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مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی خبر داد:

ثبت نام  70هزار نفر در طرح ملی مسکن استان
کمربندی دوم ارومیه متوقف نه ،بازنگری میشود
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ویــژههـا
نامهربانی برف و کوالک؛

مدیریت بحران در
روزهای برفی ارومیه

امیدها برای بازگشت
سه باوانی رنگ می بازد

هر چقدر که مردم از شوق بارش برف در کوچه و معابر به رقص و
پایکوبی مشغول شدند اما همچنان نسبت به دو کارکرد همیشگی
مدیران در موقع بارش برف و عمدتا حوادث معترض بودند .دو کارکرد غافلگیری
و شلختگی در اجرا! این دو حالت بیان شده مختص امروز و دیروز هم نیست.
هر وقــت بــرف و بــاران و زلزله و ...بــوده غافلگیری و شلختگی در مدیریت
بــحــران هــم نــمــایــان ب ــوده اسـ ــت.در بحث عــبــور و م ــرور شــهــری ،شــهــرداری
ارومیه با وجود اینکه ماه قبل با حضور کلی مدیر و ماشین آالت سنگین
و نیمه سنگین مانور زمستانی برگزار کرد و همه از همدیگر سان رفتند ولی
بازهم غافلگیر شد .صبح روز برفی مردم با معابری بسته و ...

زمستان که فرامی رســد مناطق مــرزی غــرب کشور شاهد اخباری
دردناک از مرگ شهروندان این مناطق در برف و کوالک است .امسال
هم خبر آمد ،خبری تلخ از مفقود شدن بــارزان میهنی ،اسعد سیدانیفرد و
بهلول سیدانیفرد؛ سه شهروند ساكن روستای «باوان» از توابع شهرستان
ارومــیــه در مناطق مــرزی کــه هفت روز از آن م ـیگــذرد .از روزی کــه اخــبــار مر
بــوط به مفقود شــدن  3شهروند منتشر شــده اســت ،هیچ مقام و مسئول
استانی راجع به این موضوع نه اظهار نظری کرده اند و نه اقدامی قابل توجه.
ب ـ ـ ـ ــدون ش ـ ــک مـ ــسـ ــئـ ــوالن ب ـ ــه ع ـ ــن ـ ــوان ول ـ ـ ــی ن ــع ــم ــت ــان ای ـ ـ ــن م ـ ــردم
وظیفه دارند که اسباب نعمت را برایشان فراهم کنند.. .
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رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه:

آمادگی کامل سازمان فاوا برای پایداری
شبکه در شرایط بحرانی
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه
گفت :آمادگی کامل بــرای پایداری شبکه در شرایط بحرانی را
داریم و سیاستهای پدافند غیرعامل را به طور جدی پیگیری
می کنیم و بر همین مبنا تدابیر ضروری را برنامهریزی و اجرایی
کردهایم .
بــه گـ ــزارش روابـ ــط عــمــومــی ســازمــان فــنــاوری
اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه،
یاسر اسدپور با اشاره به آمادگی
ســازمــان فــنــاوری اطــاعــات
ب ــرای خــدمــاترســانــی در
ح ــوزه تخصصی خود
در ب ــح ــران ــی تــریــن
ش ـ ـ ــرای ـ ـ ــط گـ ــفـ ــت:
خــوشــبــخــتــانــه در
شــهــرمــان شاهد
بارش برف بودیم
کــه حین فعالیت
مــاشــیـنآالت بــرای
مــدیــریــت بــحــران در
سطح شهر بــا هدف
رفاه شهروندان ،شاهد
آسیبدیدگی شبکه فیبر
نوری شدیم.
وی افــزود :بر اثر این موضوع شبکه
فیبر نوری اختصاصی شهرداری ارومیه دچار
آسیبدیدگی شد اما به علت سیاستهای پدافند غیرعامل
که از قبل پیشبینی شده بود ،عدم قطعی در شبکه شهرداری
را شاهد بودیم.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه
اظهار کرد :با قطعی شبکه فیبرنوری شبکه وایرلس که از سوی

این سازمان از قبل پیش بینی شده بود ،بدون تاخیر زمانی
به صورت اتوماتیک جایگزین شد تا دچار اختالل در خدمت
رسانی و قطعی شبکه نباشیم.
اسدپور تصریح کرد :با تدابیر اتخاذ شده و الزم ،سازمان فاوا
با رویکرد پدافند غیرعامل اقدام به نصب سه دکل مخابراتی با
هدف ایجاد شبکه وایرلس در پارک جنگلی و
ساختمانهای شهرداری مناطق سه
و پنج کــرده بــود تا تمامی نقاط
شهر در مواقع اینچنینی زیر
چتر وایرلس قرار گیرد.
وی یـــــــــــــادآور شـ ــد:
حـ ــتـ ــی در ص ـ ــورت
ب ـ ـ ـ ــروز ه ــم ــزم ــان
مـ ــشـ ــکـ ــل ب ـ ـ ــرای
شــبــکــه وای ــرل ــس
و ف ـ ــی ـ ــب ـ ــرن ـ ــوری
اخـ ـ ــتـ ـ ــصـ ـ ــاصـ ـ ــی
شـ ـ ــهـ ـ ــرداری ای ــن
م ـ ــوض ـ ــوع ب ــرن ــام ــه
ری ـ ـ ــزی شـــــده کـ ــه در
اســـــر ع وقــــت و ب ــدون
تــعــلــل و ب ـ ــدون احــســاس
قــطــعــی در شــبــکــه ش ــه ــرداری،
فــیــبــر ن ـ ــوری م ــخ ــاب ــرات جــایــگــزیــن
دو م ـ ـ�ورد ق��بلـــ�ی شـ� ـ�ود .اسـ ــدپـ ــور ب ــا بــیــان
اینکه ســازمــان ف ــاوا آمــادگــی کــامــل ب ــرای پــایــداری شبکه در
بحرانی ترین شرایط را نیز داشته و پیشامدهای احتمالی را
برای خود متصور شده است ،ادامه داد :سیاستهای پدافند
غیرعامل را به طــور جــدی پیگیری می کنیم و بر همین مبنا
تدابیر ضروری را برنامه ریزی و اجرایی کردهایم .
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اجتماعی

