری سال 1395 ،نرخ 
بیکاری استان در آن سال 11 درصد بوده است. این 
نرخ برای زنان 8/2 درصد و برای مردان 11/7درصد 
برآورد شده است. همچنین نرخ بیکاری در مناطق 
شهری 9/ 13 و در مناطق روستایی 6/9 اعالم شده 

است.
 1395-1398 زمانی  بــازه  در  همچنین  مولفه  این 
نــرخ بیکاری  کــه  مــورد مطالعه قــرار گرفته اســت 
استان در سال 1398 به مقدار 11/1درصد و رتبه 21 
ام کشوری بود که با ا فزایش به مقدار 12/1 درصد 
در  درصــد   10/9 مقدار  به   22 رتبه  و   1399 بهار  در 
پاییز  در  و  یافت  رتبه19کاهش  و   1399 تابستان 
همان سال با افزایش به مقدار 15/5 درصد رتبه 31 
را از آن خود کرده است.  طبق برخی بررسی ها، نرخ 
اشتغال غیررسمی استان، حدود 11 درصد است. 
دوره 1398- در  استان  بیکاری  نرخ  متوسط  رتبه 

1395 بیست و دوم  کشوری بوده است.
اشتغال  نسبت  بررسی  استان:  اشتغال  نسبت 
استانهای کشور در بازه زمانی 1398-1395 ،نشان 
می دهد که 35/3 درصــد از کل جمعیت در سن 
بودهاند.  شاغل  کشور،   ) بیشتر و  ساله   10( کــار 
زنجان  و  اردبــیــل  شمالی،  خــراســان  اســتــان هــای 
در  را  اشتغال  نسبت  مقدار  بیشترین  ترتیب  به 

سالهای 1398-1395داشتند.
بازه  در  غربی  آذربایجان  استان  اشتغال  نسبت 
از  بیشتر  کــه  ــد  درصـ  36/4،  1395-1398 زمــانــی 
رتبه  در  و  است  درصــد(   35/3( کشوری  متوسط 

نهم قرار دارد.
نــــرخ اشـــتـــغـــال نـــاقـــص: نــــرخ اشـــتـــغـــال نــاقــص  
استان های کشور در سالهای 1395 تا 1398 ،4/18 
درصد می باشد. نرخ اشتغال ناقص به طور کلی 
میزان ناکارآمدی استان در بهره گیری از نیروی کار 
را نشان می دهد، که برای کل کشور در سال 1398 

،3/7 درصد بوده است. 
 ،  1395-1398 ســالــهــای  مــتــوســط  خــصــوص  در 
لرستان و خراسان شمالی با 8/2 درصد بدترین 
ــد. شــایــان ذکــر اســت نرخ  را دارنـ اشتغال ناقص 
بازه  در  غربی  آذربــایــجــان  استان  ناقص  اشتغال 
از  کمتر  که  بــوده  زمانی 1398-1395 ،3/9 درصــد  
متوسط کشوری )4/08 درصد( است و در رتبه 10 

قرار دارد. 
تولیدناخالصداخلی

آذربایجان  استان  داخلی)بانفت(  ناخالص  تولید 
غربی در سال 1398 معادل 654,822,728 میلیون 
از کل  بــوده که سهمی معادل 1/96 درصــد  ریــال 
محصول ناخالص داخلی کشور و رتبه 14 را به خود 
اختصاص داده است. با توجه به این امر که ذخایر 
کشور  از اســتــان هــای  تــعــداد مــحــدودی  نفتی در 
بــاالیــی در  متمرکز اســت و صـــادرات نفت سهم 
تولید ناخالص داخلی کشور دارد، در این قسمت 
تولید ناخالص داخلی استان و کشور بدون نفت 
طی  همچنین  ــت.  اسـ گرفته  ــرار  قـ بــررســی  ــورد  مـ
آمــار تولید ناخالص داخلی کل  سالهای 98 و 97 
آمــار ایــران  و استان ها بــدون نفت از ســوی مرکز 

منتشر نشده است. 
لذا برای سالهای 97 و 98 اعداد با تقریب و از روی 
ــای موجود محاسبه شــده اســت. استان  داده هـ
بدون  داخلی  ناخالص  تولید  از  غربی   آذربایجان 
نفت طی سالهای 1395 تا 1398 سهمی میان 2/21 
تا 4/11 درصدی را تجربه کرده و پائین ترین سهم را 
در سال 1396 داشته است. همچنین با توجه به 
سهم 4/1درصدی جمعیت استان از کشور و سهم 
کشور،  از  استان   GRDP ــدی  درص  2/15 به  قریب 
می توان استدالل کرد که توان تولید این استان 
نسبت به سایر استان ها پایین بوده و کمتر از یک 
است. در سال 1394سهم تولید ناخالص داخلی 
بدون نفت استان به بیشترین میزان خود طی14 
ساله تحت بررسی رسیده و بعد از آن روند کاهشی 
داشته است به نحوی که در سال 1396 به کمترین 
به   

ً
تقریبا و  می رسد  یــادشــده  طی 14ســال  مقدار 

وضعیت ثابت قبلی باز می گردد.

یادداشتیادداشت

هوشنگعطاپور

روزنامهنگار

شهر ارومیه با در اختیار داشتن بیشترین 
گستره حاشیه نشینی، با مشکالت زیادی از 
جمله کارتن خوابی و اعتیاد روبه رو است که 
متاسفانه متولیان امر به جای ساماندهی 
دنبال  شهری،  معضل  این  مدیریت  و 
برای  اتوبوس خوابی  همچون  راهکارهایی 

این افراد هستند. 
هنگام  زود  شروع  با  جام جم،  گزارش  به 
سرما در آذربایجان غربی به ویژه شهر ارومیه 
رسانه ها  ازسوی  که  موضوعاتی  از  یکی 
پیگیری  اجتماعی  فرهنگی  نهادهای  و 
می شود و به عنوان یک مطالبه و دغدغه 
معتادان  ساماندهی  بحث  است،  مطرح 
با وجود  اما  کارتن خواب ها بوده  خیابانی و 
از  کافی  جدیت  با  مطالبه  این  هوا  سرمای 
ارومیه  شهرداری  و  ششم  شورای  سوی 
ناهماهنگی  این  و  نشده است  پیگیری 
زیادی  افراد  شده  باعث  مربوطه  ادارات 
شب را در سرما بمانند. هرچند آمار دقیقی 
بی خانمان  و  کارتن خواب   افراد  تعداد  از 
اطالعات  بر اساس  اما  ندارد،  وجود  ارومیه 
بهزیستی آذربایجان غربی، تا پایان سال 99 
بیش از 3 هزار معتاد متجاهر و کارتن خواب 
به  تا  قطعا  که  داشتند  حضور  استان  در 
شده است  افزوده  آن ها  تعداد  بر  امروز 
بنابراین با توجه به جمعیت 3 تا 4 هزار نفری 
معتادان و کارتن خواب های آذربایجان غربی، 
گرمخانه در استان معضل  نبود حتی یک 
بزرگی است و از طرفی موضوع کرونا نیز بر 
شورای  می رود  انتظار  است؛  زده  دامن  آن 
کمک  با  شهرداری  و  ارومیه  شهر  اسالمی 
دستگاه های متولی مانند بهزیستی در این 

