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رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه:
اولین رویداد استارتاپی شهر هوشمند برگزار می شود

4

به بهانه استحصال نمک؛به بهانه استحصال نمک؛

تجاوز  یا  احیای   پیکر  بی جان  دریاچه ارومیه؟تجاوز  یا  احیای   پیکر  بی جان  دریاچه ارومیه؟

 آذربایجان غربی؛ دروازه ورود
آزادراه  به اروپا بدون یک متر 

تومان اعتبار عمرانی  ۳۳۰۰  میلیارد 
آذربایجان غربی در بودجه 14۰1

یزی علت اصلی افزایش  سندگر
حجم پرونده های قضایی 
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وضعیت بانک وضعیت بانک 
خون در استان خون در استان 

سبز استسبز است
سازمان انتقال خون کشور در سال 53 تاسیس شده و هفت سال بعد و از سال 60 اداره  

کل انتقال خون آذربایجان غربی به عنوان تنها منبع تامین خون سالم و فرآورده های 
خونی برای بیماران خاص و اعمال جراحی شروع به فعالیت کرده است.

امروز بعد از گذشت چهار دهه، آذربایجان غربی با برخورداری از 5 پایگاه انتقال خون،  تمام فرآورده های 
خونی را در استان تولید و در اختیار بیماران نیازمند خون قرار می دهد.

مدیر کل انتقال خون آذربایجان غربی:
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رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
ارومیــه گفــت: ۹00 معبــر اصلــی ســطح شــهر 
ســازمان  خــودرو   5۷ و  پاکبــان   ۸۸0 توســط 
مدیریــت پســماند شــهرداری ارومیــه در حــال 

اســت. برف روبــی  و  نمک پاشــی 
اظهــار  بصــاری  هــادی  جام جــم،  گــزارش  بــه 
گرفتــن  شــدت  و  بــرف  بــارش  آغــاز  بــا  کــرد: 
دســتگاه   5۷ و  پاکبــان   ۸۸0 بارش هــا  ایــن 
خــودرو اداره ماشــین آالت ســازمان مدیریــت 
آماده بــاش  در  ارومیــه  شــهرداری  پســماند 

هســتند. کامــل 
وی افــزود: قبــل از آغــاز بارش هــا و براســاس 
هواشناســی،  ســوی  از  صــادره  اطالعیه هــای 
تمــام نواحــی ششــگانه ســازمان و خودروهای 
اداره ماشــین آالت در آمــاده بــاش کامــل قــرار 

می گیرنــد.
رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
ارومیــه گفــت: اولویــت بازگشــایی و برف روبــی 
بــا معابــر اصلــی و پرتــردد اســت ولــی تمــام ۹00 

معبــر اصلــی و ســپس ۲3 هــزار معبــر فرعــی 
برف روبــی و نمک پاشــی می شــود.

رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
پرســنل  تمــام  تــالش  کــرد:  تاکیــد  ارومیــه 
از  و  اســت  وقفــه  بــدون  آالت  ماشــین  و 
بــا صبــوری  نیــز خواهشــمندیم  شــهروندان 

کننــد. یــاری  خدمت رســانی  در  را  مــا 
پســماند  مدیریــت  ســازمان  رئیــس  بصــاری 
خودروهــای  داد:  ادامــه  ارومیــه  شــهرداری 
هنــگام  بــه  خطرســاز  محل هــای  در  ویــژه 
بــارش بــرف مســتقر شــده انــد و همچنیــن 
از  محل هــای  در  ماســه  و  شــن  کیســه های 
پیــش تعییــن شــده جایگــذاری شــده اســت.

رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
می تواننــد  شــهروندان  گفــت:   ارومیــه 
مشــکالت محلــه خــود را بــه هنــگام بارش هــا 
از طریــق ســامانه ۱3۷ اطالع رســانی کننــد تــا در 
ع وقــت توســط اکیپ هــای ویــژه ســازمان  اســر
جهــت برطرف ســازی مشــکالت اقــدام شــود.

 بازگشایی ۹۰۰ معبر اصلی شهر توسط سازمان
یت پسماند شهرداری ارومیه   مدیر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربیضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربی

قبرستان های  وجود  قدیم،  ارومیه  در  محالت  مشخصه های  از  یکی 
کنار معابر عمومی  این قبرستان ها در  اغلب  که  آن محله است  مختص 
گورستانها  این  وجود  می گرفت.  قرار  شهر  دروازه های  به  نزدیک  یا  و 
مرزبندی محالت را از هم آسانتر می کرد. یکی از مهم ترین این قبرستان ها، 

قبرستان قره صندوق تنها گورستان محله عسگرخان بود. وجه تسمیه 
آن به علت وجود تخته سنگی به شکل مکعب در وسط قبرستان است. 
به مرکز بهداشت  باغ دلگشا و سپس  بنام  پارکی  به  ابتدا  گورستان  این 
صحیه و مدرسه تبدیل شد. در عکس فوق قبرستان قره صندوق و تک 

مناره مسجد مناره ارومیه دیده می شود. این عکس متعلق به صد وسه 
سال پیش است.

منبع: مرکز اسناد و آرشیو عکس بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی
با سپاس از آقایان شفیع پور و سارکزیان

 قبرستان قره صندوق در ارومیه
اجتماعی

یادداشت

ــای  ــص هـ ــاخـ ــی بــــه شـ ــاهـ ــگـ نـ
توسعه ای آذربایجان غربی  

اجــرای  و  ــرای طراحی  ب
از چالش  گــذر  ــروژه  پـ
اجـــتـــمـــاعـــی تــوســعــه 
نــیــافــتــگــی، نــیــازمــنــد 
دانــــــســــــتــــــن وضـــــع 
مــــوجــــود هــســتــیــم. 
شاخص های  قاعدتا 
ــی  ــابـ اســـتـــانـــدارد ارزیـ
تـــوســـعـــه انـــســـانـــی، 
اجتماعی و اقتصادی، مبنای علمی و مستدل برای 
ارزیابی شرایط کنونی است. این سلسله گزارش 
توسعه ای  شاخص های  ماخذ  و  ارجــاع  محل  که 
ــا و اطــالعــات  ــ ــی؛ داده هـ اســتــان آذربــایــجــان غــرب
نشریات  بــودجــه،  و  برنامه  ســازمــان  ــار،  آمـ مــرکــز 
آکادمیک  پژوهش های  و  ذیربط  وزارتخانه های 
ویژه نامه  در  هفتگی  بصورت  اســت،  دانشگاهی 

استانی جام جم منتشر خواهد شد.
)HDI(شاخص های توسعه انسانی

دست  به  موفقیت های  میانگین  شاخص  این 
توسعه  اصلی  ُبعد  ســه  در  کشور  یــک  در  آمــده 
انسانی یعنی زندگی طوالنی و سالم، دستیابی به 
دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه را اندازه 

می گیرد.
انــســانــی در  بــررســی مــقــدار شــاخــص توسعه  در 
اســـتـــان هـــای کــشــور در ســــال ۱3۹3مــشــخــص 
می شود این شاخص در کل کشور مقدار 0/۷54 
به  را   0/663 مقدار  غربی  آذربایجان  استان  در  و 
خود اختصاص داده که از مقدار میانگین کشوری 
کمتر است و از این حیث آذربایجان غربی رتبه ۲۹ 

در بین استان های کشور را داراست.
ــد بــه زنـــدگـــی: شــاخــص امــیــد بــه زنــدگــی در  ــی ام
سرشماری  نتایج  آخــریــن  اســـاس  بــر  تــولــد  ــدو  ب
عمومی نفوس و مسکن ۱3۹5 و با بهره گیری از 
داده های ثبتی در سال ۱3۹5 در کل کشور برای 
مردان ۷۲/5سال و برای زنان ۷5/5سال است. 
آذربایجان غربی در سال ۱3۹0، امید به زندگی کمتر 
از میانگین کشوری و استان تهران داشته است. 
از  کمتر  مـــردان  زنــدگــی  بــه  امید   ،۱3۹5 ســال  در 
به  امید  ولــی  تهران  استان  و  کشوری  میانگین 
زندگی زنان بیشتر از میانگین کشوری و کمتر از 

استان تهران است. 
این مقدار در ســـال۱3۹0  بــرای مــردان ۷۱ و برای 
بـــوده اســت و در ســال ۱3۹5   زنـــان ۷3/۱ ســال 
افزایش  زنان در استان  ،امید به زندگی مردان و 
یافته و به ترتیب به مقادیر۷۱/6 و ۷6/3 رسیده 
است.  در کل استان آذربایجان غربی مانند سایر 
استان های کشور شاهد رشد امید به زندگی برای 

مردان و زنان بوده است.
خ مــرگ و میر مـــادران: مــرگ و میر مـــادران، به  نــر
یا  زایمان  بـــارداری،  طول  در  زن  یک  مرگ  معنای 
اساس  بر  که  است  زایمان  از  پس  هفته  شش 
هر ۱00هزار تولد زنده محاسبه می شود. براساس 
ــاه علوم  ــگ از دانــش ــده  ــ آم بـــه دســـت  اطـــالعـــات 
از هر ۱00  ارومیه و خوی، در سال ۱3۹4   پزشکی 
هزار تولد زنده ۱۷ مادر فوت کرده است که این 
رقم، باالترین میزان نسبت به سال های ۱3۹3 تا 

۱3۹۷ست. 
خ بــاســوادی اســتــان در سال  ــوادی: نــر خ بــا سـ ــر ن
در  این مقدار  که  ۸۲/۱ درصد است  ۱3۹5،مقدار 
میان مردان ۸۸/3 درصد و در میان زنان ۷5/۷ 

درصد برآورد شده است. 
خ باسوادی کشور ۸۷/6  این در حالی است که نر
در میان  و  ــد  ۹۱  درصـ ــردان  مــ مــیــان  در  درصــــد، 
استان  ترتیب،  بدین  اســت.  درصــد   ۸4/۲ زنــان 
و  مــردان  کل،  باسوادی  خ  نر در  غربی  آذربایجان 
و  دارد  کشوری  میانگین  از  پایین تری  رقم  زنــان، 
استان های  از  بعد  بی سوادی  وضعیت  لحاظ  از 
سومین  کــردســتــان،  و  بلوچستان  و  سیستان 

استان کشور است.
ــل: مــتــوســط  ــی ــص ــح ــورد انــتــظــار ت ــ ســـال هـــای مـ
وضعیت  بــر  مستقیمی  اثــر  تحصیل  ســال هــای 
زندگی، سالمت و کاهش جرایم در هر جامعه ای 
دارد. سال های مورد انتظار کودکان برای آموزش 
عبارت است از تعداد کل سال های تحصیل که 
سال های  در  ساله   6 کــودک  یک  مــی رود  انتظار 
آتــی از آن بــرخــوردار شــود. ایــن شاخص درواقــع 
نشان  جامعه  در  را  تحصیالت  طــول  میانگین 
میدهد. بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی، 
این شاخص در ایران ۱4/۷سال  )در بین مردان 
اســت. ســـال(   ۱4/6 زنـــان  بین  در  و  ســال   ۱4/۸

آمار ایــران، استان تهران  بر اساس گــزارش مرکز 
آن استان قم به ترتیب با ۱6/۷6 سال  از  و پس 
انتظار  مــورد  سال های  بیشترین  سال   ۱5/66 و 
آذربایجان  استان  و  دارنــد  را  کشور  در  تحصیل 
از میانگین  ــال حـــدود  ۱3مـــاه  بــا ۱3/۱ س غــربــی 

کشوری کمتر است و رتبه ۲۹ را در کشور دارد.