نگاهی به نقشه شهر ارومیه در دوره ناصرالدین شاه قاجار
نقشه شهر ارومیه در دوره ناصری در ایام جنگ با شیخ عبیداهلل در حدود
سالهای  1254الی 1256شمسی طراحی شده است.
در این طرح اقدامات مورد لزوم جهت آمادگی دفاعی از جمله ترمیم دیوارها،
قطع بعضی اشجار بیرونی ،تخریب بعضی منازل مجاور قلعه برای نقل و

انتقال توپ ها پیش بینی شده است .در این نقشه محل هفت دروازه شهر
با نامهای یورتشاه ،عسگرخان ،بالو ،توپراق قلعه ،هزاران ،بازار باش و ارک
ترسیم شده است .در این نقشه دو مورد دولت سرا در مرکز شهر شامل
دولت سرای نصرالملوک (فرمانده قشون ارومی) و دولت سرای حسام

الملک و خانه اقبال الدوله (حاکم ارومیه) و همچنین مکان باغ اقبالالدوله
در بیرون شهر معروف به دلگشا ترسیم شده است .در این نقشه اسامی
اسداهلل خان ،سلطان جدید توپخانه و کایتان واگنر دیده میشود.منبع:
مرکز اسناد و آرشیو بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان غربی

یادداشت

داستان تکراری است؛

مدیریت بــحــران در روزهــای
برفی ارومیه

هــر چــقــدر کــه م ــردم از
هانیه زینالی
ش ــوق ب ــارش ب ــرف در
کوچه و معابر به رقص
خبرنگار
و پــایــکــوبــی مشغول
شــدنــد ام ــا همچنان
نسبت بــه دو کــارکــرد همیشگی مــدیــران در
موقع بــارش بــرف و عمدتا حــوادث معترض
بــودنــد .دو کــارکــرد غافلگیری و شلختگی در
اجرا! این دو حالت بیان شده مختص امروز
و دیروز هم نیست.
ه ــر وق ــت ب ــرف و ب ـ ــاران و زل ــزل ــه و ...ب ــوده
غافلگیری و شلختگی در مدیریت بحران هم
نمایان بوده است.
در بــحــث عــبــور و مـ ــرور شــهــری ،شــهــرداری
ارومیه با وجود اینکه ماه قبل با حضور کلی
مدیر و ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین
مانور زمستانی برگزار کرد و همه از همدیگر
سان رفتند ولی باز هم غافلگیر شد.
صبح روز برفی مــردم بــا معابری بسته و در
مقابل تعطیلی ناوگان حمل و نقل عمومی
مواجه شدند.
البته این» بحران مدیریت در بحران» فقط به
مسائل شهری ختم نمیشود.
راهداری فرسوده است .انبوهی ماشین آالت
کهنه را بدون بودجه هر سال با خود همراه
دارد که در موقع بارش برف توان بازگشایی
ندارند.
راههـ ــای روســتــایــی بسته م ـیشــود و بــا این
وضــعــیــت مــاشــیــن آالت و کــمــبــود نــیــروی
انسانی غیرپشت میزنشین طبیعی خواهد
ب ــود کــه جــادههــا و راههــــای روســتــایــی حــال
خوشی نداشته باشند.
هــمــیــن بــســتــه بـ ــودن راهه ـ ــا دلــیــلــی ش ــد تا
مردم بسیاری از روستاهای ارومیه به دلیل
نــرســیــدن سهمیه آردشـ ـ ــان ،ن ــان نــداشــتــه
باشند.
در روزهــایــی کــه بــرف و ســرمــا بــیــداد میکند
شــرکــت گــاز اســتــان اطــاعــی ـهای ص ــادر کــرده
بود و قصد داشت در محلهای حاشیهنشین
دس ــت بــه تــوســعــه شبکه گ ــاز بــزنــد کــه ایــن
اقدام با واکنش مردم و فعاالن فضای مجازی
مواجه و خوشبختانه فعال منتفی شد.

خبر

تا پایان سال؛

راهانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدازی دو ب ـخــش
کــتــابــخــان ـهای بـ ــرای اف ـ ــراد با
نیازهای ویژه

معصومی مــدیــر کــل کتابخانههای عمومی
استان از راهاندازی دو بخش کتابخانه ای برای
افراد با نیازهای ویژه در استان تا پایان سال
خبر داد.
ب ــه گ ـ ــزارش ج ــامج ــم ،مــعــصــومــی مــدیــر کل
کتابخانههای عمومی استان از راه اندازی در
دو بخش کتابخانهای بــرای افــراد با نیازهای
ویژه در استان تا پایان سال خبر داد و گفت
این بخشها ،یک بخش ناشنوایان در ارومیه
و یک بخش نابینایان در خــوی خواهد بود.
راهانــدازی دو بخش کتابخانهای برای افــراد با
نیازهای ویژه.
معصومی مــدیــر کــل کتابخانههای عمومی
استان همچنین از افزایش یک باب کتابخانه
روستایی به مجموع کتابخانههای عمومی
استان تا پایان سال در شهرستان بوکان خبر
داد .در ایــن جلسه که در سالن اجتماعات
فرمانداری برگزار شد فرماندار اشنویه با تاکید
بر عزم جدی همه دستگاههای اجرایی برای
کمک بــه تــرویــج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
در جامعه گفت ،به منظور راهاندازی کتابخانه
عــمــومــی در شــهــر نـ ــالـ ــوس ،بـ ـخ ــش ــداری و
شــهــرداری و ش ــورای اســامــی نــالــوس ،پیگیر
تامین زمین مورد نیاز باشند و فعال تعمیر و
تجهیز محل مناسبی برای راهاندازی کتابخانه
عمومی مد نظر قرار گیرد.
وی گفت :در مساجد روستاهای پرجمعیت
شهرستان نیز کتابخانههای سیار روستایی
باید فعالیت داشته باشد.