راستا گام بردارند.
گرمخانه ای که فرهنگسرا شد

با  ارومیه  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
گرمخانه  خصوص  در  مباحثی  به  اشاره 
برای بی سرپناهان گفت: ساختمان فعلی 
شهرداری  توسط  حاجی پیرلو  فرهنگسرای 
ارومیه به عنوان گرمخانه احداث شد اما در 
پی اعتراض مردم به فرهنگسرا تبدیل شد. 
وظیفه  شهردای  داد:  ادامه  پور  خلیل 
احداث گرمخانه را دارد اما در بهره برداری از 

آن ادارات مختلف دولتی دخیل هستند که 
همکاری الزم در این راستا را شاهد نیستیم. 
وی با اشاره به بازدید شبانه خود از یکی از 
بر  تأکید  و  افراد بی سرپناه  مراکز نگهداری 
هم  داد:  ادامه  مجموعه ها  این  از  حمایت 
اکنون ساختمان هایی در سطح شهر وجود 
دارد که نسبت به اسکان افراد کارتن خواب 
و معتادان اقدام می کنند و شبانه غذای گرم 
نیز می دهند اما برخی افراد به این اماکن به 

هر دلیلی نمی روند. 
ــت  ــوق ــان م ــ ــک ــ ــر بــــــرای اس ــت ــل ــی ــاد ش ــ ــج ــ ای

بی سرپناهان
نیز  غربی  آذربایجان  بهزیستی  مدیرکل 
چنین  جم  جام  خبرنگار  با  گفت و گو  در 
ارومیه  شهردار  جلسه ای،  طی  اظهارکرد: 
ارومیه  شهرداری  گرمخانه  که  کردند  اعالم 
احداث  حال  در  درصدی   37 پیشرفت  با 
به  مسافرخانه  یک  تامین  با  اما  است 
سال  تا  بی سرپناه  افراد  موقت  صورت 
آینده اسکان داده می شوند. سعید فرویور 
ایجاد  با  نیز  بهزیستی  سازمان  گفت: 
مجتمع  در  واقع  قبری  آغ  محله  در  شیلتر 
معتادین  از  نفر   70 برای  ارومیه  بوکس 
منطقه  در  همچنین  و  بی سرپناه  افراد  و 
کشتارگاه با ظرفیت 50 نفر هر شب پذیرش 
کرد:  خاطرنشان  وی  دارد.  خدمات دهی  و 
بانوان  برای  مجزا  بصورت  شیلترها  این 
ساختمان  در  را  بانوان  و  بوده  آقایان  و 
در  و  می شوند  داده  اسکان  آنها  همجوار 
نیروهای  به  تمامی شهرستان  های استان 
سازمان بهزیستی آماده باش داده شده تا 
تمامی افرادی را که در سرما مانده اند تحت 
پوشش قرار دهند.  فریور در رابطه با آخرین 
طبق  افزود:  کارتن خواب  معتادان  آمار 
آخرین آمار از سال 99 سازمان بهزیستی از 
کارتن خواب ها  و  متجاهر  معتادین  تعداد 
در سطح استان به 3 هزار نفر رسیده است. 
جـــانـــمـــایـــی نـــامـــنـــاســـب گـــرمـــخـــانـــه هـــا و 

اعتراضات مردمی
اذعان  غربی  آذربایجان  بهزیستی  مدیرکل 
کرد: تاکنون شهرداری ارومیه در دو منطقه 
ایجاد  به  اقدام  حاجی پیرلو  و  عاشیق  قزل 

جانمایی  بدلیل  که  کرده است  گرمخانه 
نامناسب و عدم کارشناسی درست در این 
زمینه با اعتراض مردم مواجه شده و مجبور 
به تخلیه این گرمخانه ها و تغییر کاربری آنها 
شده است که امسال نیز بدلیل عدم اتمام 
افراد  اسکان  برای  را  مسافرخانه ای  پروژه 
مدیرکل  است.   گرفته  نظر  در  بی سرپناه 
افزود: بودجه ی  آذربایجان غربی  بهزیستی 
کارتن خواب  افراد  برای  که  ساالنه ای 
است  تومان  میلیون  یافته 340  تخصیص 
شب  هر  تومان  هزار  نفر 12  هر  ازای  به  که 
هزینه می شود که متاسفانه بودجه بسیار 

کمی برای یکسال این افراد است. 
در  پناهان  بی سر ظرفیت  3برابر  اسکان 

شیلترها
روز  به  روز  این که  بیان  با  ادامه  در  فریور 
خدمات  متقاضی  که  نیازمندی  افراد  آمار 
در  افزود:  می یابد،  افزایش  هستند  رایگان 
از 90  است  نفر   30 آن  ظرفیت  که  شیلتری 
نگهداری  مناسب  مکان  نبود  بدلیل  نفر 
می کنیم، سازمان مسئول رسیدگی و پناه 
دادن به افراد معتاد است و شهرداری افراد 
سالم و بی سرپناه را در گرمخانه ها پوشش 
می دهد که بجای گرمخانه یک مهمانخانه 
را اجاره کرده که هیچ کسی از این موضوع 
استقبال نمی کند.  وی تاکید کرد: متاسفانه 
گرانی و کاهش بودجه ساالنه ای که به بحث 
باعث  می یافت،  اختصاص  اعتیاد  درمان 
آسیب های  کاهش  مراکز  ورشکستگی 

اجتماعی و تعطیلی 5 باب از این مراکز شد.
شــهــرداری  گرمخانه  از  ــرداری  ــره ب ــه ب وعـــده 

ارومیه در سال آینده 
سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و 
نقل شهری شهرداری ارومیه نیز در گفت و 
گو با خبرنگار جام جم اظهار داشت: پروژه 
متر  هزار   10 مساحت  به  ارومیه  گرمخانه 
رضوان،  باغ  منطقه  در  طبقه  یک  و  مربع 
در  آرامستانها  اداری  ساختمان  روبروی 
دست ساخت است و 37 درصد پیشرفت 
گفت:  کیومرزی  محمدعلی  دارد.  فیزیکی 
بودجه تخصیص یافته در مناقصه اول به 
پیمانکار 6 میلیارد تومان بوده و در مناقصه 

گرفته  انجام  ستاد  سامانه  توسط  که  دوم 
هنوز هیچ پیمانکاری قبول نشده است.