به گفته کارشناسان محیط زیست،  هرگونه 
نمکین  و  رمق  بی  جان  به  درازی  دست 
افزایش ریزگردهای  ارومیه موجب  دریاچه 
نمک در هوا می شود؛ موضوعی که در حال 
محل  و  ارومیه  دریاچه  حاشیه  در  حاضر 
دریاچه  شده  خشک  اقماری  تاالب های 
به  است،  کمتر  نمک  میزان  که  ارومیه 

چشم می خورد.  
دریاچه  شدن  خشک  جم،  جام  گزارش  به 
زیست  جدی  معضالت  از  یکی  ارومیه 
نیلگون  آبی  پهنای  این  که  است  محیطی 
است.  کرده  تبدیل  نمک  زار  شوره  به  را 
ارومیه  دریاچه  در  آب  کردن  پیدا  امروز  اگر 
سرابی بیش نیست در عوض تا چشم کار 

می کند نمک است و نمک!
شدن  خشک  با  خود  خودی  به  که  نمکی 
را   آن  اطراف  ساکنان  زخم  ارومیه  دریاچه 
شخم  نمک ها  این  اگر  بسا  چه  سوزانده؛ 
زده شده و بر روی قلب های پرخون مردم 

منطقه الک شوند!
با  ارومیه  دریاچه  که  گذشته  سال   ۱0 در 
آبی مواجه بود و در سال های  تراز  کاهش 
نمک  به  تقریبا  آبی  کم  بحران  با  که  اخیر 
در  همواره  کارشناسان  شده،  تبدیل  زار 
از  محیطی،  زیست  مشکالت  دیگر  کنار 
اند،  داده  هشدار  نمکی  طوفان های  بروز 
اطراف  استان های  امروزه  که  موضوعی 

دومین دریاچه شور دنیا با آن مواجه اند.
افزوده  منطقه  مردم  دردهای  بر  که  آنچه 
داشته  پی  در  را  نارضایتی ها  از  موجی  و 
استحصال  و  انسانی  دخالت  است، 
ارومیه  دریاچه  رمق  بی  جان  از  نمک 
نیز  مختلف  رسانه های  در  که  است 
مخاطبان،  مختلف  واکنش های  و  بازتاب 
و  زیست  محیط  دوستداران  کارشناسان، 

مسئوالن را در پی داشته است.
صاحب  بیشتر  که  مساله ای  میان  این  در 
نظران زیست محیطی بر آن اتفاق نظر دارند 
مردم  و  زیست  محیط  فعاالن  دغدغه  و 
غیر  برداشت  ناپذیر  جبران  تبعات  است، 

اصولی نمک از بستر دریاچه ارومیه است.
 با مجوز برداشت، غارت می کنند

در  کشاورزی  تحقیقات  مرکز  کارشناس 
می گوید:  جم  جام  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
استحصال نمک از دریاچه ارومیه سالیان 
اما  است  انجام  حال  در  است  متمادی 
خیلی  یکدیگر  با  غارت  و  استحصال  واژه 
متولی  کسانی  متاسفانه  است؛  متفاوت 
شده اند  نمک  برداشت  در  مدیریت  امر 
اولین  ارومیه  دریاچه  شدن  خشک  در  که 
حال  در  و  داشته اند  را  نقش  اصلی ترین  و 
نمکی  طوفان های  کاهش  بهانه  به  حاضر 
رویه  بی  برداشت  مجوز  صدور  به  اقدام 

نمک از بستر دریاچه ارومیه کرده اند.
 محسن نور محمدی با بیان این که دریاچه 
گونه  هر  با  و   است  زنده  موجود  ارومیه 
اکولوژیکی  و  طبیعی  حالت  درازی،  دست 
خود را از دست می دهد، اذعان کرد: صدور 
صنعت،  سوی  از  آرتمیا  برداشت  مجوز 
آمریکایی،  شرکت های  به  تجارت  و  معدن 
تا   ۷4 سال های  در  تایلندی  و  بلژیکی 
خشکی  باعث  بود،  آب  پر  دریاچه  که   ۷5
در  کرد:  اظهار  وی  شد.   ارومیه  دریاچه 
رزین  و  ژئوممبران  بعنوان  آرتمیا  حالی که 
طبیعی دریاچه ارومیه، از تبخیر آب دریاچه 
مجوزهای  صدور  با  می کرد،  جلوگیری 
آرتمیا  متداوم در 6 سال، حدود 5 هزار تن 
به  منجر  و  استحصال  ارومیه  دریاچه  از 
فاجعه خشکی این نگین فیروزه ای شمال 

غرب کشور شد.
دریاچه  نمک  می کند:  تصریح  نورمحمدی 
ارومیه نیز از این موضوع مستثنی نیست 
و در منطقه قره باغ و شمال غربی دریاچه 
می شود؛  استحصال  عمده  صورت  به 
را  نمکی  پساب  کارخانه  دیگر  سوی  از 

یک  خود  این  که  می کند  دریا  وارد  مجددا 
ورود  که  چرا  است  محیطی  زیست  فاجعه 
باعث  دریاچه  به  شیمیایی  پساب های 
و  شده  دریاچه  زیرین  الیه های  زدگی  یخ 

چشمه های آب های زیرزمینی را می بندد.
هنگام  این که  به  اشاره  با  نورمحمدی 
شده،  استحصال  نمک های  انتقال 
سرریز  جاده ها  به  نمک ها  از  مقداری 
وارد  خسارت  زراعی  زمین های  به  و  شده 
کرده و سالمتی مردم مناطق را به مخاطره 
با  متاسفانه  می کند:  تصریح  می اندازد، 
مردم  برای  عدیده  مشکالت  بروز  وجود 
مناطق اطراف دریاچه ارومیه، به اعتراضات 
جوامع محلی توجهی نشده و به مطالبات 

آنها با دید امنیتی نگریسته می شود.
اعتراضات  رغم  علی  می کند:  اظهار  وی 
زیست  محیط  کل  ادارات  تنها  نه  مردمی، 
برخورد  تاکنون  غربی  آذربایجان  صمت  و 
قاطعی با عوامل این کار نداشته اند بلکه 
جواب قانع کننده ای هم به کارشناسان در 

این زمینه نداده اند.
کشاورزی  تحقیقات  مرکز  کارشناس  این 
و محیط زیست  با تاکید بر این که طوفان 
صورت  به  نمک  ذرات   که  وقتی  تا  نمکی 
میکرون و پودری در نیاید ایجاد نمی شود، 
می افزاید: بستر نمکی خیلی قطوری در کف 
با  الیه هایی  است،  شده   تشکیل  دریاچه 
عمق نیم متر  و حتی بیشتر که به تنهایی 
بصورت طوفان نمکی بلند نمی شوند اما با 
صدور مجوز برداشت نمک به عنوان ماده 
استفاده  با  کارخانه ها  صاحبان  معدنی، 
نمک  کندن  به  شروع  سازه ها  و  ابزار  از 
نتیجه  در  که  می کنند  رودخانه  بستر  از 
باد  وزش  با  و  شده  پودر  نمکی  الیه های 
در هوا معلق می شوند. نورمحمدی درباره 
می دهد  هشدار  نمکی  ریزگردهای  خطر 
محیط  کارشناسان  گفته  به  می گوید:  و 
بی  جان  به  درازی  دست  هرگونه  زیست  
موجب  ارومیه  دریاچه  نمکین  و  رمق 
ریزگردهای نمک در هوا می شود؛  افزایش 
حاشیه  در  حاضر  حال  در  که  موضوعی 
اقماری  تاالب های  محل  و  ارومیه  دریاچه 
خشک شده دریاچه ارومیه که میزان نمک 

کمتر است، به چشم می خورد.  
یلی نمک از منطقه   انتقال روزانه 2۰۰ تر
قره باغ بسمت کارخانه کاوه سودای مراغه
اسالمی  شورای  عضو  باغ  قره  مجد  الیاس 
ما  به  رابطه  این  در  نیز  باغ  قره  روستای 
ارومیه  دریاچه  شدن  خشک  می گوید: 
شرب  آب  نمک  غلظت  افزایش  باعث 
چاه های منطقه شده و مردم را به استفاده 
از آب چشمه وادار کرده است که البته این 
موضوع نیز به علت فاصله طوالنی چشمه 
مردم  بر  را  مضاعفی  مشکالت  روستا  تا 

تحمیل کرده است.
به  که  زمانی  تا  افزود:  باغ  قره  مجد  الیاس 

نشده  درازی  دست  ارومیه  دریاچه  نمک 
اما  داشت  قرار  سنگ  تخته  حالت  به  بود 
با  بردار  بهره  شرکت های  اخیر  سال   5 در 
خالص  و  مرغوب  قسمت های  برداشت 
باغ،  قره  منطقه  مختلف  نقاط  از  نمک 
باعث پودر شدن نمک شده و براه افتادن 
که  می شوند  منطقه  در  نمکی  طوفان های 
به  و  می کند  سخت  را  اهالی  مردم  تنفس 
سایر موجودات زنده در زیست بوم منطقه 

آسیب می رساند.
وقوع  می کند:  اعالم  باغ  قره  مجد  الیاس 
و  باغ ها  نمکی  طوفان های  و  ریزگرد 
نابود  و  خشک  تقریبا  را  زراعی  زمین های 
کار اصلی و تامین کننده  را که  و کشاورزی 
و  کرده  فلج  روستاست  مردم  معیشت 
باعث مهاجرت قشر جوان از روستای قره 

باغ شده است.
قره  منطقه  از  تریلی   ۲00 روزانه  افزود:  وی 
مراغه  سودای  کاوه  کارخانه  بسمت  باغ 
روی  بر  چادری  هیچ  که  دارد  نمک  بار 
را  ایمنی  مسائل  و  نمی کشند  نمک ها 
استاندارد  تناژ  از  ج  خار و  نمی کنند  رعایت 
ماشین های باربری نمک حمل می کنند که 
این مسئله اصال توسط مسئوالن صمت 