تحلیل

صه ــای
ن ــگ ــاه ــی بـ ــه ش ــاخـ ـ 
توسعهای آذربایجان غربی
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زهرا بخشی
خبرنگار جام جم
آذربایجان غربی

بــا وجــود وعد ههــای مکــرر وز یــر جهــاد
کشــاورزی و مقامــات کشــوری بــرای حــل
مشــکل صــادرات ســیب آذربایجــان
غربی هــم اکنــون  850هــزار تن ســیب در
سردخانههای استان نگهداری میشود.
آذربایجــان غر بــی ســال زرا عــی جــاری
بــا تولیــد یــک میلیــون و  270هــزار تــن
ســیب رکــورد تولیــد ســالهای گذشــته
را شکســت و بــاز در رتبــه اول تولیــد این
محصــول اقتصادی و اســتراتژیک کشــور
قــرار گر فــت ،ا مــا بعــد از بردا شــت ا یــن
محصول و دپــوی  850هزار تن ســیب در
ســردخانهها قصــه تکــراری و تلــخ موانــع
صادراتی و نبود بازار آن آغاز شد.
بــا گذ شــت نزد یــک  8مــاه از بردا شــت
ســیب از باغــات آذربایجــان غربــی هنــوز
 850هــزار تــن ســیب در ســردخانههای
اســتان منتظر رفع موانع صادراتی اســت.
در ما ههــای ابتدا یــی بردا شــت و انبــار
ســیبهای بــا کیفیــت تولیــدی ا ســتان
در ســردخانهها رفتــه رفته اوضــاع بحرانی
تر شــد تا اواخر ســال گذشــته وزیر جهاد
کشــاورزی بــه همــراه معاونین خــود برای
رفــع موانع بخش کشــاورزی بــه خصوص
صــادرات ســیب وعدههــای مکــرری برای
حل مشکالت بازار سیب دادند.
امــا امــروز دی مــاه ســال  1400در حالــی که
بایــد باغــداران اســتان بــا ســود حاصــل
از فــروش ســیبهای تولیــدی خــود بــه
فکر بســتر ســازی برای تولید ســال آینده
با شــند پــس از ما ههــا انتظــار بیهــوده
همچنــان منتظــر ر فــع موا نــع صادرا تــی
بــرای  850هزار تــن ســیب باقی مانــده در
سردخانهها هستند.
با توجه به مدت زمان طوالنــی این میزان
محصول باقــی مانــده در ســردخانهها به
مرور زمان آسیب دیده و خراب میشوند
و از طرفی تعداد ناوگان در اســتان بســیار
محــدود ا ســت و هزینههــای سر ســام
آور حمــل و نقــل نیــز موجــب شــده تجــار
رغبتی به صادرات ســیبهای باقی مانده
نداشته باشند.
مشــکل بازاریا بــی ،موا نــع تعر فــه ای در
بر خــی از بازار هــای هــدف ،مشــکالت
بازگشــت ارز حا صــل از صــادرات بــه
چرخــه اقتصــادی کشــور ،نبــود یارانههــا
و مشــو قهای صادرا تــی بــه مو قــع و در
حد کفایت و تجهیــز ناوگان حمــل و نقل
بــه کامیونهــای یخچالــدار از مهــم ترین

چالشهــای پیــش رو در جهــت صادرات
محصول ســیب درختی آذربایجــان غربی
اســت که موجــب شــده هــر ســاله تولید
کننــدگان ا یــن محصــول ارز شــمند بــا
مشــکالت فراوا نــی د ســت و پنجــه نــرم
کنند.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
آذربایجــان غربــی در گفت و گو بــا خبرنگار
روزنامــه جــام جــم ،اظهــار داشــت :میزان
تولید سیب در اســتان طی سال جاری به
یک میلیون و دویســت و هفتــاد هزار تن
میرســد که از ایــن مقدار  850هــزار تن در
سردخانهها ذخیره ســازی شد و  350هزار
تن به عنوان ســیب صنعتی درجه سه در
اوایل فصل بصورت تازه خوری و مقداری
نیــز از طریــق کارخانجــات صنایــع تبدیلی
جذب شده است.
اکبــر کرامتــی گفــت :جهــاد کشــاورزی
اســتان  42هــزار تــن ســیب صنعتــی بــه
طور مســتقیم و از طریق ســازمان تعاون
روســتایی اســتان و  297هــزار تــن نیــز از
طر یــق کارخانجــات ا ســتانی خر یــداری
کردها ســت کــه البتــه کارخانجــات
میتوانستند نقش موثرتری در خریداری
ســیب داشــته باشــند و فقــط بــه شــعار
اکتفا نکنند.
وی افزود :بر اســاس قانون انتزاع فروش
محصــول ،بازاریا بــی ،مدیر یــت تنظیــم
بــازار و نظــارت بــر بــازار از اداره صنعــت،
معدن و تجارت اســتان به سازمان جهاد
کشاورزی انتقال یافت.
کرامتــی در رابطــه بــا ســیبهای ذخیــره
شــده در ســردخانهها نیــز ا یــن چنیــن
گفت :ســیب اگر درجــه یک و بــدون ایراد
باشــد طی مــدت زمانــی کــه در ســردخانه
ذخیره شــده اســت آســیب نمی بینــد اما
مجمــوع ســیبهای ذخیــره شــده درجه
یک صادراتی نیســتند و سیبهای درجه
یــک هیــچ مشــکلی نــه در صــادرات و نــه
در مــدت زمــان ذخیــره شــان ندارنــد و به
راحتی صادر میشوند.
وی خاطر نشان کرد :از اول امسال  6هزار