 10 پروژه  این  اتمام  برای  کرد:  تصریح  وی 

که  است  شده  بینی  پیش  تومان  میلیارد 
مهر  در  پروژه  این  اعتبار  تامین  صورت  در 
ماه سال 1401 به بهره برداری خواهد رسید. 
سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و 
نقل شهری شهرداری ارومیه افزود: در پروژه 
قبلی گرمخانه در منطقه حاجی پیرلو بدلیل 
نزدیک بودن به مناطق مسکونی و اعتراض 
فرهنگسرای  به  را  گرمخانه  کاربری  مردم 
محلی تغییر دادند به همین دلیل در پروژه 
منازل  نبود  بدلیل  رضوان  باغ  گرمخانه 
مسکونی جانمایی بدرستی انجام گرفته و 

هیچ مشکلی در منطقه نداریم. 
جدید  پروژه  کرد:  خاطرنشان  کیومرزی 
دارد  که  بزرگی  مساحت  بدلیل  گرمخانه 
می تواند تمامی افراد بی سرپناه و معتاد را 

در خود جای دهد.
گرمخانه ها باعث تامین امنیت اجتماعی 

هستند
پدریان، جامعه شناس در گفتگو با ایمنا با 
اشاره به این که یک عده از منظر مددکاری و 

درمانی نیازمند چنین مکان هایی هستند، 
گفت: برای این افراد ساختارهای اجتماعی 
جامعه مانند شهرداری ها و بهزیستی باید 
تمهیداتی بیندیشد تا دچار آسیب کمتری 
درگیر  آن  با  که  مشکالتی  که  چرا  شوند 
هستند موجب آسیب به خود آنها و دیگر 
افراد جامعه می شود. وی با تاکید بر این که 
ساماندهی  برای  مربوطه  سازمان های  اگر 
مکان های  نکنند  اقدام  خانمان  بی  افراد 
آنها  اسکان  محل  شهرها  داخل  عمومی 
می شود، افزود: وجود کارتن خوابی یا افراد 
بیماری های  یا  اعتیاد  دارای  بی خانمان 
اجتماعی  آسیب های  ایجاد  باعث  خاص 
مکان های  نحوی  به  و  می شود  شهرها  در 
دست  از  را  خود  اجتماعی  امنیت  عمومی 
می دهد چرا که به درست یا غلط نوعی خوف 
اجتماعی در ذهن جامعه از این افراد وجود 
دارد و با ایجاد گرمخانه ها تا حدودی امنیت 

اجتماعی بیشتر می شود.
این که  بیان  با  جامعه شناس  این 
و  مثبت  کارکرد  دو  هر  دارای  گرمخانه ها 
منفی است، تصریح کرد: وجود گرمخانه ها از 
نظر ایجاد امنیت اجتماعی دارای کارکردهای 
از  گرمخانه ها  گسترش  اما  است  مثبتی 
کوچکترین تعارضی  ایجاد  با  که  این منظر 
نام  به  امنی  جای  کنند  احساس  افراد 
منفی  کارکردهای  جزو  دارد  وجود  گرمخانه 
گسترش  که  بود  مراقب  باید  و  است  آن 
را  خانه  از  گریز  نوعی  به  مکان ها  نوع  این 
در  کرد:  خاطرنشان  وی  ندهد.  افزایش 
مورد گرمخانه ها صرفا گروه هدف معتادان 
از  فراری  افراد  و  متکدیان  بلکه  نیستند 
می شود  مطرح  هم  بی خانمان ها  یا  خانه 
آسیب دیدگان  کنترل  اصلی  متولی  که 
اجتماعی دستگاهی چون بهزیستی است 
و برای این پدیده هم بودجه هایی برای آنها 
دستگاهی  دومین  و  است  شده  تعریف 
که موظف به ساماندهی این امور هستند 
امور  مدیریت  و  هستند  شهرداری ها 
اجتماعی استانداری ها می توانند در این امر 
دو نهاد دیگر را یاری کند تا این امر کنترل 

شود.

هوایسردارومیه افرادبیخانماندر گرمخانه،نیاز

ارومیهچراگرمخانهندارد؟

زهرابخشی

جامجم خبرنگار
آذربایجانغربی

استاندار آذربایجان غربی در دیدار با وزیر نیرو ضمن دعوت از ایشان برای حضور در استان، خواستار 
ح های وزارت نیرو در آذربایجان غربی شد.  توجه جدی این وزارتخانه به تامین منابع مالی طر

گزارشی  ارائه  با  نیرو  وزیر  محرابیان  علی اکبر  با  دیدار  در  معتمدیان  محمدصادق  جام جم،  گزارش  به 
و   نیرو در استان، به تشریح مسائل  ح ها و پروژه های حوزه وزارت  اجرای طر روند  آخرین وضعیت  از 
مشکالت این پروژه ها و تامین منابع مالی آنها پرداخت و گفت:  انتظار می رود وزارت نیرو توجه ویژه ای 

به تامین منابع مالی پروژه های در دست اجرا در حوزه آب، برق و انرژى در استان داشته باشد .
اجرای  روند  از  میدانی  بازدید  و  آذربایجان غربی  به  سفر  برای  نیرو  وزیر  از  دعوت  ضمن  معتمدیان 
با  مشترکی  نشست  شود  می  درخواست  گفت:   استان،  در  وزارتخانه  این  مجموعه  زیر  پروژه های 
، اعضای مجمع نمایندگان استان و مدیران استانی زیر مجموعه این  حضور وزیر نیرو، معاونان وزیر
ح ها و پروژه ها و همچنین نیازهای استان برای توسعه  وزارتخانه نیز تشکیل و مسائل و مشکالت طر

زیر ساخت های حوزه آب ،برق و انرژی احصا و برنامه های این وزارتخانه در این زمینه اعالم شود.
محرابیان وزیر نیرو در این دیدار دستورات الزم برای رفع مشکالت پروژه های وزارت نیرو در استان 
به  وزارتخانه  این  مرتبط  پروژه های  و  ح ها  طر اجرای  روند  از  بازدید  برای  بزودی  گفت:  و  کرد  صادر  را 

آذربایجان غربی سفر می کنم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از به صفر رسیدن ترافیک ناوگان ترانزینی در 
ورودی پایانه مرزی بازرگان خبر داد.