رسیدگی نمی شود. 
این  تردد  این  از  ناشی  ترافیک  همچنین 
تریلی ها عامل وقوع تصادفات بسیاری در 
این منطقه و مرگ روستائیان می شود چرا 
جاده ها  در  حداقل  بازسازی  گونه  هیچ  که 

انجام نمی شود.
این  داد:  ادامه  باغ  قره  مجد  الیاس 
هیچ  منطقه  از  ثروت  عظیم  برداشت 
و  نداشته  روستا  برای  مادی  منفعت  نوع 
یا  بهسازی  برای  مالی  کمک  هیچ  تابحال 
یا  کننده  برداشت  توسط  روستا  بازسازی 
اداره صنعت، معدن و تجارت نشده است 
تا حداقل به نوعی ضرر وارد شده به مردم 
روستای  شورای  عضو  شود.  جبران  روستا 
قره باغ در پایان تاکید کرد: درخواست ما از 
ادارات کل محیط زیست و صنعت معدن 
به  نسبت  که  است  این  استان  تجارت  و 
برداشت استاندارد این شرکت ها رسیدگی 
زیست  به  رساندن  ضرر  مانع  و  کنند 
می دهد:  ادامه  وی  شوند.  منطقه  بوم 
برابر  در  محلی  مردم  اعتراضات  متاسفانه 
بی  برداشت  و  داران  کارخانه  خواهی  زیاده 
رویه نمک از بستر دریاچه ارومیه با برخورد 
صاحبان کارخانه ها و نیروی انتظامی مواجه 
اسالمی  شورای  عضو  گفته  شود.به  می 
روستای قره باغ، استحصال نمک از منطقه 
منطقه  مردم  برای  سودی  هیچ  باغ  قره 
جوانان  از  مورد  یک  حتی  و  است  نداشته 

منطقه نیز بکارگیری نشده اند.
از  غیرقانونی  ریزی  شن  و  کشی  جاده   
به  دستیابی  برای  ارومیه  یاچه  در وسط 

نمک 

ارومیه  روح اهلل حضرت پور نماینده مردم 
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
ج  این که انتقال  نمک دریاچه ارومیه به خار
است:  معتقد  است،  تدبیری  بی  استان  از 
می توان صنایع تبدیلی منحصر به فردی در 
آذربایجان غربی ایجاد کرد که ارزش افزوده 
برداشت نمک از این دریاچه بزرگ آب شور 

جهان را افزایش داد.
تبدیلی  ایجاد صنایع  حضرت پور می گوید: 
از نمک  نه تنها میزان بهره وری اقتصادی 
بلکه  می کند،  برابر  چند  را  ارومیه  دریاچه 
برابر   ۱0 چند  نیز  را  زایی  اشتغال  میزان 

افزایش خواهد داد.

از  نمک  استحصال  این که  بیان  با  وی 
از  ج  آن به خار دریاچه ارومیه و انتقال خام 
بومی  غیر  شرکت  چند  انحصار  در  استان 
غیر  برداشت  می کند:  اظهار  دارد،  قرار 
اصولی نمک توسط این شرکت ها و ریخته 
هنگام  به  جاده ها  در  آن  از  بخشی  شدن 
راه های مواصالتی و  انتقال، سبب تخریب 
زمین های کشاورزی به خصوص در منطقه 

انزل شده است.
هرگونه  مجوز  این که  بیان  با  حضرت پور 
مستلزم  ارومیه  دریاچه  نمک  از  برداشت 
در یافت مجوز از سازمان حفاظت از محیط 
غیر  برد اشت  می کند:  بیا ن  است،  زیست 
به  منجر  ارومیه  دریاچه  از  نمک  اصولی 

تخریب محیط زیست می شود .
ممانعت  برای  قضائیه  قوه  با  مکاتبه   
سودا  کاوه  شرکت  غیرقانونی  فعالیت  از 

مراغه
شورای  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده 
گذشته،  سال  دو  در  می افزاید:  اسالمی 
صنعت  از  مجوز  اخذ  با  مراغه  در  شرکتی 
به  اقدام  غربی  آذربایجان  تجارت  معدن 
از  نمک  نامتعارف  و  گسترده  برداشت 
است  کرده  انزل  منطقه  در  ارومیه  دریاچه 
قانونی  غیر  صورت  به  آن  بر  عالوه  که 
جاده  ارومیه  دریاچه  وسط  از  کیلومتر ها 
این که  تا  است  کرده  ریزی  شن  و  کشی 
کامیون های حامل نمک  مسیر برای تردد 

این شرکت هموار باشد. وی عدم نظارت را 
از مشکالت عمده حوزه دریاچه برشمرده 
از  رویه  بی  برداشت های  می کند:  اذعان  و 
و  مواد  شده  باعث  دریاچه  نمک  و  سنگ 
کامیون به شهرهای دیگر  با  امالح دریاچه 

منتقل شود.
این  این که  بیان  با  همچنین   ، حضرت پور
کارگران  از  نمک  برداشت  برای  شرکت 
می گوید:  نمی کند،  استفاده  منطقه  بومی 
حتی کار حمل نمک توسط این شرکت به 
است،  شده  داده  غیربومی  کامیون های 
متاسفانه خسارات برداشت نمک و حمل 
می شود،  متحمل  غربی  آذربایجان  را  آن 
استان  شرکت های  جیب  به  آن  سود  ولی 
مضرات  به  اشاره  با  می رود.وی   همجوار 
به محیط  کارخانجات تصفیه نمک  پساب 
بر  عالوه  می گوید:  و  کرده  اشاره  زیست 
خسارات حمل نمک بر جاده های استان، 
دریاچه  به  شرکت  این  پساب  متاسفانه 
این  جلوی  باید  که  می شود  ریخته  ارومیه 
گرفته شود.  اقدام توسط مراجع ذی صالح 
شورای  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده 
به  بررسی های  با  می دهد:  ادامه  اسالمی 
عمل آمده مشخص شد مجوز این شرکت 
3 سال قبل به پایان رسیده است ولی این 
در  خود  فعالیت  به  حاضر  حال  در  شرکت 
قبال برداشت نمک از بستر دریاچه ارومیه 
ادامه می دهد که در این راستا طی مکاتبه 
اقدامات  خواستار  قضائیه  قوه  رئیس  با 
شده ایم. شرکت  این  قبال  در  قانونی 
از  هکتار  اینکه400  به  اشاره  با  پور  حضرت 
نمک  برداشت  برای  ارومیه  دریاچه  اراضی 
اختصاص  شرکت  این  به  انزل  بخش  در 
 ۲0 هر  ازای  به  می کند:  بیان  است  یافته 
تومان  میلیون   ۱00 فقط  برداشت  هکتار 
سازمان  حساب  به  شرکت   این  توسط 
این  که  است  شده  واریز  استان  صمت 
مقدار هزینه یک صدم از خسارات وارده به 

محیط زیست استان نیست.
 برداشت ساالنه 1/5 میلیون تن نمک 

یاچه ارومیه از در
زیست  محیط  معاون  جباری،  حجت 
از  طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت 
آذربایجان غربی نیز در گفت  محیط زیست 
و گو با خبرنگار جام جم می گوید: برداشت 
مناطقی  از  ارومیه  دریاچه  نمک  رسوبات 
است.  داشته  پس روی  که  می شود  انجام 
ارومیه  صمت  سازمان  توسط  مجوز  این 
محیط زیست  پایش  و  نظارت  از  بعد  و 
مصرف  کارخانه های  به  آذربایجان غربی 
کننده و شهرداری ها و راهداری های استان 

و شهرهای مختلف صادر می شود.
برداشت،  مجوز  می کند:  اضافه  وی 
طوریکه  به  دارد  مکانی  و  زمانی  محدویت 
برداشت رسوبات نمک در محدوده چهار 
انجام  ماه   ۲ مدت  به  و  هکتاری   ۲0 ضلعی 

به  آسیبی  کوچکترین  چنانچه  و  می شود 
شود  وارد  منطقه  محیطی  زیست  شرایط 
با  و  باطل  را  مجوز  زیست  محیط  سازمان 

خاطیان برخورد قانونی می کند.
جباری اظهار می کند: نمک برداشت شده 
وزارت بهداشت  با مجوز  ارومیه  از دریاچه 
در صنایع غذایی نیز کاربرد دارد ولی اکثرا به 
عنوان مواد اولیه در کارخانجات شیشه و 

مواد شوینده مورد استفاده قرار می گیرد.
که  است  سال   ۸ این که  بیان  با  وی 
دریاچه  غرب  و  شرق  از  نمک  استحصال 
دریاچه  می افزاید:  می شود،  انجام  ارومیه 
رسوبات  تن  میلیارد   6 از  بیش  ارومیه 
نمکی دارد که از این مقدار ساالنه ۱ و نیم 
میلیون تن بصورت خیلی محدود برداشت 

می شود.
مثبت  تاثیر  از  دیگران،  برخالف  اما  جباری 
استحصال نمک از دریاچه ارومیه خبر داده 
و  بیان می کند: این برداشت برای دریاچه 
در  شوری  میزان  که  چرا  دارد  مثبتی  بار 
دریاچه به حالت فوق اشباع درآمده است 
از دریاچه کم شود  هر چقدر این رسوبات 
میتواند  دریاچه  نمک  میزان  کاهش  در 
رابطه  در  وی  باشد.  داشته  مثبتی  تاثیر 
به  نمک  تصفیه  کارخانه  پساب  این که  با 
دریاچه ارومیه وارد می شود، اظهار می کند: 
نمک دریاچه ارومیه هیچ پسماندی ندارد 
ج  خار که  نمکی  معادن  از  فقط  ضایعات  و 
استخراج  ارتفاعات  و  کوه  در  و  دریاچه  از 

می شود تولید می شوند.
شدن  ریخته  به  اشاره  با  جباری  حجت 
به  دهنده  انتقال  ماشین های  از  نمک 
کنار جاده ها می گوید: برخی از کامیون های 
حمل کننده رسوبات نمکی بدلیل رعایت 
نکردن ضوابط زیست محیطی و نکشیدن 
شده  حمل  نمک های  روی  بر  پوششی 
مقدار کمی را درکنار جاده ها می ریزند که با 

آنها برخورد می شود.
از  نمک  برداشت  مجوز   14 صدور   

یاچه ارومیه  در
مدیر کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان 
از  غربی نیز بیان می کند: استحصال نمک 
پروانه  صدور  با  و  دیرباز  از  ارومیه  دریاچه 
توجه  با  که  می گرفت  صورت  برداری  بهره 
به مخالفت اداره کل محیط زیست استان 
استحصال  اکتشاف  پروانه  صدور  جهت 
بر  موافقت  و  ارومیه  دریاچه  از  نمک 
محیطی  زیست  مقررات  و  ضوابط  اساس 
با  موقت،  برداشت  مجوز  صدور  بر  مبنی 
محدوده هایی بامساحت بیست هکتار و 