تــن ســیب از گمــرکات کل کشــور صــادر
شــده اســت که از ایــن مقــدار  4هــزار تن
متعلق به اســتان آذربایجان غربی اســت
و برخالف ادعای برخی از افــراد در رابطه با
اینکه ســیب صادر نشــده اســت  7برابر
نســبت بــه ســالهای گذشــته افزایــش
صادرات سیب را شاهد هستیم.
وی افــزود :اســتاندارد ذخیــره ســیب در
ســردخانهها بســته به گنجایــش و اندازه
ســردخانه مــورد نظــر ا ســت و بیشــتر از
ظرفیــت معمــوال مشــکل ســاز اســت به
همیــن دلیــل معمــوال  3هــزار تــن ذخیره
استاندارد صورت میگیرد.
اکبــر کرامتــی بــا اشــاره بــا کشــورهایی کــه
صادرات ســیب انجام میگیــرد گفت :طی
ســال جــاری بــه  19کشــور مختلف عــراق،
پاکســتان ،افغانســتان ،هندو ســتان،
ا مــارات متهــده عر بــی ،قزاقســتان،
ترکمنســتان ،ازبکســتان ،قرقیز ســتان،
جمهــوری عربــی لیبــی ،رو ســیه ،عمــان،
جمهوری عربی ســوریه ،گرجســتان ،قطر،
مصــر  ،اردن ،کو یــت و ایتالیــا صــادرات
صورت گرفته است.
وی در رابطــه بــا صــادرات هوایــی ســیب
نیــز اظهــار داشــت :صــادرات هوایــی بــه
دلیــل افزایــش هزینههــای حمــل و نقــل
خلیــج فــارس بــه هندو ســتان ا ســتارت
خــورد و دولــت طــی اقدامــی بــرای کمــک
بــه صــادر کننــدگان طــر ح هواپیما هــای
باربــری بــا تامیــن بنزیــن رایــگان را ایجــاد
کــرد و اســتاندار وقــت نیــز در رایزنــی بــا
فرودگاههــای مختلــف و فــرودگاه ارومیه
امکان حمل و نقل آسان را ایجاد کرد.
کرامتی بیان کــرد :اولین صــادرات هوایی
از روز چهارشــنبه  29دی مــاه بــه همــراه
دو فرونــد هواپیمــای باربــری از فــرودگاه
ارومیــه بــا تجهیز بــه سیســتم یخچــال و
نگهداری انجام خواهد شد.
وی خا طــر نشــان کــرد :بحــث صــادرات
ســیب و تهاتــر مــوز بعنــوان مشــوقی از
ســوی ســازمان جهادکشــاورزی بــرای
صادرکننــدگان صــورت گرفت کــه این کار

نیزاجرایــی شــده اســت و واردکننــدگان
مــوز از ایــن موضــوع اســتقبال کــرده انــد
چرا که ایــن ســاده تریــن راه بــرای واردات
مستقیم موز به کشور است.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه اینکــه در
ســال  1401مشــکالت ســیب کا هــش
مییا بــد ،گفــت :عر صــه تجــارت جها نــی
متا ثــر از تحــوالت و عوا مــل مختلــف
اســت خیلــی نمــی تــوان بــه صراحــت بــر
کلمــه « هیچ مشــکلی در صادرات ســیب
نخواهیــم داشــت» تاکیــد کــرد امــا ســعی
میکنیم با همکاری استانداری در تنظیم
هزینه تمام شــده قیمت ســیب که قابل
رقابــت بــا قیمــت جهانــی باشــد و برخــی
آیتمهــای کمــک بــه هزینــه حمــل و نقل،
تها تــر و مشــو قهای صادرا تــی دیگــر و
امــورات ادارتی گمرکات را آســان نماییم و
راه را بــرای صــادر کننــدگان اســتان هموار
سازیم.
همچنیــن ســازمان جهــاد کشــاورزی بــا
واکاوی مشکالت بر سر راه سیب استان
و جمع آوری ایــن چالشها طی جلســاتی
که با اســتاندار وقت داشــته ایم در ســال
آینــده مشــکالت پرتکــرار گذ شــته را
نخواهیم داشت.
اظهــارات رئیــس ســازمان جهــاد
کشــاورزی آذربایجــان غر بــی در حا لــی
اســت که هم اکنــون  850هزار تن ســیب
در ســردخانههای ا ســتان دپــو شــده و
هــم اکنــون رونــد کنــد صــادرات را شــاهد
هســتیم با احتســاب هر کیلوگرم ســیب
بیــن  100هــزار تــا  80هــزار ر یــال بــه رقمــی
حــدود هشــت تــا  10هــزار میلیــارد ر یــال
میتوان دســت یافت که در صــورت نبود
اقــدام مناســب بایــد شــاهد دور ریختــن
این حجم عظیم ســیب درختی با کیفیت
درجه یک بود.
رتبــه نخســت تولیــد ســیب درختــی در
کشــور با ســاالنه بیش از یک میلیون تن
متعلــق بــه آذربایجان غربــی اســت که 30
درصد تولید کشور را شامل میشود.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتاندار آذربایجــان غربــی گفــت :حمــل
ســیب در قالــب سیســتم حمــل و نقــل
هوا یــی ( کارگــو) بــه کشــورهای هــدف
توســط ســازمان تعــاون روســتایی انجام
میگیرد.
نــادر صادقی بــا اشــاره بــه هماهنگیهای
الزم بــا ســازمان تعــاون روســتایی کشــور
مبنــی بــر خر یــد و صــادرات ســیب درجــه
یــک اســتان از طریــق سیســتم حمــل و
نقل هوایی به کشــورهای مختلف ،اظهار
داشــت :در ایــن زمینــه ســازمان تعــاون
روســتایی همانگونــه کــه ســیب صنعتی
کشاورزان را به صورت تضمینی خریداری
کــرد ،در حــوزه خریــد ســیب صادراتــی و
حمل و نقــل هوایــی نیــز ورود پیــدا کرده
است .
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی
ا ســتاندار بــا اشــاره بــه پیگیر یهــای
اســتاندار آذربایجانغربــی و حضــور مدیر
عامــل ســازمان تعــاون روســتایی ایــران
در اســتان و برگــزاری جلســات مختلــف
در زمنیــه ر فــع مســائل و مشــکالت
صــادرات ســیب اســتان ،تصریــح کــرد:
ســازمان تعــاون روســتایی ،ســیب درجه
یــک صادراتــی اســتان را از صادرکننــدگان
و صاحبــان ایــن محصــوالت کــه
درســردخانههای اســتان موجــود اســت،
را خریداری و اقــدام به صادرات ســیب به
کشــورهای هدف خواهــد نمــود و در این
شــرایط صادرکنده قطعا به نفع اقتصادی
خود خواهد رسید.
وی اذعــان کــرد :بــا توجــه بــه هماهنگــی
اســتاندار آذربایجانغربــی بــا مدیرعامل
ســازمان تعــاون روســتایی کشــور  ،در
کمتریــن زمــان ممکــن حــدود  ۴۲هــزار
و  ۵۰۰تــن از ســیب صنعتــی کشــاورزان
توسط ســازمان تعاون روستایی به جمع
مبلغ حدود  ۵۰میلیــارد تومان به صورت
تضمینــی خریــداری شــد کــه تمامــا بــه
کشــاورزان عزیز پرداخت گردید  ،از طرف
دیگر حــدود  ۲۹۸هزارتن ســیب صنعتی
کشــاورزان نیــز توســط کارخانههــای
ً
کنسانتره اســتان و سایر اســتانها نقدا از
کشاورزان خریداری شد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتاندار آذربایجانغربــی بــا اشــاره به ۷
برابــر شــدن صــادرات ســیب از گمــرکات
اســتان بــه نســبت مــدت زمــان مشــابه
ســال گذشــته افــزود :بــر اســاس اعــام
اتحادیــه ســردخانه داران اســتان در
حــال حاضــر حــدود  ۴۴۰هزارتــن ســیب
درجــه یــک و دودر ســردخانههای
اســتان باقــی مانده کــه تنهــا  ۲۰۰هــزار تن
آن قابلیــت صــادرات دارد کــه امیدواریــم
بــا اســتفاده از سیســتم حمــل و نقــل
هوایی (کارگو) شــاهد شــتاب بخشیدن
در رونــد صــادرات ســیب بــه عنــوان
یکــی از محصــوالت اســتراتژیک اســتان
باشیم .