به گزارش جام جم، ارسالن شکری با اشاره به دالیل ایجاد صف های طوالنی در مرز بازرگان اظهار کرد: 
از طرف کشور  هر ساله و در اواخر سال میالدی به علت فعالیت های مالیاتی و مشوق های اعطایی 
ترکیه به تجار از یک طرف و از سوی دیگر ورود کامیون های کشنده زیر سه سال از پایانه مرزی بازرگان 
بر اساس معافیت های مالیاتی نوسازی ناوگان باری کشورمان، تردد کامیونهای یخچالی استان ایغدر 
در  ترانزیتی  ناوگان   طوالنی  صف های  بروز  موجب  ترکیه  گوربالغ  پایانه  محوطه  بودن  کوچک  و  ترکیه 

پایانه مرزی بازرگان می شود که این مشکل با تالش های صورت گرفته مرتفع شد.
وی افزود: با هماهنگی و همکاری نهادهای مستقر در پایانه مرزی بازرگان و نظارت های انجام شده 
و انتقال رویه های گمرکی، انتقال تخلیه و بارگیری ها به پس کرانه، افزایش تردد و پذیرش 2۴ ساعته 
مرز  در  ترانزیتی  ناوگان  ترافیک  و  شد  طرف  بر  مرزی  پایانه  این  در  کامیون  طوالنی  صف های  مشکل 

بازگان به صفر رسید.
آنا وطن و محور طالیی نیز جهت همکاری  آزاد ماکو، تیر پارک های  شکری از همکاری سازمان منطقه 

برای کاهش صف های طوالنی کامیونها تقدیر کرد.

میکند نیروبهآذربایجانغربیسفر رسیدوزیر بازرگانبهصفر مرز ترافیکناوگانترانزیتیدر

مهدیرضاییآذر

خبرنگار

تاکنون شهرداری ارومیه در دو 
منطقه قزل عاشیق و حاجی پیرلو 

اقدام به ایجاد گرمخانه 
کرده است که بدلیل جانمایی 
نامناسب و عدم کارشناسی 

درست در این زمینه با اعتراض 
مردم مواجه شده و مجبور به 
تخلیه این گرمخانه ها و تغییر 

کاربری آنها شده است که امسال 
نیز بدلیل عدم اتمام پروژه 

مسافرخانه ای را برای اسکان 
افراد بی سرپناه در نظر گرفته 

است
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استانآذربایجانغربی استانآذربایجانغربیضمیمهرایگانروزنامهدر ضمیمهرایگانروزنامهدر

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: بیش از ۶0 هزار خانوار استان در 
سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند.

به گزارش جام جم، محسن حمزه لو در دیدار با فخاری، معاون وزیر و مدیرعامل 
سازمان ملی زمین و مسکن ضمن تشریح برنامه اجرایی قانون جهش تولید 
آذربایجان غربی، اعالم کرد: بیش از ۶0 هزار خانوار استان در سامانه  مسکن در 

نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند و شناسایی زمین های مستعد همزمان 
آذربایجان غربی  شهرسازی  و  راه  می شود.مدیرکل  انجام  متقاضیان  پاالیش  با 
خواستار مساعدت در سازوکارهای تحقق قانون جهش تولید مسکن شد و بر 
بهره گیری از توانمندی های سایر دستگاه ها، پیگیری الحاق به محدوده شهرها و 
تغییر کاربری اراضی، استفاده از مشوق  های برای هدایت نقدینگی به سمت بازار 

مسکن و به روزرسانی بانک اطالعات زمین تأکید کرد.وی افزود: تولید مسکن در 
آذربایجان غربی با استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی طبق برنامه زمان بندی 
آذربایجان غربی از قانون جهش تولید مسکن 178  پیش می رود، سهم ابالغی 
هزار و 9۶2 واحد تعیین شده و نزدیک به 2۴ هزار هکتار اراضی ملی در داخل حریم 

تأمین زمین شده است.

سامانهنهضتملیمسکن آذربایجانغربیدر خانوار ثبتنام6٠هزار
اجتماعی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
ــایــجــان غــربــی  آذرب و صــنــایــع دســتــی 
ــی شــهــری  ــنـ ــریـ ــازآفـ ــاد بـ ــتـ ــفـــت: سـ گـ
مرمت  بــرای  توجهی  قابل  اعتبارات 
تاریخی  و  فرسوده  بافت  بازسازی  و 
ــت مــی کــنــد کـــه مــتــاســفــانــه  ــ ــاف ــ دری
هزینه  تاریخی  بافت  زمینه  در  ریالی 

نمی شود.
با  ــو  گـ و  گــفــت  در  ــاری  ــبـ جـ جــلــیــل   
جـــام جـــم بـــا اشــــــاره بـــه ایـــن کـــه در 
بافت  دارای  شهر   167 کشور  سطح 
شهر  پنج  کــرد:  اظهار  اســت،  تاریخی 
ــاکـــو، خــــوی، تــکــاب و  ســلــمــاس، مـ

از  نــیــز  آذربــایــجــان غــربــی  ارومـــیـــه در 
تاریخی  بافت  دارای  شهرهای  جمله 
سازمان  ساله  هر  که  است  مصوب 
بــافــت،  مــرمــت  بــه  فرهنگی  مــیــراث 
، محور و جداره های تاریخی در  معابر

این محدوده می پردازد.
راســتــای  در  تاکنون  افـــزود:  جــبــاری   
مرمت بازار قدیمی، سردر نصیرزاده، 
مدرسه   ، بـــازار یونچی  ســرای  ســردر 
چــمــران، مسجد جــامــع، مــدرســه 22 
ــرای مـــهـــدی زاده،  ــردر ســ بــهــمــن، ســ
آخوند   حمام  و  اســتــانــداری  عــمــارت 
ــده ــام شـ ــ ــجـ ــ ــی انـ ــ ــوب ــ  اقــــــدامــــــات خ

 است. 
ــط  ــوابـ ضـ کـــــــرد:  خـــاطـــرنـــشـــان  وی 
به  ارومیه  تاریخی  بافت  اختصاصی 
تهیه  کشور  در  شهر  اولین  عنوان 
ارســال  شهرسازی  و  راه  وزارت  به  و 
ــرای  شـــده کــه مــوظــف اســـت در اجـ
ــاده 2 قــانــون  ح هــا بــر اســــاس مــ طــر
در  را  ضوابط  ایــن  بافت،  از  حمایت 
شهرهای مختلف و بنیاد مسکن در 

روستاها رعایت کند.
مــیــراث فرهنگی،  جــبــاری  مــدیــرکــل 
صـــنـــایـــع دســـتـــی  و  گـــــردشـــــگـــــری 
در  کــرد:  خاطرنشان  آذربایجان غربی 

فــرســوده  بــافــت  هکتار   400 ارومــیــه 
تــاریــخــی وجــود  بــافــت  و 300 هــکــتــار 
شهری  بازآفرینی  ستاد  بــه  کــه  دارد 
مرمت  بــرای  توجهی  قابل  اعتبارات 
تاریخی  ایــن مــکــان هــای  بــازســازی  و 
و فــرهــنــگــی اخــتــصــاص مــی یــابــد که 
بافت  زمــیــنــه  در  ــی  ــال ری مــتــاســفــانــه 