به صورت موقت دوماهه صورت می گیرد.
حقوق  میزان  می افزاید:  بابایی  غالمرضا 
شده  خشک  نمک  تن  هر  ازای  به  دولتی 
به صورت علی الحساب با قیمت پایه ۱۱000 
که در زمان صدور مجوز به  ریال می باشد 
وجه  این  و  می گردد  واریز  خزانه  حساب 
به  استان  به  دولت  تخصیص  صورت  در 
تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  حساب 
وارد می شود.  وی با بیان این که در ۹ ماهه  
سال تعداد ۱4 فقره مجوز برداشت نمک از 
دریاچه ارومیه به میزان 564/۲00 تن صادر 
شده است، اظهار می کند: تابحال به اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، 
کبودان  کلر  کیمیا  شرکت  شهرداری، 
ارومیه، شرکت شیمیایی کاوه سودا مراغه 

مجوز استحصال داده شده است.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان 
غربی برخالف نظر فعاالن محیط زیست که 
هستند،  دریاچه  به  درازی  دست  مخالف 
برای  مناسبی  فرصت  را  ارومیه  دریاچه 
امالح  استحصال  منظور  به  سرمایه گذاری 
می گوید:   و  می داند  آن  در  موجود  معدنی 
تن  میلیارد ها  داشتن  با  ارومیه  دریاچه 
منبع  بزرگترین  عنوان  به  معدنی  امالح 
حاوی  که  شده  شناخته  کشور  معدنی 
قبیل  از  معدنی  امالح  نوع   ۲0 حداقل 
و  کادمیوم   ، بر منیزیم،  پتاسیم،  سدیم، 

دانادیوم است.
پساب  کردن  وارد  خصوص  در  بابایی 
شرکت کاوه سودا به دریاچه ارومیه، اظهار 
کرد: پروانه بهره برداری کارخانه فرآوری این 
آذربایجان  شرکت از سوی سازمان صمت 
صنعت  سازمان  و  شده  صادر  شرقی 
این  در  غربی  آذربایجان  تجارت  و  معدن 

خصوص نمی تواند اظهار نظری کند.

هوشنگ عطاپور

روزنامه نگار

به بهانه استحصال نمک؛

یاچه ارومیه؟ تجاوز  یا  احیای   پیکر  بی جان  در
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با بررسی های به عمل آمده 
مشخص شد مجوز این شرکت 

3 سال قبل به پایان رسیده 
است ولی این شرکت در حال 

حاضر به فعالیت خود در قبال 
برداشت نمک از بستر دریاچه 

ارومیه ادامه می دهد که در 
این راستا طی مکاتبه با رئیس 
قوه قضائیه خواستار اقدامات 

قانونی در قبال این شرکت 
شده ایم
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربیضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربی

سند خودرو باید در دفترخانه ها صادر شود
اجتماعی مدیرکل ثبت اسناد و امالک آذربایجان غربی در نشست خبری  با اشاره به الزام 

نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: اظهار نظر سخنگوی 
قوه قضائیه مبنی بر الزام نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای 

ما مالک است و همین را فعاًل در دستور کار داریم.
به اختالف نظر اصالت برگ سبز  با اشاره  کیا،  امیر جوان  گزارش جام جم،  به 

خودرو میان دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی تصریح کرد: بر اساس نامه 
انتقال سند  رئیس وقت قوه قضائیه دفاتر اسناد رسمی مسئولیت نقل و 

خودرو را برعهده دارند و این بخشنامه تاکنون نقض نشده است.
جوان کیا  تاکید کرد: دفترخانه هایی که سند شناسنامه ای نیروی انتظامی را 
مبنی بر سند نقل و انتقال توصیف کنند، به عنوان متخلف مورد پیگرد قانونی 

صالحیت  دارای  مأموران  توسط  باید  سند  این که  بیان  با  وی  می گیرند.  قرار 
تنظیم شود، گفت: از ۱3 دی مراکز نیروی انتظامی نیز به هنگام تعویض پالک 
آینده شرایط به گونه ای  خودرو اقدام به اخذ مالیات خواهند کرد بنابراین در 
خواهد بود که مردم، خواهان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال 

سند خودرو خواهند بود.

مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
بـه  آذربایجان غربـی  گفـت:  آذربایجان غربـی 
دلیـل هـم مـرز بـودن بـا سـه کشـور دارای 5 
مـرز رسـمی زمینی بین المللی بـوده و دروازه 
همچنیـن  و  اروپایـی  کشـورهای  بـه  ورود 
آزادراه  ولـی  اسـت  قفقـاز  منطقـه  بـا  ارتبـاط 

نـدارد.
در  شـکری  ارسـالن  جـم،  جـام  گـزارش  بـه 
نشسـت مطبوعاتی به مناسـب فرارسـیدن 
راننـدگان  و  راهـداری  نقـل،  و  حمـل  هفتـه 
مـرز  هـم  دلیـل  بـه  غربـی  آذربایجـان  گفـت: 
رسـمی  مـرز   5 دارای  کشـور  سـه  بـا  بـودن 
بـه  ورود  دروازه  و  بـوده  بین المللـی  زمینـی 
بـا  ارتبـاط  همچنیـن  و  اروپایـی  کشـورهای 

اسـت. قفقـاز  منطقـه 
شـکری بـا بیـان این کـه آذربایجـان غربی یکی 
و  حمـل  زمینـه  در  توانمنـد  اسـتان های  از 
نقـل کاال اسـت، اظهـار داشـت : نزدیـک بـه 
برعهـده  کشـور  در  بـار  جابجایـی  درصـد   5
بخـش حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان اسـت 
از  کاال  تـن  میلیـون   ۱.5 از  بیـش  سـالیانه  و 
طریـق پایانه هـای اسـتان ترانزیـت می شـود.

از  بیـش  سـاالنه  تـردد  بـه  همچنیـن  وی 
اسـتان  در  نقلیـه  وسـایط  میلیـون   360
راه  و  بزرگـراه  طـول   : گفـت  و  کـرد  اشـاره 
تعـداد  و  بـوده  کیلومتـر  اصلـی اسـتان ۹65 
و  هـزار   3۱ اسـتان  در  بـاری  فعـال  نـاوگان 
فعـال  راننـدگان  تعـداد  و  دسـتگاه   3۹5
بـاری  3۱ هـزار و ۹6۹ نفـر و تعـداد راننـدگان 
تشـکیل نفـر   ۹۱۹ و  هـزار   3 را   مسـافری 

 می دهد.
مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 

آذربایجـان غربـی از تـردد 5 میلیـون مسـافر 
از پایانه هـای مـرزی اسـتان خبـر داد و گفـت: 
تعـداد  ایـن  از  نفـر  میلیـون   ۱.5 از  بیـش 

بـازرگان اسـت. پایانـه مـرزی  بـه  مربـوط 
آذربایجـان  اسـتان  این کـه  بیـان  بـا  شـکری 
کل  طـول  گفـت:  اسـت،  آزادراه  فاقـد  غربـی 
معـادل  کیلومتـر   ۱۲66۱ اسـتان  راه هـای 
۱۸۸54 کیلومتـر راه همسـنگ بـوده که ۹56 
کیلومتـر بزرگـراه و راه اصلـی، ۲۲33 کیلومتـر 
و  روسـتایی  راه  کیلومتـر   ۷۹۷۸  ، فرعـی  راه 
و  دسترسـی  راه  کیلومتـر   ۱4۹5 همچنیـن 
شـهید  پـل  متـر   ۱۸00 البتـه  و  مـرزی  آنتنـی 
شـامل  را  ارومیـه  دریاچـه  روی  بـر  کالنتـری 

می شـود.
جـاده ای  نـاوگان  وضعیـت  مـورد  در  وی 
بـاری  فعـال  نـاوگان  تعـداد  گفـت:  اسـتان 
3۱35۹ دسـتگاه بـا متوسـط عمـر نـاوگان تـا 
پایـان اسـفند سـال گذشـته ۱4.۷۷ سـال و 
تعـداد راننـدگان فعـال بـاری تـا پایـان اسـفند 
راننـدگان  تعـداد  و  نفـر   3۱۹6۹ قبـل  سـال 
نفـر   3۹۱۹ مـدت   همیـن  در  نیـز  مسـافری 

اسـت.  بـوده 
دارای  اسـتان  این کـه  بیـان  بـا  شـکری 
بیشترین گذرگاه های مشترك با کشورهای 
همسـایه اسـت، اظهـار داشـت: 6۸.4 درصد 
صـادرات  درصـد   ۲6.46 و  زمینـی  واردات 
زمینی کشـور از طریق اسـتان انجام می گیرد 
و در بخـش ترانزیـت نیز جایگاه اول تا سـوم 
کشـوری را در میـان مرزهـای زمینـی کشـور بـا 
حـدود ۹00 هـزار تـن تـا یـک میلیـون و پانصـد 
تـا ۱5 درصـد ترانزیـت کل  هـزار تـن یعنـی ۱0 
آذربایجـان غربـی اسـتان  بـه   کشـور متعلـق 

 است.
از  یکـی  غربـی  آذربایجـان  داد:  ادامـه  وی 
اسـتان های توانمنـد در زمینـه حمـل و نقـل 
کاال اسـت، به طوری کـه وجـود صنایع تبدیلی 
متنـوع و تولیـدات کشـاورزی، وجـود مناطـق 
جایـگاه  همچنیـن  و  گردشـگری  مختلـف 
ویژه این اسـتان در حمل و نقل بین الملل 
ایـن  بـه  اسـتان  اقتصـاد  بیشـتر  وابسـتگی 
صنعت هـا را موجـب شـده اسـت. این مقام 
مسـئول اظهـار کـرد : در حـال حاضـر نزدیـک 
نـاوگان  توسـط  جابجایی هـا  درصـد   ۹۸ بـه 
و  می شـود  انجـام  جـاده ای  نقـل  و  حمـل 
اسـتان دارای سـهم نزدیـک بـه 5 درصـدی از 
کل جابجایـی بـار در کشـور بـوده  و سـاالنه 
نقلیـه  وسـایل  میلیـون   360 از  بیـش  تـردد 
توسـط  اسـتان  مواصالتـی  محور هـای  در 

می شـود. ثبـت  شـمار  تـردد  دوربین هـای 
در  دوم  و  اول  رتبه هـای  کسـب  افـزود:  وی 
ورودی  ترانزیتـی  کاال،  زمینـی  واردات  زمینـه 
کاال و تردد ناوگان مسـافربری و تردد سـاالنه 
هـزار   400 و  مسـافر  نفـر  میلیـون   6 بـر  بالـغ 
بین المللـی  نقـل  و  حمـل  نـاوگان  دسـتگاه 
از پایانه هـای مـرزی تنهـا بخشـی از سـیمای 
شـامل  را  جـاده ای  نقـل  و  حمـل  بخـش 