نامهربانیبرفوکوالک؛

امیدهابرایبازگشتسهباوانیرنگمیبازد
زمستان که فرامی رسد مناطق مرزی غرب کشور شاهد
اخباری دردناک از مرگ شهروندان این مناطق در برف
و کوالک است .امسال هم خبر آمد ،خبری تلخ از
مفقود شدن بارزان ميهني ،اسعد سيدانيفرد و بهلول
سيدانيفرد؛ سه شهروند ساكن روستاي «باوان» از
توابع شهرستان ارومیه در مناطق مرزی که هفت روز
از آن میگذرد .از روزی که اخبار مر بوط به مفقود شدن
سه شهروند منتشر شده است ،هیچ مقام و مسئول
استانی راجع به این موضوع نه اظهار نظری کرده و نه
اقدامی قابل توجه.
بدون شک مسئوالن وظیفه دارند در مقابل مردم
پاسخگو باشند .این یک اصل شهروندی است که
حکومت ها وظیفه دارند برای شهروندان شغل و
امکانات زندگی را فراهم کنند .اما نه تنها به خوبی
تامین نمی شود ،بلکه به این موضوع بی توجهی هم
میشود .مردم سهم شان از زندگی در مناطق مرزی،
محرومیت و کولبری است و کولبری یعنی معامله
نابرابر جان برای نان!

عکس تزئینی است
مردم این مناطق از سر اجبار کولبری میکنند .چه
کسی حاضر است چنین معامله با جان خود کند.
اما متاسفانه تا به حال اقدامی جایگزینی برای این کار
تعریف نشده به غیر از سکوت و بی تفاوتی نسبت به
جان شهروندان .این بی تفاوتی به مردم مناطق مرزی

درشرایط بحرانی که مردم به دنبال اجساد قربانیان این
راه پرخطر هستند صریح و عریان تر میشود چنانچه
در چند روز گذشته اقدامی درخور و قابل توجه برای
پیداکردن اجساد قربانیان از سوی مقامات دولتی
صورتنگرفتهاست .در حالیکهتماسهایخبرنگاران

جام جم در این مدت برای پیگیری آخرین وضعیت
افراد مفقود شده در برف و کوالک بی پاسخ مانده
است ،باخبر شدیم فرماندار ارومیه در ششمین روز
برای پیگیری موضوع راهی منطقه مرگور شده و هالل
احمر آذربایجان غربی هم تعدادی محدود از نیروهای
مردمی ،کوهنوردان و هالل احمر را به ارتفاعات "بنار"
برای عملیات جستجوی این سه نفر اعزام کرده است.
پس از یک هفته برف و کوالک شدید در ارومیه ،بعید
است این سه نفر زنده به آغوش خانواده هایشان باز
گردند مگر اینکه معجزه ای رخ دهد و اینجاست که
میتوان گفت " :برف چه میداند که درد نان چیست؟"
احتمال کولبری این سه نفر به اذعان مردم محلی یک
احتمال جدی است با این وجود باید تا پیدا شدن آنها
صبر کرد .از مردم مناطق مرزی نیز که با سختی های مرز
انس گرفتهاند نیز این انتظار میرود تا نسبت به رعایت
پروتکل های مرزی و عدم تردد در مناطق ممنوعه
اهتمام جدی داشته باشند تا شاهد چنین اتفاقات
تلخینباشیم.