تاریخی هزینه نمی شود.
 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
ــایــجــان غــربــی  آذرب و صــنــایــع دســتــی 
ــفـــت: مـــیـــراث فــرهــنــگــی اســتــان  گـ
احــیــای  و  ــری  ــه طـــراحـــی ش در حـــال 
و  هست  ارومیه  تاریخی  محورهای 

اعتبارات ملی نیز در این زمینه اخذ 
شده است؛ نجارخانه، مهدی القدم، 
، علی شریف و تلفن خانه ها  یونجه زار
از جمله محالت قدیمی هستند که 
تاریخی  فرهنگی،  گذرهای  عنوان  به 
احــیــا  ــال  ــ ح در  ــمــی  قــدی مـــحـــالت  و 

هستند. 
ــرد: در ســال هــای  ــ ک جــبــاری اذعــــان 
ــرداری  ــ ــ ــه ــ ــ ش طـــــــرف  از  ــه  ــ ــت ــ ــذش ــ گ
اســتــعــالم  زمــیــنــه  در  ــاری ای  ــکـ ــمـ هـ
بافت های تاریخی صورت نمی گرفت 
که امیدواریم با ورود شهردار جدید 
بیشتر  زمــیــنــه  ایـــن  در  هــمــکــاری هــا 

شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
ــایــجــان غــربــی  آذرب و صــنــایــع دســتــی 
ح هــای  ــرد: بــه واســطــه طــر تــصــریــح کـ
و  فرهنگی  بــافــت  از  حفاظت  ویـــژه 
تــاریــخــی ارومـــیـــه، بــر ســاخــت و ســاز 
تــاریــخــی  بـــافـــت  در  ــا  ــان ه ــم ــت ــاخ س
شهرداری  و  می شود  نظارت  شهری 
نیز در جلسه شــورای شهر حمایت 
ح اعــالم کرد  از ایــن طــر قاطع خــود را 
مشکالت  تمامی  صورت  این  در  که 
طبقات  و  منظر  سیما،  نظر  از  مــردم 

ساختمان ها حل می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی:

اعتباراتبازآفرینیشهریبرایبافتتاریخیهزینهنمیشود ریالیاز

ناامنی  مظاهر  با  قاطعانه  برخورد  گفت:  غربی  آذربایجان  دادگستری  کل  رئیس 
دستور کار اصلی دستگاه قضاست.

و  قضایی  راهبردی  کمیته  جلسه  در  عتباتی  ناصر  ارومیه،  جم  جام  گزارش  به 
که  آذربایجان غربی  خطرناک  و  دار  سابقه  ای،  حرفه  مجرمان  کنترل  و  انتظامی 
کنفرانسی  ویدیو  حضور  با  و  استان  انتظامی  فرماندهی  جلسات  اتاق  محل  در 
این  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  شهرستان ها  انتظامی  فرماندهان  و  دادستان ها 
کمیته ظرفیت خوبی برای هماهنگی، همکاری و هم افزایی مجموعه های قضایی 
و انتظامی برای برطرف کردن مشکالت مرتبط و  برقراری امنیت استاندارد و پایدار 

در استان است.
وضعیت  باالبردن  برای  تری  مطلوب  استفاده  باید  ظرفیت  این  از  افزود:  وی 
اقتصادی،  موضوعات  تمامی  شالوده  چراکه  کرد  استان  اجتماعی  و  امنیتی 
اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و بسیاری از امور امنیت در جامعه هست.رئیس کل 
دادگستری آذربایجان غربی، عنوان کرد: تامین امنیت مردم یک تکلیف اساسی 
و جدی است که حاصل تالش جمعی نهادها و ارگان ها است، وظیفه دستگاه 

قضایی یا انتظامی تولید شغل نیست، بسیاری از جرائم و سرقت هایی که اتفاق 
نباید  امنیت  تامین  برای  بنابراین  دارد،  اشتغال  و  معیشت  در  ریشه  می افتد، 
نگاه ها فقط به سمت و سوی دستگاه قضایی و انتظامی باشد، بلکه باید همه 
را مکلف به انجام وظیفه در قبال مردم و جامعه بدانند و این  دستگاه ها خود 
میسور نیست مگر با نگاه دلسوزانه و مسئوالنه. وی ادامه داد: مظاهر ناامنی 
که خود را در سطح جامعه نشان می دهد، باید مورد رصد و توجه جدی قرار گیرد 

و در زمان مناسب برخورد قاطع با آن صورت گیرد.
در  همه  باید  و  ماست  قرمز  خط  شهروندان  روانی  امنیت  کرد:  تاکید  عتباتی 
خصوص مولفه های ناامن کننده با قاطعیت حضور داشته باشند و هزینه های 
آنها حتی فکر ارتکاب جرم هم به سرشان  بزهکاری را برای مجرمین باال ببریم تا 
نزند.   وی با اشاره به اهمیت حضور به موقع در صحنه، گفت: باید در شناسایی 
و حضور به موقع در صحنه جرم و تحقیقات مقدماتی، صدور قرارهای تامین و 
احکام و در نهایت تعیین مجازات ها و اجرای حکم تالش جدی و قاطع داشته 
اجرای  حق،  احقاق  و  عدالت  اجرای  ظهور  و  بروز  که  داشت  توجه  باید  و  باشیم 

حکم است. 
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، بیان داشت: باید هم در برخورد و هم در 

انعکاس اقدامات درست عمل کنیم. 
جرائم  که  کسانی  و  حرفه ای  بزهکاران  و  شرور  مجرمین  برای  کرد:  تصریح  وی   
خشن انجام می دهند هیچ گونه امتیاز قانونی و قضایی قائل نیستیم و برخوردها 

در مورد این افراد قاطعانه و جدی است.
پیشگیرانه  اقدامات  سوی  و  سمت  به  باید  داشت:  اظهار  ادامه  در  عتباتی 
حرکت کنیم، پلیس پیشگیری باید با هماهنگی و ارتباط موثر و دائم با معاونت 
از ظرفیت رسانه  و  از وقوع جرم دادگستری استان باشد  اجتماعی و پیشگیری 
در پیشگیری از وقوع جرم نهایت بهره را برد و از کارهای فرهنگی که بسیار مهم 

است غافل نشد.
وی به بحث جرائم فضای سایبری و مجازی پرداخت و گفت: با توجه به این که 
فضای  در  باید  کرده  پیدا  سوق  مجازی  فضای  سوی  و  سمت  به  جرایم  اکنون 
بزهکاران  و  باشد  رنگ و موثر  پر  انتظامی  و  مجازی هم حضور دستگاه قضایی 

آنها  را به  از مردم  سایبری احساس راحتی و امنیت نکنند و اجازه سو استفاده 
باید برای مردم  با بیان این که اقدامات و اقتدار پلیس  پایان  ندهیم. عتباتی در 
امید آفرین و برای بزهکاران رعب آفرین باشد، ابراز امیدواری کرد با همدلی خوبی 
ضریب  شده،  ایجاد  امنیتی  و  انتظامی  دستگاههای  و  قضایی  دستگاه  بین  که 

امنیت استان به نحو چشم گیری افزایش یافته است.