می شـود. 
تعـداد  سـال  پایـان  تـا  داد:  ادامـه  شـکری   
 ۲۹ اسـتان  رفاهـی  خدماتـی  مجتمع هـای 
نـا پایـان سـال بـرای 400  بـاب خواهـد بـود و 
بینـی  پیـش  حـوزه  ایـن  در  اشـتغال  نفـر 
حمـل  و  راهـداری  کل  مدیـر  اسـت.   شـده 
درصـد  غربـی  آذربایجـان  جـاده ای  نقـل  و 
اسـتان  روسـتایی  خانوارهـای  برخـورداری 
درصـد   ۸۸ بـه  نزدیـک  آسـفالته  راه  از  را 
گذشـته  ماهـه   ۹ در  افـزود:  و  کـرد  عنـوان 
بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  پـل  دسـتگاه   ۷ سـال 
مواصالتـی  محورهـای  در  ریـال  میلیـارد   ۱۸۲
احـداث  یـا در حـال  و  احـداث شـده   اسـتان 

است. 
 540 بـه  نزدیـک  تاکنـون  داشـت:  اظهـار  وی 
روکـش  و  گیـری  لکـه  عملیـات  کیلومتـر 
اسـتان  مواصالتـی  محورهـای  در  آسـفالت 
در  آن  مقـدار  بیشـترین  کـه  گرفتـه  انجـام 
کیلومتـر   ۱55 بـر  افـزون  بـا  اصلـی  راههـای 

اسـت. بـوده 

استانی  ارشد  مدیران  جزو 
را  دکترایش  مدرک  که  است 
ایران  دانشگاه  معتبرترین  از 
گرفته است. در دوران دانش 
شاگردان  جزو  اش  آموزی 
نخبه بوده و در ۱6 سالگی، دو دیپلم تجربی و انسانی 
ج از کشور رتبه 3 پزشکی را کسب  گرفته و در کنکور خار
کرده است اما به خاطر عشق به شغل معلمی، هویت، 
زادگاه و کشورش، رشته پزشکی را رها کرده و 33 سال 
است که پای تخته تعلیم و تربیت در نظام آموزش و 
سال  یک  از  بیشتر  ماه  دو  است.  ایستاده  پرورش 
طویل  و  عریض  مجموعه  بر  مدیریتش  از  که  است 
آموزش و پرورش استان می گذرد. جزو مدیران ارشد 

میز  پشت  به  محدود  را  خود   
ً
صرفا که  است  استانی 

تبدیل  برخی مدیران عافیت طلب  به مانند  و  نکرده 
به ماشین امضا نشده است. بازدیدهای متعددی از 
سراسر مدارس استان داشته و بعضا شخصا بر روند 
کرده  نظارت  تحصیلی  آزمون های  و  آموزش  نام،  ثبت 

است.
نگاه  بینانه  واقع  اگر  است.  منافی  مهین  از  صحبت 
آموزش  تاریخ  کل  مدیران  موفق ترین  جزو  او  کنیم 
قابل  عملکرد  که  است  غربی  آذربایجان  پرورش  و 
دفاعی دارد. گفتگوی زیر ماحصل 45 دقیقه مصاحبه 
پرورش  و  آموزش  مدیرکل  با  تفصیلی  و  صمیمی 

آذربایجان غربی است که در زیر می خوانیم:
* دوران معلمی جزو عمر محسوب نمی شود

وادی  در  زدن  قدم  کمال،  و  تمام  معنای  به  معلمی 
مکانی  تنها  درس  کالس  من  نظر  به  است.  عاشقی 
است که پس از خانه، دانش آموز باید از هر لحاظ در 
آن احساس امنیت بکند. دوران معلمی و تدریس من 
هم آنقدر شیرین بود که گویی جزو دوران عمر زندگی 
کالس  روانشناسی،  نظر  از  نمی شود.  محسوب  ام 
درس جامعه کوچکی است که از افراد با افکار و عقاید 
در  بالتبع  هم  معلم  است.  شده  تشکیل  مختلف 
کالس درس، نقش های مختلفی را بر عهده می گیرد. 
از  مادرانه  یا  پدرانه  اوقات  برخی  است،  معلم  گاهی 
نقش  دیگر  جای  در  و  می کند  تفّقد  آموزانش  دانش 
مشاور را برعهده می گیرد. هر کجا هم نیاز باشد معلم 
مانند یک دوست، رفیق شاگردش می شود و شریک 

شادی و غم هایش. خالصه معلمی که عاشق کارش 
است چندین نقش را همزمان بر عهده دارد که هیچ 

شغلی به این اندازه جامعیت ندارد.
یاده خواهی ها ایستاده ام * مقابل ز

روزی که مدیریت اداره کل را بر عهده گرفتم با خدای 
خود عهد بستم که مادرانه از حرمت، قداست و شان 
مدیران  انتخاب  در  کردم  سعی  کنم.  دفاع  معلمان 
بزرگ  جامعه  منافع  پرورش  و  آموزش  میانی  و  ارشد 
فرهنگیان را در نظر بگیرم و خدا را گواه می گیرم ذره ای 
منافع شخصی خود را بر منافع مقدس نظام تعلیم و 
از  نامالیمات  برخی  هرچند  ام.  ندانسته  ارجح  تربیت 
اما مادرانه روی  ام دیده ام  سوی مدیران زیرمجموعه 
حقیقی  شخصیت  به  که  مواردی  و  آنها  اشتباهات 
من مربوط می شود چشم بسته ام اما جایی که دیده 
و  فرهنگیان  شریف  جامعه  و  پرورش  و  آموزش  ام 
مقابل  در  قاطعانه  می شوند  متضرر  دانش آموزان 

زیاده خواهی ها ایستاده ام.
* منافع آموزش و پرورش خط قرمز من است

سالیان گذشته آموزش و پرورش دچار حواشی زیادی 
اما  زده  لطمه  آن  وجهه  به  متاسفانه  که  است  بوده 
همکاران  همکاری  با  توانستیم  که  شاکریم  را  خدا 
ستادی ام در اداره کل و همکارانم در مناطق ۲4 گانه 
آموزش و پرورش، آموزش و پرورش را به آرامش نسبی 
برسانیم. هرچند با ایده آل ها در حوزه تعلیم و تربیت 
که  مناسبی  برنامه ریزی های  با   

ً
قطعا اما  داریم  فاصله 

آموزش و  انجام داده ایم افق های روشنی پیش روی 
پرورش استان قرار دارد. پس از این که در پاییز سال 
سری  یک  متوجه  گرفتم  تحویل  را  مدیریت  گذشته 
آموزش  آنها زیبنده سیستم  اتفاقاتی شدم که گفتن 
که  بدانید  همینقدر  اما  نیست  ما  استان  پرورش  و 
شناسایی  پرورش  و  آموزش  در  را  فساد  گلوگاه های 
همچنین  و  حراست  هماهنگی  با  بالفاصله  کردیم. 
اداره بازرسی اداره کل، اسناد مهمی از تخلفات مختلف 
در آموزش و پرورش به دست آوردیم و پس از احصا 
در  را  مستندات  و  مدارک  تمامی  آنها،  جمع آوری  و 
قالب یک پرونده تحویل ارگان های امنیتی و بازرسی 
مدیران  دیدار  به  نیز  بار  چندین  دادیم.  استان  کل 
امنیتی، روسای بازرسی و دادگستری استان رفته ام و 
نکته نظرات، مستندات و مدارک را به آنها ارائه داده ام. 
منافع آموزش و پرورش خط قرمز من است و هر کس 

منافع  راستای  در  و  گذاشته  کج  را  قدمش  بخواهد 
شخصی قدم بردارد جلوی آن خواهم ایستاد.

* ما را نقد کنید اما منصفانه قلم بزنید
ادارات  و  سازمان ها  نهادها،  و  مدیران  منصفانه  نقد 
دولتی امری مبارک است اما زمانی که نقد سازنده جای 
قضیه  می دهد  منفعت طلبی  و  تخریب  به  را  خودش 
فرق می کند. از نقدهای منصفانه به شخصه استقبال 
مجموعه  به  ای  هزینه  این که  بدون  چون  می کنم 
آموزش و پرورش تحمیل شود اشکاالت و ضعف ها 
اما  می شود  اقدام  آنها  رفع  برای  و  شده  شناسایی 
متاسفانه در چند ماه اخیر اخباری در برخی رسانه ها در 
قبال آموزش و پرورش منتشر شد که نه تنها صحت 
نداشت بلکه شأن و آبروی جامعه فرهنگیان را نشانه 
قلم  باید  کرده ایم.  حیثیت  اعاده  اینباره  در  که  گرفت 
چرا  بوسید  را  منصف  ای  رسانه  فعالین  و  خبرنگاران 
در  متعال  خداوند  که  است  ارزشمند  آنقدر  قلم  که 
قرآن بدان سوگند خورده است. با صدای رسا می گویم 
ما خودمان را مبرا از اشکال نمی دانیم. مجموعه ما را 
نقد کنید و اشکاالت مان را بگویید چون نقد منصفانه 
الزمه پیشرفت است. هر چقدر تعامل ما با رسانه ها 
بیشتر باشد به همان میزان اثرگذاری اقدامات ما در 

جامعه بیشتر خواهد شد.
چرخه  به  را  تحصیل  از  بازمانده  هزار   4 سال  یک  در   *

آموزشی برگرداندیم
تحصیل  به  بازگشت  برای  گسترده ای  اقدامات 
خدا  لطف  با  و  دادیم  انجام  تحصیل  از  بازماندگان 
4هزار  به  نزدیک  قبل  تحصیلی  سال  در  توانستیم 
متاسفانه  بازگردانیم.  تربیت  و  تعلیم  چرخه  به  را  نفر 
محروم  مناطق  در  بیشتر  ما  تحصیل  از  بازماندگان 
مشکالت  بدلیل  تحصیل شان  ترک  که  هستند 
آموزشی نیست بلکه ۹0درصد آنها بخاطر مسائلی نظیر 
فرهنگی  مشکالت  کودک همسری،  اقتصادی،  فقر 
محرومیت زدایی  برای  ما  بازمانده اند.  تحصیل  از 
داده،  تشکیل  گذشته  سال  از  را  کارگروهی  آموزشی، 
مشکالت و آمار بازماندگان از تحصیل را احصا کرده و 
برای بازگردانی آنها به چرخه تحصیل تمام تالش مان را 
به کار گرفته ایم. الحمداهلل با برنامه ریزی ها و اقدامات 
صورت گرفته آمار بازماندگان از تحصیل روند منفی را 
آن  نشان می دهد که خبر مسرت بخشی است. امید 
روز را داریم که بتوانیم آمار بازماندگان از تحصیل را به 