بـ ـ ـ ــرای ط ـ ــراح ـ ــی و
اجـ ــرای پـ ــروژه گــذر
از چالش اجتماعی
توسعه نیافتگی،
نیازمند دانستن
وض ـ ـ ـ ــع م ـ ــوج ـ ــود
هوشنگ عطاپور
هــســتــیــم .قــاعــدتــا
شـ ـ ــاخ ـ ـ ـصهـ ـ ــای
روزنامه نگار
استاندارد ارزیابی
تــوســعــه انــســانــی،
اجتماعی و اقتصادی ،مبنای علمی و مستدل
برای ارزیابی شرایط کنونی است.
این سلسله گــزارش که محل ارجــاع و ماخذ
شــاخـصهــای تــوســعـهای اســتــان آذربــایــجــان
غربی؛ دادههــا و اطالعات مرکز آمــار ،سازمان
بــرنــامــه و بــودجــه ،نــشــریــات وزارتــخــان ـههــای
ذیربط و پژوهشهای آکادمیک دانشگاهی
است ،بصورت هفتگی در ویژه نامه استانی
جام جم منتشر خواهد شد.
تــحــلــیــل بـ ـخـ ـشه ــای ع ــم ــده اق ــت ــص ــادی و
گروههای فعالیتی
گروههای عمده فعالیتی در آذربایجان غربی
مــربــوط بــه بخشهای کــشــاورزی ،صنعت و
خدمات میباشد.
البته با تاکید بر این نکته مهم که  ،هر کدام
از گــروههــای عمده فعالیتی باید بــر اســاس
مزیتهای منطقه و توان اکولوژیک استانها
صورت گیرد ،بنابراین مقایسه کردن نسبت
گ ــروهه ــای عــمــده فعالیتی در اســتــانهــای
مختلف ،اطالعات سودمندی را ارائه نخواهد
داد.
به همین دلیل در تحلیلهای صورت گرفته
در ایــن بخش ،تاکید بر خــود استان و روند
تغییرات سهم هر کــدام از گــروههــای عمده
فعالیتی از  GRDPاستان است.
% 18از ارزش افزوده تولیدی استان آذربایجان
غربی در سال  1395به بخش کــشــاورزی21 ،
%به بخش صنعت و % 61به بخش خدمات
تعلق دارد.
مــقــدار و ســهــم گ ــروهه ــای عــمــده اقــتــصــادی
از  GRDPاستان از جمله م ــواردی اســت که
سمت و سوی کلی توسعه اقتصادی استان
را نــشــان م ـیدهــد .بــه عــبــارت دیــگــر ،ردپ ــای
ســیــاســتــهــای اقــتــصــادی اســتــان و ســرمــایــه
گذاریهای صورت گرفته دولتی و خصوصی را
میتوان به صورت کلی در پررنگ و یا کمرنگ
ش ــدن ســهــم گ ــروهه ــای عــمــده اقــتــصــادی از
 GRDPاستان مشاهده کرد.
سهم هر کدام از گروههای عمده اقتصادی
از ارزش افزوده تولیدی استان در بازه زمانی
 1379-1398مــورد بررسی قــرار گرفته است.
سهم بخش خدمات از  GRDPاستان در بازه
زمانی بررسی شده ،بین مقدار کمینه 49/77
درصد تا مقدار بیشینه 62/29درصد تغییرات
داشته که تغییرات انتهای دوره رونــد نزولی
است.
ســهــم ب ـخــش ک ــش ــاورزی از ارزش افـ ــزودۀ
تــولــیــدی اســتــان بــیــن مــقــدار کمینه 17/41
درصد تا مقدار بیشینه  25/16درصد تغییرات
ً
داشته که تغییرات انتهای دوره تقریبا ثابت
است.
سهم بخش صنعت نیز بین مقدار کمینه
 16/51درصد تا مقدار بیشینه  31/43درصد
تغییرات داشــتــه کــه تغییرات انتهای دوره
صعودی است.
مقایسه ساختار تولید اســتــان و کــشــور در
سال 1398نشان میدهد:
سهم بخش کــشــاورزی ،شکار ،جنگلداری و
ماهیگیری در اقتصاد استان بیش از دو برابر
سهم بخش در کشور میباشد و استان رتبه
 9را در این خصوص به خود اختصاص داده
اســت .میزان سهم این بخشها از  GDPدر
استان  17/7و در کشور  8/27میباشد.
بــنــیــانهــای صــنــعــتــی و مــعــدنــی اس ــت ــان در
مقایسه با کشور ضعیف تر بــوده و در این
سال زیر بخش صنعت با سهم  13/2درصد
 ،در ترکیب اقتصادی استان سهم بیشتری را
نسبت به بخشهای معدن ،تامین آب ،برق،
گاز ،تهویه هوا و ساختمان به خود اختصاص
داده اس ــت .مقایسه سهم بخش صنعت
استان با کشور نشان میدهد که در مجموع
سهم این بخش در استان  20/34درصد و در
کشور  43/82درصد میباشد.
بخش خدمات استان مهمترین نقش را در
تولید دارد .سهم آن بخش در ســال 1398
بیش از متوسط کشوری بــوده ،به طــوری که
سهم بخش خدمات در استان  61/1و کشور
 47/07درصد میباشد.
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دادگاه  ۲۶متهم فساد بزرگ اقتصادی در آذربایجان غربی آغاز شد
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از شــروع رسیدگی به پرونده
قاچاق سازمان یافته طال ،نقره و ارز آذربایجان غربی خبر داد.
به گزارش جامجم ،ناصر عتباتیاز آغاز رسیدگی به پرونده قاچاق سازمان یافته
طال و نقره و ارز در دادگاه انقالب اسالمی ارومیه خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ادامه داد :در این زمینه  26نفر