رئیسکلدادگستریآذربایجانغربیتاکیدکرد:

است کار برخوردقاطعباناامنیدردستور

منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
سوخت  هوشمند  کارت های  رمزگشایی  از  ارومیه 
در منطقه خبر داد و گفت: مشکل حذف رمز در پی 
سوخت،  هوشمند  سامانه  در  آمده  پیش  اختالل 

برطرف شده است.
به گزارش جام جم،  احمد مجرد گفت: مالکان خودرو 
را فراموش یا اشتباه وارد  که رمز کارت سوخت خود 
کرده اند، می توانند با در دست داشتن مدارک هویتی 
ملی،  کارت  خودرو،  سبز  سند  جمله  از  مالکیتی  و 
کارت سوخت، کارت خودرو و در صورت داشتن سند 
با مراجعه به شرکت ملی پخش فرآورده های  بنچاق 

نفتی منطقه ارومیه و یا نواحی شهرستان ها به  صورت 
حضوری درخواست بازیابی رمز کارت سوخت خود را 

ارائه دهند و نسبت به بازیابی رمزشان اقدام کنند.
فقط  المثنی  سوخت  کارت  درخواست  افزود:  مجرد 
مدارک  همراه  به  خودرو  مالک  حضوری  مراجعه  با 
شناسایی خودو به دفاتر پلیس+10 امکان پذیر است 
سامانه  از  را  خود  کارت  صدور  روند  می توانند  وآنها 

WWW.EPOLICE.IR  پیگیری کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در مرکز و شهرهای 
جایگاه   123 بر  بالغ  غربی  آذربایجان  استان  شمال 
سامانه  به  متصل  فعال  نفتی  فرآورده های  عرضه 

آنالین  صورت  به  که  دارد  وجود  سوخت  هوشمند 
فراهم  را  پوشش  تحت  جایگاه های  با  ارتباط  امکان 

می کند.

منطقهارومیه کارتهوشمندسوختشهرونداندر بازیابیرمز

ح  مدیـرکل دامپزشـکی آذربایجان غربـی از آغـار  طـر
بروسـلوز  بیمـاری  علیـه  سـنگین  دام  کوبـی  مایـه 
گاوی )تـب مالـت(  از 20 دی تـا 25بهمـن در سـطح 

دامداری هـای اسـتان خبـر داد.
بـا  زاده   خلیـل  امیـد  سـید  جـم،  جـام  گـزارش  بـه 
ح مایه کوبـی دام سـنگین علیـه  اشـاره بـه آغـاز طـر
ح  بیمـاری تـب مالـت اظهـار کرد: در اجـرای  این  طر
هـزار   300 بـر   بالـغ  می شـود   بینـی  پیـش  روزه   35
راس دام سـنگین )گاو و گوسـاله( علیـه بیمـاری 
بـا  اپیدمیولوژیـک  واحدهـا  تمامـی  در  بروسـلوز 
بخـش  نظـارت  و  دولتـی   غیـر  بخـش  مشـارکت  

شـوند.  ایمن سـازی  دولتـی 
آذربایجان غربـی  دامپزشـکی  مدیـرکل  خلیـل زاده 

در  ایمنیـت  ایجـاد  را  ح  طـر ایـن  اجـرای  از  هـدف 
از  پیشـگیری  جهـت  اسـتان  حسـاس  دام هـای 
خسـارت ها،  کاهـش  و  بروسـلوز  بیمـاری  رخـداد 
تلفـات و ضایعـات دامـی ناشـی از بـروز این بیماری 
بـا  تـا  خواسـت  اسـتان  دامـداران  از  و  کـرد  عنـوان 
را  الزم  همکاری هـای  واکسیناسـیون  اکیپ هـای 

باشـند. داشـته 
بیماری هـای  تریـن  مهـم  بروسـلوزاز  بیمـاری 
مشـترک بیـن انسـان و دام اسـت کـه از دو جنبـه 
تحـت  را  جامعـه  عمومـی  بهداشـت  و  اقتصـادی 

می دهـد. قـرار  تاثیـر 

مدیرکلدامپزشکیآذربایجانغربی:

رایگانایمنسازیدامهایسنگینعلیهبیماریتبمالت آغاز

 ۳۳ گفت:  آذربایجان غربی  گاز  شرکت  مدیرعامل 
روستای اشنویه سال آینده گازدار می شوند.

جلسه ای  طی  شیخی  علیرضا  جام جم،  گزارش  به 
جهت  اشنویه،  فرماندار  ترابی  سیدعلی  با 
این  گازرسانی  پروژه های  وضعیت  آخرین  بررسی 
محور  روستایی   ۱۷ پروژه  به  اشاره  با  شهرستان، 
به  گازرسانی  کرد:  اظهار  بالغ،  آق  و  دشت بیل 
شده  شروع   ۹۶ سال  از  بیل  دشت  روستاهای 
است و جزو پروژه هایی بود که تمام کاالهای پروژه 
به  توجه  با  اما  می کرد  اجرا  باید  پیمانکار  خود  را 
به  پروژه  این   ،۹۷ سال  طی  کاالها  قیمت  افزایش 

ویژه در تامین کاال با مشکل مواجه شد.
اعالم  با  آذربایجان غربی  گاز  شرکت  مدیرعامل 
گاز  بهره برداری  امکان  فجر  مبارک  دهه  تا  اینکه 
کرد:  تاکید  نیست،  مقدور  محور  این  روستاهای 

گاز  پروژه،  این  اجرای  ادامه  با حل اساسی مشکل 
باقی  آن  کیلومتر   2۰ حدود  که  مذکور  روستای   ۱۷
بهره برداری  مورد  آینده  سال  و  اجرا  است،  مانده 

قرار می گیرد.
شیخی در ادامه با بیان اینکه گاز ۱۳ روستایی محور 
چپرآباد نیز سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد 
را  پروژه  این  که  بود  این  بر  ما  سعی  گفت:  گرفت، 
از  عبور  اما  برسانیم  اتمام  به  فجر  مبارک  دهه  تا 

رودخانه، باعث شد با تاخیر مواجه شویم.
به  اشاره  با  آذربایجان غربی  گاز  شرکت  مدیرعامل 
تعیین پیمانکار برای پروژه گازرسانی به ۳ روستای 
آینده  سال  افزود:  دوآب،  و  آسیاب  چهل  گالس، 

این سه روستا نیز گازدار می شوند.
همچنین  آذربایجان غربی  گاز  شرکت  مدیرعامل 
خود  پرداختی های  در  ما  امروز  اینکه  به  اشاره  با 

کرد:  خاطرنشان  هستیم،  روز  به  پیمانکاران،  به 
اکنون به هیچ پیمانکاری بدهی نداریم و پروژه های 

گازرسانی استان با قوت در حال اجراست.