عدد صفر برسانیم.
غ التحصیلی جذب  * دانش آموزان بالفاصله پس از فار

بازار کار می شوند
در  آموزشی  شکوفایی  برای  زیادی  متعدد  اقدامات 
مناطق آموزش و پرورش انجام شده است که یکی از 
آموزش و پرورش در  اداره کل  شاخص ترین اقدامات 
منطقه  با  تفاهم نامه  امضای  گذشته،  ماه  چند  طول 
آزاد ماکو برای راه اندازی رشته معدن در این شهرستان 
به  توجه  با  را  نقل   و  حمل  رشته  قباًل  است.  بوده 
ترانزیتی بودن منطقه آزاد ایجاد کرده بودیم و اخیرا نیز 
آزاد ماکو  را با همکاری منطقه  رشته تخصصی معدن 
غ التحصیالن این رشته با توجه به  ایجاد نمودیم تا فار
نیازهای منطقه پس از اتمام تحصیل جذب کار شوند 
منطقه  بیکاری  کاهش  در  مهمی  نقش  می تواند  که 

داشته باشد.
در  را  قلبم  ندارم/  یت  مدیر میز  به  خاطری  تعلق   *

آموزش و پرورش جا خواهم گذاشت
محترم  وزیر  سوی  از  هرآن  که  آمده ام  سبکبال  آنقدر 
آذربایجان غربی  آموزش و پرورش و استاندار گرانقدر 
دستور برگزاری مراسم تودیع و معارفه بیاید بهترین 
گرفت.  خواهم  بعدی  مدیرکل  برای  را  معارفه  مراسم 
معتقدم این میزهای مدیریتی نیستند که به مدیران 
و  مدیریتی  توانمندی  بلکه  می دهند  شخصیت 
جایگاه  برآن  که  است  آنان  اخالقی  شایستگی های 

ارزش و اعتبار می بخشد. 
عنوان  به  خدمت  ۱4ماه  طول  در  خوبی  ریل گذاری 
تصمیم  و  الهی  مشیت  اگر  ام.  داده  انجام  مدیرکل 
مدیریتی بر تداوم خدمتگزاری باشد مسیر مشخص 
این  غیر  در  اما  داد  خواهیم  ادامه  قدرت  با  را  شده 
صورت با روی گشاده این جایگاه را تقدیم مدیر بعدی 
گذاشت  خواهم  جا  اینجا  در  را  قلبم  ولی  کرد  خواهم 
تربیت  و  تعلیم  نظام  در  است  30سال  از  بیش  چون 
از  می کنم.  مادری  فرهنگیان  و  آموزان  دانش  برای 
مجموعه خوب سرپرستی روزنامه جام جم آذربایجان 
اختیار  در  را  فرصت  این  که  می کنم  تشکر  نیز  غربی 
را  پرورش  و  آموزش  نظام  دغدغه های  تا  گذاشت  ما 
ح کنیم. امیدوارم همه رسانه ها با تعامل شایسته  مطر
باتمامی مدیران، راه پیشرفت هرچه بیشتر استان را 
هموارتر کنند چون مردم شریف آذربایجان غربی الیق 

بهترین ها هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی:

گلوگاه های فساد را در آموزش و پرورش شناسایی کردیم 

علیرضا فاطمی

خبرنگار

آذربایجان غربی؛ دروازه ورود به اروپا بدون یک متر آزادراه
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان 
ثبت  مدیرکل  جوان کیا،  امیر  حضور  با  غربی 
اسناد و امالک استان و در حضور خبرنگاران، 
مهمترین چالشهای پیش روی این صنف و 
بویژه اختالف نظر در اصالت برگ سبز خودرو 
میان دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی را با 

اصحاب رسانه در میان گذاشت.
و  سردفتران  کانون  جم،  جام  گزارش  به 
امیر  باحضور  غربی  آذربایجان  دفتریاران 
جوان کیا، مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان 
و در حضور خبرنگاران، از ساختمان و ترکیب 
همزمان  تا  کرد  رونمایی  مدیره اش  هیات 
روز تقویم شمسی،  امین  با ششم دی، ۲۸۲ 
متاثر از آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره که در بخشی 
َیْکُتْب َبْیَنُکْم َکاِتٌب 

ْ
از آن اشاره شده به "...َول

َعْدِل..." مهم ترین چالش های پیش روی 
ْ
ِبال

این صنف دیرپای را با اصحاب رسانه در میان 
گذارد.

اختالف نظر در اصالت برگ سبزخودرو میان 
در  که  انتظامی  نیروی  و  رسمی  اسناد  دفاتر 
است،  مجلس  از  استفساریه  پاسخ  انتظار 
رئیس  فتح اللهی،  که  بود  مهمی  موضوع 
یک  با  واداشت  را  استان  سردفتران  کانون 
کتابچه قطور، چند پوستر و اینفوگرافی میان 
مجموعه  و  او  دهد  نشان  و  آید  خبرنگاران 

عمومی  افکار  حمایت  نیازمند  متبوعش، 
انتقال  و  نقل  موضوع  در  مجلس،  تا  است 

خودرو، رای به اصالت سند رسمی بدهد.
دفترداران و دفتریاران معتقدند، از سیزدهم 
افزوده  ارزش  بر  با اضافه شدن مالیات  دی، 
به لیست هزینه های برگ سبز، نیاز به انتقال 
پیش  از  بیش  دفترخانه ها  در  رسمی  سند 
مدیره  هیات  رئیس  شد.  خواهد  احساس 
و دفتریاران آذربایجان  سردفتران  کانون 
فعال  دفترخانه   ٢5٢ این که  بیان  با  غربی 
ساعت   ٢ روزانه  که  دارد  وجود  استان  در 
دو  گفت:  می دهند،  انجام  رایگان  مشاوره 
چالش جدی دفاتر مربوط به اسناد خودرو و 
طرح صدور مجوزهای برخی از کسب و کارها 
حل  مسئوالن  همت  با  امیدواریم  که  است 

شوند. احمد فتح الهی با بیان این که تنظیم 
اقتصادی و  ثبات مالی،  سند رسمی موجب 
امنیت حقوقی و بهداشت قضائی در جامعه 
عادی  اسناد  متأسفانه  کرد:  تاکید  می شود، 
به مشکل بزرگی در جامعه تبدیل شده که 
اختصاص  خود  به  نیز  را  شکایات  درصد   35
داده است، در حال حاضر بیشتر پرونده های 
است  سندگریزی  دلیل  به  کشور  در  قضائی 
که متأسفانه این امر موجب شده تا مردم در 
خصوص اعاده حقوق خود به مشکل برخورد 
رسمی  اسناد  اعتبار  که  صورتی  در  کنند، 
کاهش  می توان  قطع  طور  به  یابد  افزایش 
را به وضوح مشاهده  پرونده ها در دادگاه ها 
سردفتران   کانون  مدیره  هیات  رئیس  کرد. 
خصوص  در  و دفتریاران آذربایجان غربی، 

موضوع سند رسمی در نقل و انتقال خودرو 
و  افراد  تمام  اظهارات  از  صرف نظر  گفت:  نیز 
ارگان های مختلف، این ماجرا باید با فوریت 
حل شود چرا که بر اساس بخشنامه اسفند 
سبز  برگ  قضائیه،  قوه  وقت  ریاست   ۹5
اعتبار  فاقد  رانندگی  و  راهنمایی  از  صادره 
عنوان شده و همچنین در تبصره 5 مانده ۲0 
و همچنین تبصره ۱ مانده 30 قانون مالیات 
بر ارزش افزوده، صراحت سند انتقال خودرو 
در صالحیت دفاتر اسناد رسمی عنوان شده 
است.  وی با انتقاد از قانون تسهیل کسب و 
کار که به تصویب  مجلس رسیده و برای تأیید 
نتیجه  گفت:  شده،  ارائه  نگهبان  شورای  به 
این طرح بیکاری فعاالن در دفاتر اسناد رسمی 
دفاتر   قانون  این  در  متأسفانه  بود،  خواهد 
جامعه  در  رایج  کارهای  و  کسب  هم سطح 
دیده شده که در صورت تأیید می تواند ضربه 
بزرگی به فعاالن  این حوزه بزند. رئیس هیات 
مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان 
غربی عنوان کرد: همراهی مسئوالن دولتی و 
قضائی در رسیدگی به مشکالت حقوقی و نیز 
ساماندهی به وضعیت کسب و کارها می تواند 
موجب تسهیل در اوضاع شود چراکه تصویب 
صنوف  برخی  شرایط  برخالف  طرح ها  برخی 

است که نباید چنین اتفاقی بیفتد.

سندگریزی علت اصلی افزایش حجم پرونده های قضایی 

گفت:  غربی  آذربایجان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
از  3300   بیش   ۱40۱ بودجه  الیحه  در  استان  عمرانی   اعتبارات 
میلیارد تومان پیش بینی شده که در مقایسه با الیحه بودجه 

امسال، 5۹ درصد افزایش داشته است.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  جم،  جام  گزارش  به 
نادرست  آمار  و  اطالعات  برخی  انتشار  پی  در  غربی  آذربایجان 
در خصوص سهم استان از کیک بودجه ۱40۱، نشست خبری 
با حضور نمایندگان رسانه های رسمی ترتیب داد و به تشریح 
آن  تبیین مفاد الیحه بودجه سال ۱40۱ و جایگاه استان در  و 
پرداخت.  ناصر حضرتی پر اظهار کرد: منابع الیحه بودجه ۱40۱ 
در آذربایجان غربی بیش از ۲4 هزار میلیارد تومان و سهم درآمد 
استان در الیحه بودجه سال آینده، بیش از 3000 میلیارد تومان 
پیش بینی شده است.  وی گفت: میانگین رشد ارزش افزوده 
استان در بودجه سال آینده ۷.3 درصد پیش بینی شده است 
که از این میزان ۸.4 درصد به بخش کشاورزی، ۹ درصد بخش 
معدن، 6.۲ درصد صنعت و ۸ درصد به بخش خدمات تعلق 
می گیرد. حضرتی خاطر نشان کرد: جمع اعتبارات ملی استان 

در الیحه بودجه سال آینده  ۱۸ هزار میلیارد تومان و اعتبارات 
از هزار و ۲۹ میلیارد تومان و  اعتبارات  هزینه ای استان بیش 

عمرانی بیش از  3300  میلیارد تومان است.
حضرتی پر با اشاره به افزایش اعتبارات عمرانی استان بیان کرد: با 
توجه به پیش بینی انجام شده اعتبارات عمرانی آذربایجان غربی 
در الیحه بودجه سال ۱40۱ در مقایسه با الیحه بودجه ۱400، 5۹ 
درصد و در درآمدهای استان نیز 5۸ درصد رشد داشته است. 
وی تصریح کرد: براساس الیحه بودجه کشور در سال آینده، با 
هدف رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقا بهره وری و توسعه 
سرمایه گذاری ها بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه های 
نقش  توسعه  و  تقویت  راستای  در  و  پیشران  و  دانش بنیان 
مردم در اقتصاد، صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت 
و عدالت ایران تغییر نام می دهند تا با تشکیل صندوق های 
استانی، دور جدیدی از فعالیت عدالت محور خود را آغاز کند.  
وی افزود: صندوق پیشرفت و عدالت  به عنوان ابزار برنامه های 
رشد اقتصادی در استان ها در نظر گرفته شده است که عالوه 
بر کمک هزینه دولت، درآمدهای ناشی از فروش اموال و امالک 

مازاد دستگاه ها، بخشی از جرائم و مالیات بر ارزش افزوده، بهره 
مالکانه و حقوق دولتی شرکت های معدنی، برای توسعه استان 
از منابع  ادامه داد:  پر  این صندوق واریز می شود. حضرتی  به 
صندوق پیشرفت و عدالت با جلب مشارکت بخش خصوصی 
و عمومی برای اجرای طرح های ملی و استانی و توسعه اشتغال 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس  شد.  خواهد  استفاده 
آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: دولت برای حمایت از صندوق 
پیشرفت و عدالت ایران اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان به 

منظور توسعه استان تزریق خواهد شد.