به اتهام قاچاق سازمان یافته بیش از  33هزار کیلو نقره ،بیش از  700کیلوگرم
طالی مصنوع و آب شده و  400هزار دالر ارز وجود دارد که به اتهام آنها رسیدگی
میشود.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی افزود :تعدادی از این متهمان
به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور تحت محاکمه هستند و پس از سیر

مراحل قانونی احکام آنها صادر و به اطالع مردم استان میرسد.
عتباتی با بیان اینکه اینگونه جرایم اقتصادی موجب اخالل در نظام اقتصادی
کشور میشود و زندگی عادی مردم را تحت تاثیر قرار میدهد گفت :دستگاه
قضایی اجازه اینگونه رفتارهای مجرمانه و تضییع حقوق عامه را نمیدهد و با
مرتکبان قاطعانه برخورد خواهد کرد.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان غربی

خبر

رشادت مرزبانان آذربایجان غربی در شرایط پوشیده از برف
آذربایجان غربی نوار مرزی طوالنی  ۹۶۷کیلومتری دارد که هر کیلومتر
از آن ،با رشادت مرزبانان و ایستادگی جوانانی عجین است که این
روزها با بارش برف سنگین ،این جانفشانی آنان بسیار بیشتر در
اذهان ،خودنمایی میکند و آن روی سکه بارش برف را در ذهن
پدیدار میسازد.
آذربایجان غربی از جمله استانهای مرزی کشور است که از قضا در
یکی از سردترین مناطق مرزی کشور ،منطقه و حتی دنیا قرار دارد و
عالوه بر آن ،کوههای سر به فلک کشیده هم میزان سرمای آن را دو
چندان میکند .این استان  ۹۶۷کیلومتر مرز با ترکیه ،عراق و نخجوان
دارد که بخش عمده آن که شاید بیش از  ۸۰۰کیلومتر باشد ،خاکی
بوده و اکثر قریب به اتفاق این مرزهای خاکی هم در کوههاست.
این کوهها و مراکز مرزبانی برخی وقتها در مناطق صعبالعبور
قرار دارد که بارش برف ،به همان اندازه که سرما را بیشتر میکند،
سختی رسیدن را نیز بسیار بیشتر میکند و این ،دسوار بودن کار
مرزبانان را میرساند.برخی اوقات زمستانی ،مرزبانان در آذربایجان
غربی کیلومترها راهپیمایی میکنند تا به محل خدمت خود برسند و
در خدمت دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باشند.
این سختیها بسیار طاقتفرساست ولی بودن عشق به وطن در
دل و خدمت به مرز و بوم پرگهر ایران اسالمی و مردم ،این سختی
را به آسانی بدل میکند.
* سختیها و شیرینیهای مرزبانی از کیان ایران اسالمی
"فرهاد" یکی از مرزبانان آذربایجان غربی که سرباز وظیفه حاضر در
مرزهای آذربایجان غربی است ،در این باره گفت :ما همه سختیها
را به جان میخریم تا امنیت را برای ایران اسالمی به ارمغان بیاوریم.
وی افزود :حضور در مرز ،در کنار سختیهای بسیاری که دارد و بر
هیچکس پوشیده نیست ،فرصتهایی را برای بچههای مرزبان
ایجاد میکند که نمیتوان از کنار آن هم گذشت.
این مرزبان نظام مقدس جمهوری اسالمی اضافه کرد :گاهی وقتها،
در هنگام حضور در مرز ،احساس میکنی که به خدا نزدیکتر هستی
و تنها خداست که صدای نفسهای تو را میشنود و این دلگرمت

میکند.
"سعید" یکی دیگر از مرزبانان افسر حاضر در مرزهای آذربایجان غربی
هم در این باره میگوید :سختیهای مرزبانی بر همگان پیداست؛
به خصوص در فصل زمستان که تا چشمت کار میکند ،برف است
و سفیدی برف گاهی حتی چشمانت را هم عین آفتاب سوزان،
میسوزاند .او اعتقاد دارد که با این همه سختی ،زیر پرچم اهلل و
نظام مقدس جمهوری اسالمی بودن ،دلگرمی خاصی برای ماست
که دلهای ما را گرم گرم میکند .این افسر مرزبانی اضافه کرد که ما
در کنار حضور در مرز ،قداست پوشیدن این لباس را نیز میدانیم
و متوجه هستیم که پرچمدار ملتی بزرگ در ابتدای مرزهای کیان
اسالمی هستیم .این حرفهای مرزبانان ،هرچند گواهی بر قداست
مرزبانی از نظام مقدس جمهوری اسالمی دارد ولی سختیهای این
حضور پراقتدار را باید همواره لمس کرد و همه مردم باید قدردان
این جانفشانی ،ایثار و از خودگذشتگی جوانانی باشند که برای دفاع از
کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی ،کیلومترها دورتر از نزدیکترین

آبادی ،با چشم باز در حال رصد این کیان مقدس هستند که البته
این قدردانی همواره در مردم ایران نیز وجود داشته است.
* مردم ایران ،قدردان مرزبانان
چنان چه شهروند ارومیهای ادامه داد :حضور مرزبانان با غیرت،
شجاع و آماده را مایه دلگرمی همه ملت ایران عنوان کرد و گفت :ما
باید قدردان صالبت در مرزهایمان باشیم" .مصطفی سعیدی" افزود:
ملت ایران همیشه قدردان خدمت گزاران خود بوده اند و همواره از
این شجاعت و دلیری ،به نیکی یاد کرده اند.
دیگر شهروندان ارومیهای گفت :کمابیش همین سخنان را گفتند
که نشان میدهد ،ملت بزرگ ایران ،این ایثار همیشگی را میبیند و
آن را درک میکند که البته این یادآوری در روزها و شبهای سرد و
برفی زمستان بیشتر تکرار میشود.
* اعمال حاکمیت ،تامین نظم و امنیت در شرایط سخت زمستان
مرزهای آذربایجان غربی
فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی با اشاره به حضور همه جانبه