سالآینده شدن33روستایاشنویهدر گازدار

لزوم بازنگری درساخت  سد نازلو
 طبق گزارش شرکت آب و فاضالب و آب منطقه ای استان در خصوص مشکالت 
در  باغ  قره  و  کهریز  و  انزل  نازلو،  رودخانه  محال  روستاهای  شرب  آب  تامین 
سالجاری و سالهای آتی و کسری آب شرب شهر ارومیه در افق سال 1410، احداث 

سد نازلو ضروی است.
با  نشستی  در  آذربایجان غربی  منطقه ای  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت  آب و  حضور جوانبخت معاون وزیر در امور 
منابع آب ایران و رییس حوضه آبریز ارس و نماینده مردم شهرستان ارومیه در 
مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل و معاونین شرکت آب منطقه ای آذربایجان 
غربی و آب و فاضالب استان، مشکالت و نیازهای طرح های شرکت آب منطقه 
ای استان در حوزه شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست 
یاسر رهبردین، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ضمن تاکید بر 
جلوگیری از هرگونه تنش های احتمالی و تبعات اجتماعی کمبود آب در شهرستان 
ارومیه گفت:  با عنایت به ضرورت تامین کسری آب شرب اعالمی از سوی شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در افق 1410 شهرستان ارومیه و مشکالت 
در  باغ  قره  و  کهریز  و  انزال  نازلو،  رودخانه  محال  روستاهای  شرب  آب  تامین 
آتی لزوم بازنگری  در ساخت سد نازلو با هدف تامین آب  سالجاری و سالهای 

شرب مطمئن و پایدار مردم منطقه الزم االجرا می باشد.
رهبردین تصریح کرد: سد شهر چایی ارومیه بعنوان اصلی ترین منبع آب شرب 
شهر ارومیه به میزان 57/9 میلیون مترمکعب در سال تنها  60 درصد آب مورد 
نیاز را تامین می کند و مابقی از طریق چاه های آب می باشد در این خصوص با توجه 
به کسری آبخوان و منابع آب زیرزمینی، جهت جلوگیری از افزایش تعداد چاه های 
غیرمجاز، جلوگیری از بروز پدیده فرونشست زمین و از همه مهم تر جلوگیری 
از بروز تنش های اجتماعی، در راستای برنامه پدافند غیرعامل با توجه به رشد 
حداقل 20 درصدی میزان مصرف آب شرب  شهر ارومیه در افق 1410 ، لذا با توجه به 
سرمایه گذاری انجام یافته اولیه برای سد نازلو احداث این سد می تواند مانع بروز 

بسیاری از مشکالت شهرستان ارومیه باشد.

 با هدف تامین  آب شرب مطمئن و پایدار مردم در افق سال ١٤١٠
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی گفت: با تکمیل 
و بهره برداری از مدول سوم تصفیه خانه فاضالب ارومیه ساالنه 
ارومیه  دریاچه  به  شده  تصفیه  پساب  مترمکعب  میلیون   52

منتقل می شود.
بازدید  جریان  در  سیرت  خوش  لطیف  جم،  جام  گزارش  به 
فرماندار ارومیه از روند عملیات اجرایی مدول سوم تصفیه خانه 
کرد: احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضالب  اظهار  فاضالب 
تومان  میلیارد   60 مبلغ  به  قراردادهایی  با   94 سال  از  ارومیه 
با  سیویل  بخش  شد،  آغاز  تجهیزاتی  و  سیویل  بخش  دو  در 
پیشرفت فیزیکی نزدیک به صددرصد در حال تکمیل کارهای 
جانبی و محوطه سازی است.  وی افزود: درحال حاضر پروژه در 
بخش تهیه و نصب وراه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال بوده 
سیرت  خوش  برخورداراست.   فیزیکی  پیشرفت  90درصد  واز 
راه اندازی  گفت: جهت تسریع تکمیل پروژه و خرید ونصب و 
کارهای برقی و ابزاردقیق ونصب و راه اندازی باقیمانده تجهیزات 
مکانیکال موجود، نیاز به تامین وپرداخت اعتباری بیش از 400 
میلیارد ریال بصورت نقدی است که در صورت تامین نقدینگی در 
مدت زمان حداقل 4 ماه این پروژه به مرحله بهره برداری خواهد 
ادامه  غربی  آذربایجان  آب و فاضالب  شرکت  مدیرعامل  رسید. 
تصفیه  سوم  مدول  احداث  طرح  مهم  اهداف  به  توجه  با  داد: 
عنوان  به  تولیدی  پساب  از  استفاده  که  ارومیه  فاضالب  خانه 

یکی از منابع پایدار تأمین کننده آب مورد نیاز دریاچه ارومیه در 
نظر گرفته شده است، با تکمیل و بهره برداری ازآن ساالنه بالغ 
بر 52 میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه 
انتقال می یابد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی 
در خصوص مدول های یک و دو تصفیه خانه ارومیه نیز اظهار 
داشت: در حال حاضر وبا فعالیت دو مدول تصفیه خانه ، 80 هزار 
متر مکعب فاضالب در شبانه روز تصفیه می شود. رسول مقابلی 
فرماندار ارومیه نیز در این بازدید با قدردانی از تالش های شرکت 
آب و فاضالب وخصوصا مدیرعامل این شرکت در راستای تامین 
همکاری  بر  فاضالب،  بهداشتی  دفع  و  آوری  جمع  و  شرب  آب 
فرمانداری با شرکت آب و فاضالب و پیگیری های الزم برای تامین 

و تزریق اعتبار برای اتمام این پروژه با لحاظ اولویت تاکید کرد.

مدولسومتصفیهخانهفاضالبارومیه؛ بابهرهبرداریاز
ساالنه52میلیونمترمکعبپسابتصفیهشده

بهدریاچهارومیهمنتقلمیشود

ایـن روزهـا بسـیاری از مشـاغل و حرفه هـای قدیمـی 
خاطره هـا  از  حلبی سـازی  و  چلنگـری  همچـون 
فرامـوش شـده  و در احیـای دوبـاره آنهـا نیـز آن طـور 

نمی گیـرد. صـورت  تالشـی  بایـد  کـه 
آهـن کـه بسـیار قدیمـی بـوده   از تاریـخ اسـتفاده از   
شـجره نامه ای  دارای  سـرزمین  ایـن  در  آهنگـری  و 
و  فرهنـگ  از  بخشـی  خویـش  درون  در  و  طوالنـی 
دانـش مـردم را نگه داشـته نبایـد بسـادگی گذشـت.