۳۳۰۰  میلیارد تومان اعتبار عمرانی آذربایجان غربی در بودجه 14۰1
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امام خمینی )ره(

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه از برگزاری 
اولین روییداد استارتاپی شهر هوشمند در ارومیه خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
ارومیه، یاسر اسدپور با اشاره به برگزاری اولین رویداد استارتاپی شهر 
توسعه  کارآفرینی،  اهداف  با  رویداد  این  افزود:  ارومیه،  در  هوشمند 
نوآوری و حمایت از ایده های برتر در جهت تجاری سازی در تاریخ ۲۲ دی 

۱400 برگزار می شود.
شش  در  هوشمند  شهر  محوریت  با  رویداد  این  داد:  ادامه  اسدپور 
حوزه »شهروند هوشمند«، »اقتصاد هوشمند«، »جابجایی هوشمند«، 
هوشمند«،   محیط زیست  و  پسماند  مدیریت  و  هوشمند  »زندگی 
پیش بینی شده  هوشمند«  »حکمروایی  و  الکترونیک«   »شهرداری 

است.
ح ها و ایده های مختلف جهت دستیابی  وی هدف از رویداد را جذب طر
به راه حلی برای رفع مشکالت و چالش های حوزه های مختلف شهرداری 

ارومیه دانست.
می شود،  آغاز  ح ها  طر جذب  از  بعد  آثار  داوری  این که  بیان  با  اسدپور 
را  برتر  ح های  طر محور  هر  در  ح ها،  طر بین  از  داوری  تیم  کرد:  تصریح 
این  در  آرکاپ  شتاب دهنده  مشارکت  به  توجه  با  و  می کند  انتخاب 

ح برتر نیز وجود دارد. رویداد امکان جذب سرمایه گذار برای طر
فناوری  سازمان  کرد:  تأکید  آن  برگزاری  نحوه  و  هدف  خصوص  در  وی 
آرکاپ  شتاب دهنده  همکاری  با  ارومیه  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات 

و با حمایت پارک علم و فناوری، مراکز رشد، دانشگاه ها و سازمان های 
دولتی و خصوصی استان، با هدف ارتقای اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری 
استان، استفاده از پتانسیل نیروهای بومی و اشتغال زایی و کارآفرینی 
پایلوت شهر  ارومیه به عنوان  این که شهر  به  با توجه  نیز  و  در استان 
بار  اولین  برای  است،  شده  انتخاب  کشور  شهرهای  بین  در  هوشمند 
رویداد با محوریت شهر هوشمند با نام »  اولین رویداد استارتاپی شهر 

 هوشمند با برند CINNOTECH« را برنامه ریزی کرده است.
اسدپور گفت: با توجه به همکاری شتاب دهنده آرکاپ در این رویداد، 
تیم های منتخب وارد فرآیند شتاب دهی، سرمایه گذاری و تجاری سازی 

خواهند شد.
از  ارومیه  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس 
عالقه مندان خواست جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت 
آرکاپ  شتاب دهنده  سایت  یا  و   fava.urmia.ir آدرس  به  سازمان  این 

arc-up.ir مراجعه کنند.
نیاز  )اعالم   reverse pitch رویداد  این  از  پیش  است؛  ذکر  شایان 
جمله  از  شهرداری  از  سازمان   ۱0 حضور  با  راستا  همین  در  فناورانه( 
سایر  و  ارومیه  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان 
آپی،  استارت  تیم های  استان،  صنایع  و  خصوصی  دولتی،  سازمان های 
فناور و دانش بنیان در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شده 
به  را  مختلف  چالش های  شهرداری  سازمان های  رویداد  این  در  بود. 

تیم های استارتاپی ارائه داده است.

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه:

اولین رویداد استارتاپی شهر هوشمند برگزار می شود
ح های برتر امکانپذیر شدن جذب سرمایه گذار برای طر

 

 53 ســال  در  کشور  خــون  انتقال  ســازمــان 
تاسیس شده و هفت سال بعد و از سال 
غربی  آذربــایــجــان  خــون  انتقال  کل  اداره   60
و  سالم  خــون  تامین  منبع  تنها  عــنــوان  بــه 
و  خــاص  بیماران  بــرای  خونی  فـــرآورده هـــای 
اعمال جراحی شروع به فعالیت کرده است.

آذربایجان  گذشت چهار دهه،  از  امروز بعد 
غربی با برخورداری از 5 پایگاه انتقال خون،  
تمام فرآورده های خونی را در استان تولید و 
در اختیار بیماران نیازمند خون قرار می دهد.
بــا دکتر  ادامـــه مــی آیــد گفتگو  کــه در   آنــچــه 

انتقال  مدیرکل  رضائیه،  قهرمان  مجتبی 
ــه تقدیم  خـــون آذربـــایـــجـــان غــربــی اســـت ک

نگاه تان می شود.
* اداره کل انتقال خون آذربایجان غربی قادر 

به فرآوری همه مواد خونی است؟
 در آذربایجان غربی تمام فرآورده های خونی 
محصوالت  پــالکــت،   ،FFP پــالســمــا،  از  ــم  اع
ــو تــمــامــی مــحــصــوالت خـــونـــی تــولــیــد  ــرایـ کـ
مـــی شـــود. یــکــســری از مــحــصــوالت هــم به 
ــک دستگاه  ــه ی آفـــرزیـــس اســـت ک صـــورت 
وارد  بــدن  از  را  خــون  کــه  اســت  مخصوص 
ست مخصوص یک بار مصرف می کند و با 
پالکت  و  می شود  تنظیم  مختلف  دورهــای 
را از خــون جــدا می کند و دوبـــاره خــون را به 
بدن فرد بازمیگرداند، این پالکت کاربرد های 
مختلفی برای افراد سرطانی، بیماران خاص و 

مادران باردار دارد.
* در ایام کرونا، اهدای خون کاهش داشت؟

-در ایام کرونا، قطعا آمار اهدای خون در کل 
آذربایجان  استان  و  داشــت  کاهش  کشور 
اما  نبود  مستثنی  قضیه  ایــن  از  هم  غربی 

بیماران  به  اکثر تخت ها  ایــام  ایــن  در  چــون 
و  جراحی  فقط  و  یافت  اختصاص  کرونایی 
مصرف  گرفت،  انجام  اورژانــســی  عمل های 
خـــون هــم کــاهــش پــیــدا کـــرد و همین امــر 
تــوازن در اهدا و تقاضای خون  باعث ایجاد 
شد. خدا را شکر در استان در تامین خون با 
مشکل مواجه نبودیم و همیشه وضعیت 

را در حالت سبز نگه داشتیم.
و  خـــون  ــدای  ــه ــگ ن شـــرایـــط  ــوص  ــص خ در   *

فرآورده های خونی برایمان بگویید.
ــدی،  ــنـ ــــک جـــــــدول رنــــــگ بـ ــر اســـــــاس یـ ــ بـ
رصد  بیمارستان ها  ــه  روزان درخواست های 
می شود که رنگ سبز یعنی  ما ۷ روز ذخیره 
خون داریم و پاسخگوی تمام نیازهای خونی 

بیمارستان ها تا ۷ روز هستیم.
نگهداری خون و فرآورده های خونی محدود 
آل می توان  ایــده  را در شرایط  اســت، خــون 
یکماه نگه داشت و پالکت و پالسما را 3 روز 
آن غیرقابل  از  می توان نگهداری کرد و بعد 

مصرف می شود.
در  ــون  خ اهـــدای  سبز  وضعیت  بــه  اشـــاره   *

ایام کرونا داشتید، لطفا شرایط در وضعیت 
، زرد و آبی را نیز توضیح دهید. قرمز

 عالی ترین نوع وضعیت کاری سازمان انتقال 
ــت، یعنی   خـــون هــمــان وضــعــیــت ســبــز اسـ
مــا ۷ روز ذخــیــره خــون داریـــم و پاسخگوی 
روز   ۷ تا  بیمارستان ها  خونی  نیازهای  تمام 

هستیم.
ــی نــشــان مـــی دهـــد کـــه خــون  ــ وضــعــیــت آب
درکمتر از ۷ روز تمام می شود. وضعیت قرمز 
نشانگر ظرفیت کم خون و اتمام آن در 3 روز 

آتی است.
استان  در  خون  میزان  یعنی  زرد  وضعیت   
بیش از اندازه موردنیاز است و باید سریعا 

به استان های نیازمند همجوار صادر شود. 
* برای استفاده بهینه از خون و فرآوری های 

آن چه اقدامی صورت گرفته است؟ 
و فرآورده های  از خون  برای استفاده بهینه 
تاسیس  رســانــی  خــون  ملی  شبکه  خــونــی 
شده است که این شبکه به صورت کشوری 
ــای ذیــربــط را رصد  ــ تــمــام آمـــار خــونــی اداره هـ

می کند تا حتی ۱ واحد خونی دورریز نشود.

سال گذشته بیش از سه هزار واحد خون به 
تهران ارسال شد و امسال نیز به شبکه ملی 
خون رسانی در سیستان بلوچستان، تهران 

و تبریز خون تزریق کردیم.
* در رابطه با نحوه نگهداری خون بفرمایید.

تــمــامــی بــیــمــارســتــان هــا بــایــد یــخــچــال هــای 
باشند  دارا  را  خـــون  نــگــهــداری  مخصوص 
آمـــوزشـــی هــمــوویــژیــالنــس را  و دوره هــــــای 
ــرای پزشکان  ــا بـ ــ بــگــذرانــنــد کــه ایــن دوره ه
مــعــرفــی شـــده از طـــرف بــیــمــارســتــان بــرگــزار 
خصوص  در  را  الزم  آموزش های  تا  می شود 
نحوه نگهداری و تزریق خون و فرآورده های 

آن یاد بگیرند.
همه بیمارستان های تحت پوشش انتقال 
نام  به  مستقل  بخش  یک  به  مجهز  خــون 
بانک خون هستند که باید با استانداردهای 
الزم ساخته شده و مورد تایید انتقال خون 

باشد.
فراورده های خونی هزینه  و  نگه داری خون 
بر است، بنابراین تعداد مراکز ثابت محدود 

است و به صورت پایگاه های سیار است.

* در آذربایجان غربی چند پایگاه ثابت خون 
وجود دارد؟

داریم  خوی  در  مرکز  یک  استان  شمال  در 
خون  اهــدای  سیاری  تیم های  طریق  از  ولی 
انجام  استان  شمال  شهرستان های  سایر 
در  پایگاه  سه  استان  جنوب  در  می پذیرد. 
اندازی  راه  داریم.  میاندوآب  و  مهاباد  نقده، 
پایگاه ثابت خون در سلماس و بوکان نیز 

در دستور کار است.
ــون، کلیه  ــ ــ اهـــــــدای خ ــار  ــیـ اکـــیـــپ هـــای سـ
شهرستان ها را که مرکز ثابت خونگیری ندارد 
پوشش می دهد و برخی از شهرستان ها از 
تیم های سیار مرکز اهدای خون استان برای 

انجام خونگیری دعوت می کنند.
 از طرفی در اعیاد و ایام مذهبی مختلف نیز 
اهداء خون انجام می گیرد و بعد از غربالگری 

در اختیار بیمارستان ها قرار می گیرد.
خون  یافت  در در  بیمارستان ها  سهمیه   *

به چه شکلی است؟
ســــــازمــــــان انــــتــــقــــال خـــــــون بـــــه تـــمـــامـــی 
رسانی  خون  استان  سطح  بیمارستان های 

کرده است اما با توجه به این که بیمارستان 
و  بزرگترین  از  یکی  ارومیه  خمینی)ره(  امــام 
از مراکز تصادفات در  استان بوده و بخش 
ــون و ســـرطـــان شــنــاســی در  آنـــکـــولـــوژی خــ
شده  واقع  ارومیه  خمینی  امام  بیمارستان 
دارد  را  خــون  مصرف  آمــار  بیشترین  اســت 
براساس  استان  در  بیمارستان ها  َ کلیه  و 

مصرف خون، مدیریت می شوند.
بیشتر  غــربــی  ــان  ــج ــای آذرب در  خــونــی  نــیــاز   *

مربوط به کدام گروه خونی است؟
 A در آذربایجان غربی۹0 درصد گروه خونی را
مثبت و O مثبت تشکیل می دهد. با توجه 
به اینکه سایر گروه های خونی در استان کم 
است بالطبع میزان مصرف نیز پایین است 
 O ولی آنها نیز موردنیاز هستند و گروه خونی
منفی به دلیل این که با تمام گروه های خونی 
موردنیاز  همیشه  بنابراین  دارد  ســازگــاری 

است.
* لطفا در مورد شرایط اهدای خون به لحاظ 

سالمت خونی هم توضیح بدهید.
برای اهدای خون مراجعه می کند  که  فردی 
از پذیرش توسط پزشک اهــدای خون  بعد 
همچنین  مـــی شـــود  ویـــزیـــت  و  مــصــاحــبــه 
اهدای خون،  اکیپ  در  پزشک های مستقر 
آموزش های تخصصی در این زمینه دارند که 
فردی را که برای اهدای خون مساعد نباشد 
ــزوم،  ل صـــورت  در  یــا  می دهند  تشخیص  را 
تا  می دهند  انــجــام  فــرد  از  را  آزمــایــش هــایــی 
نسبت به سالمت شخص یقین پیدا کنند.

؛ * کالم آخر
اداره  که  باشد  مطمئن  خون  اهداکنندگان 
و  اســت  خوبی  دار  امانت  خــون  انتقال  کل 
بــه دســت نیازمندان  را  اهــدایــی  خــون هــای 

اصلی می رساند.
چون  اســت  همیشگی  خــون  به  نیازمندی 
جایگزین  ــه  ک اســـت  ای  ــاده  مــ تنها  خـــون 
مستلزم  فقط  و  نــدارد  دارویـــی  و  مصنوعی 
از یاد  اهـــدای خــون مـــردم اســـت،  همت و 
نبریم که هر فرد با اهدای خون، جان 3 نفر 

را نجات می دهد.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
ارومیه با اشاره به موقوفه مرحوم آیت اهلل فوزی 
به مساحت ۱00 هکتار با نیت دفن اموات، گفت: 
ــای احــیــای مــوقــوفــه و عــمــل بــه اجـــرای  ــت در راس
سند  ثبت  و  حــریــم  تعیین  پیگیر  ــف،  واقـ نیت 
ارومیه  اسناد  ثبت  اداره  ســوی  از  موقوفه  ایــن 

هستیم.
و اطالع رسانی سازمان  ارتباطات  امور  گزارش  به 
مدیریت آرامستان های شهرداری ارومیه، حجت 
کل  این که  با اشــاره به  االســالم عباسعلی مؤمن 
است  هکتار   ۱۸0 ارومــیــه  ــوان  رضـ ــاغ  ب مــحــدوده 
ــی مــلــی، مــوقــوفــات و مالکیت  ــ اراض کــه شــامــل 
خصوصی شهرداری ارومیه است، اظهار کرد: باید 
مشخص شود که موقوفه  مرحوم آیت اهلل فوزی 
ج از محدوده باغ  با نیت دفن اموات داخل یا خار
ج از محدوده بودن  رضوان است تا در صورت خار
چراکه  شــود  گرفته  شرعی  غیر  تصرفات  جلوی 

خالف نیت واقف است.
وی با بیان این که موقوفه مرحوم آیت اهلل فوزی 
به متراژ ۱00 هکتار است، گفت: متاسفانه با وجود 
شماره پالک ثبتی و مشخص بودن محدوده این 
همکاری های  ارومیه  اسناد  ثبت  اداره  موقوفه، 
موقوفه  سند  ثبت  و  حریم  تعیین  ــرای  ب را  الزم 

انجام نمی دهد.
اختصاصی  قطعات  در  کرونایی  فوتی های  قبور 

رایگان است.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
ارومیه در ادامه به تشریح عملکرد این سازمان 
اگــر فوتی های  افـــزود:  پــرداخــت و  کــرونــا  ایـــام  در 
کرونا  به  یافته  اختصاص  قطعه های  در  کرونایی 
دفن شوند هزینه قبر کامال رایگان است و فقط 
ــردد امـــا اگــر  ــی گ هــزیــنــه تــشــریــفــات شــرعــی اخـــذ م
خانواده متوفی به صورت اختیاری قطعه دیگری 
هزینه های  کل  باید  کند  درخواست  دفن  برای  را 

کفن و دفن را متقبل شود.
این که شیوع ویــروس منحوس  به  با اشــاره  وی 
کرونا موجب رعب و وحشت مردم و به خصوص 
زمان  از  گفت:  بــود،  شده  کن ها  دفن  و  غساالن 
ــا اخـــر پــیــک چــهــارم، غــســاالن به  ــا ت شــیــوع کــرون
صورت شیفتی و  یکروز در میان با ۷ غسال خانم 
آقا در قسمت کرونا کار می کردند که  و 5 غسال 
 5 فوتی ها  تعداد  افزایش  و  پنجم  پیک  شروع  با 
غسال نیز به صورت روزمزد و 4 طلبه خانم نیز به 
صورت جهادی هفته ای ۱ روز تشریفات شرعی را 

انجام می دهند.
حجت االســـالم مؤمن بــا اشـــاره بــه ایــن کــه بــرای 
ویــروس  شــدن  گیر  همه  و  انتقال  از  جلوگیری 
کرونا، قبوری با عمق ۲ متر در قطعات خاصی به 
افــزود:  شــد،  داده  اختصاص  کرونایی  فوتی های 
درصد  هفتاد  و  کــال    64 قطعه   3 فــاز  و   5۱ قطعه 
از فاز ۲ در قطعه 4۹ و پنج درصد از قطعه 65 به 

فوتی های کرونایی اختصاص دارد.

در  نفر   ۳ به  کرونایی  فوتی های  دفن  آمار  کاهش 
باغ رضوان ارومیه

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
نفر  از 34  کرونا  که فوتی های  این  بیان  با  ارومیه 
در روز به 3 نفر کاهش یافته است، خاطر نشان 
کرونا  منحوس  ویـــروس  شــیــوع  ــان  زمـ در  ــرد:  کـ
و  خانواده  اعضای  حضور  با  دفن  و  کفن  مراسم 
از فاصله ۱0 متری انجام میشد که از شهریور ماه 
سالجاری طبق بخشنامه وزارت بهداشت اموات 
دفن  بهداشتی   پروتکل های  رعایت  با  کرونایی 
اموات در سایر قطعات و قبور دو طبقه بالمانع 

است و نیازی به قطعه اختصاصی نیست. 
وی تصریح کرد: حتی قبور ۲ طبقه ای که فقط یک 
اختصاص  کرونایی  فوتی های  به  آن هــا  از  طبقه 
از  گرفته  صــورت  رسانی های  اطــالع  طی  بود  یافته 
سوی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
ارومــیــه، تــوســط خــانــواده متوفی خــریــداری و به 

صورت امانت نگهداری می شود.
از زمـــان شیوع  ــزود:  ــ افـ ــالم مــومــن  ــ حــجــت االس
در  کرونایی   ۷۸ و  هــزار   ۲ تاکنون  کرونا  ویــروس 
بــاغ رضـــوان ارومــیــه دفــن شــده و بــه ســه هــزار و 
مدیریت  ســازمــان  تــوســط  کــرونــایــی  فــوتــی   6۹۱
ــی شده  ــرداری خــدمــات ده ــه آرامــســتــان هــای ش
از  بعد  نفر   6۱3 و  هــزار  یک  تعداد  این  از  و  است 
تشریفات شرعی به شهرستان ها و حومه منتقل 

شده اند.

مدیر کل انتقال خون آذربایجان غربی:

وضعیت بانک خون در استان سبز است

هانیه زینالی

خبرنگار  

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ارومیه:

پیگیر تعیین تکلیف موقوفه آیت اهلل فوزی هستیم