ایـن  کـه  ارومیـه  حلبی سـازان  و  آهنگـران  روزگاری 
بـرده  ارث  بـه  پدربـزرگ  و  پـدر  از  را  صنعـت  و  هنـر 
بودند و بیش از دو دهه سـابقه کار داشـتند بخش 
ایـن  روسـتائیان  و  کشـاورزان  ابـزار  از  قابل توجهـی 
آتـش  آهـن گداختـه ای کـه از کوره هـای  اسـتان را بـا 
بـه زور  کـه  پتکـی  ضربه هـای  و  می آوردنـد  بیـرون 
آنـان پیونـده خـورده بـود، شـکل می دادنـد. بـازوان 

خ هـای  چر الی  مدرنیتـه  چـوب  کـه  سالهاسـت 
جـا  آذربایجان غربـی  در  چلنگـری  سـاله   200 صنعـت 
خـوش کـرده و بـا عرضـه ابزارهـای صنعتـی مـدرن بـه 
بـازار مصـرف، کوره هـای ایـن آهنگـران سـنتی رو بـه 

اسـت. گذاشـته  خاموشـی 
محله هـای  کنـار  و  گوشـه  در  هنـوز  این حـال  بـا   
، کسـانی هسـتند کـه بـه همان شـیوه های  قدیمی تـر
سـنتی فعالیـت و خدماتـی بـه مـردم ارائـه می دهنـد 
کـه دیگـر کمتـر می تـوان نشـانه ای از آن در شـهرها 

پیـدا کـرد. 
کـه  ارومیـه  باتجربـه  و  کهـن  پیشـه وران  از  یکـی 
خبرنـگار جـام جـم بـه سـراغش رفتـه تـا از نزدیـک بـا 
او گفت وگویـی داشـته باشـد و کارگاهـش را ببینـد 

اسـت. رضایـی  قربـان  حـاج 
کارگاه اسـتاد قربـان رضایـی در راسـته چلنگران یا به 
« در بـازار تاریخـی ارومیـه قـرار  زبـان ترکی»دمیرچـی لـر
کـم رونـق قدیمـی  اکثـر شـغل های  کـه  دارد، مکانـی 
کهـن  مردانـی  همچنیـن  و  یافـت  آن  در  می تـوان  را 
بـا کوله بـاری از تجربه هـای تلـخ و شـیرین کـه ماننـد 

گذشـته مشـغول بـه کار و فعالیـت هسـتند.    
در  تجربـه  نیم قـرن  از  بیـش  بـا  پیشکسـوت   ایـن 
ایـن زمینـه می گویـد: چلنگـری جـزو معدود مشـاغل 
قدیمـی کـه رمـز و راز آن نسـل بـه نسـل و از گذشـته 
تاکنـون منتقل شـده امـا افسـوس در ارومیـه  تنهـا 
چنـد اسـتاد انگشـت شـمار هنـوز بـا عشـق و عالقـه 
چـراغ آن را روشـن نگـه داشـته اند و دیگـر اسـتادان 
را  خـود  یـا  و  نیسـتند  حیـات  قیـد  در  یـا  حرفـه  ایـن 

کرده انـد. بازنشسـته  
مـورد  شـهر  ایـن  در  آهنگـری  زمانـی  می افزایـد:  وی 
مایحتـاج  آهنگـران  و  بـود  مـردم  توجـه  و  حمایـت 
زندگی افراد و وسـایل کشـاورزی همچون »گاو آهن، 
، تبر و  شـن کش گنـدم، خرمن کـوب، بیـل، خاک انـداز
داس و تیشـه« را برای کشـاورزان تهیه می کردند اما 
بـا گذشـت زمـان کوره هـا یـک بـه یک خاموش شـده 

و سـرمای عجیبـی بـازار آهنگـران را فراگرفتـه اسـت.
زغالـی،  سـماور  انـواع  کـه  قدیمـی  اسـتادکار  ایـن 
لگـن  آفتابـه  هیزمـی،  بخـاری  نفتـی،  چـراغ  آبپـاش، 
در  دارد  خـود  کارگاه  در  را  کـوب  دیـوار  چـراغ  و 
خصـوص حلبی سـازی هـم بیـان می کنـد: در گذشـته 
چندیـن  و  داشـت  زیـادی  طرفـداران  حلبی سـازی 
گذشـت  بـا  کـه  می شـد  سـاخته  آن  از  مهـم  وسـیله 
زمـان اسـتقبال از ایـن هنـر هـم در ارومیـه کمرنـگ 
شـد و  ایـن راسـته بـازار جـای خود را به لولـه بخاری و 

اسـت. داده  دودکـش 
حرفـه  دو  را  سـازی  حلبـی  و  آهنگـری  قربـان  مـش 
کامـاًل جـدا از هـم  می داند و تصریـح می کند: آهنگری 
حرفـه ای کامـاًل جـدا اسـت که با کـوره آتش و چکش 
آهـن  بـه  پیاپـی  ضربـات  بـا  آهنگـر  و  دارد  سـروکار 
مـذاب شـکل می بخشـد در صورتـی کـه حلبی سـازی 
ابـزار دیگـری هماننـد قیچـی یـا همـان تنکه بـر را دارد 

کـه امـروزه یوتیـن جایگزیـن آن شـده اسـت.

کورهفراموشیذوبشدهاند آهنگریوحلبیسازیارومیهدر

 فرماندار خوی با اشاره به این که بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال 
گفت: پیشرفت  این شهرستان هزینه شده،  رازی  پایانه  برای 
اجرایی پایانه مرزی این شهرستان تاکنون ۹۵ درصد بوده و این 

ح تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. طر
حسین عباسی اظهار داشت:  پیش بینی می شود ساخت این 
از 2۰۰ میلیارد ریال اعتبار  آینده با صرف بیش  پایانه تا سه ماه 
ح ۹ هزار و ۵۰۰ متر  دیگر به اتمام برسد. وی ادامه داد: این طر
آستانه  که در  اجرایی شده  و در سه طبقه  زیربنا داشته  مربع 
پایانه  این  داد:  ادامه  وی  است.  گرفته  قرار  بهره برداری 

خروج  و  ورود  مخصوص  محل  دارای  ساخت،  حال  در  مرزی 
است.  اداری  قسمت  و  ترانزیت  به  مربوط  مسافران، بخش 
وی بیان کرد: پایانه مرزی رازی یکی از بزرگترین پایانه های مرزی 
 – خوی  محور  و  آن  تکمیل  با  می رود  انتظار  که  است  کشور 
قطور- رازی در دوران پسا کرونا، تحول زیادی در حوزه تجارت 
مرزی و بین المللی از طریق این مرز صورت گیرد. عباسی گفت: 
صادرات  سهم  سبب ارتقای  می تواند  ح  طر این  از  بهره برداری 
کشور  برای  المللی  بین  ترانزیت  طریق  از  درآمد  و  غیرنفتی 

باشد./ایرنا

۵درصدپایانیاست مراحلاحداثپایانهمرزیرازیخویدر
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