مرزبانان استان در شرایط سخت زمستانی به طول  ۹۶۷کیلومتر
نوار مرزی استان ،گفت :مرزبانان توانمند استان با آمادگی جسمی
باال و توان رزمی کامل ضمن کنترل مرزهای زمینی در رابطه با ورود
کاالی قاچاق مسئولیت استیفای حقوق مرزنشینان را با برگزاری
مالقاتهای مرزی بر عهده دارند .سردار یحیی حسین خانی افزود:
افزایش طر حهای مردمیاری ،مواسات و همدلی ،توزیع بستههای
معیشتی به مرزنشینان مناطق محروم و ارائه خدمات امدادی به
مرزنشینان حتی در شرایط سخت زمستان نیز بر عهده مرزبانان
استان بوده و به طور مطلوب به انجام میرسانند .وی از همکاری
و همسوبودن مرزنشینان در کنار مرزبانان سراسر استان نیز
قدردانی کرد و ادامه داد :همان طور که رهبر معظم انقالب فرموده،
مرزنشینان ذخایر انقالب هستند و ما هم همیشه و تمام شرایط
همپای مرزنشینان و عشایر سختکوش استان هستیم.
* اولویت مرزبانی آذربایجان غربی افزایش تعامالت با مرزنشینان
است
سرگرد ابراهیم طریقی معاون فرهنگی و اجتماعی مرزبانی آذربایجان
غربی نیز در ادامه با اشاره به اهمیت ارتقای تعامالت برون سازمانی،
گفت :تبیین قوانین و مقررات مرزی به مرزنشینان این استان برای
جلوگیری از کاهش جرائم مربوطه و افزایش تعامالت برون سازمانی
برای کنترل مطلوب در نوار مرزی این خطه از ایران اسالمی در راس
برنامههای این معاونت قرار دارد .وی بیان کرد :مرزبانان آذربایجان
غربی ارتباط خوبی با مرزنشینان دارند که این تعامالت سبب افزایش
امنیت در این استان شده است.
وی افزود :مرزنشینان در خط نوار مرزی آذربایجان غربی ضمن اینجاد
تعامل با مرزبانان جمهوری اسالمی سبب اتحاد و همبستگی همه
گروهها در این منطقه شده و این امر با حمایت آحاد جامعه به وجود
آمده است .آذربایجان غربی در شمال غرب کشور  ۹۶۷کیلومتر مرز
دارد که در نقطه ورودی از کشورهای عراق ،ترکیه و نخجوان است که
از این میزان بیش از  ۵۵۰کیلومتر با ترکیه ،افزون بر  ۱۵۰کیلومتر با
نخجوان و نزدیک به  ۲۶۰کیلومتر با شمال عراق هم مرز است.

جوالن سگهای ولگرد در شهر ارومیه

گهــای ولـگــرد
بــا تــوجــه بــه اف ــزای ــش س ـ 
ارومیه مــردم خواستار جــمـعآوری اصولی
این سگها هستند و امیدوارند با ایجاد
یپـنــاه ،از
گهــای بـ 
مــراکــز نـگـهــداری از س ـ 
پرسهزنی و گزند ایــن حیوانات در امــان
بمانند.
بــه گـ ــزارش ج ــام ج ــم ،جـ ــوالن سـگهــای
یپـنــاه در اک ـثــر شـهــرهــا معضلی اســت
بـ 
که شهر ارومیه نیز از آن مصون نمانده
له ــای م ـت ـمــادی اس ــت ک ــه وج ــود
و س ــا 
سگهای ولگرد در شهر عالوه بر اینکه
آرام ــش و آســایــش م ــردم را سلب کــرده،
خود به عاملی برای انتقال بیماری و تهدید
سالمت شهروندان تبدیل شده است.
گهــای ولـگــرد در
بــا توجه بــه افــزایــش سـ 
ارومیه ،مردم خواستار جمعآوری اصولی
آنها هستند و امـیــدوارنــد بــا ایـجــاد مراکز

نگهداری از سگهای بیپناه ،از پرسهزنی
و گزند این حیوانات در امان بمانند.
* مــدیــران شــهــری اقــدامــات الزم را بــرای
جمعآوری سگهای ولگرد انجام دهند
المیرا محمدی از شهروندان ارومـیـهای
در خصوص بیان کــرد :افزایش و جوالن
سگها در کوچه و خیابانها به ویــژه در
ساعات پایانی شب و ساعات اولیه صبح
در ارومیه به خصوص در منطقه آزادگــان
آرام ــش بسیاری از شــهــرونــدان را سلب
کرده است.
وی با اشاره به وحشت برخی شهروندان
از جــوالن سگهای ولگرد در خیابانها
عنوان کــرد :افزایش کمسابقه جمعیت
سگهای ولگرد نارضایتیهایی را در پی
دارد کــه مــا از مسئوالن شهری بــه ویــژه
شـهــردار و اعـضــای ش ــورای اســامــی شهر

تقاضا داری ــم تــا در ایــن خــصــوص هرچه
زودتر اقداماتی اساسی انجام دهند.
در همین زمـیـنــه ،نــایــب رئـیــس ش ــورای
اسـ ــامـ ــی شــه ــر ارومـ ـ ـی ـ ــه در خــصــوص
جمعآوری سگهای ولگرد در شهر اظهار
گهــای بــاصــاحــب رهــا شــده در
ک ــرد :س ـ 
شهر که به صــورت گلهای تــردد میکنند
به مشکلی برای شهروندان تبدیل شده
است.
مـنــافــی خــواس ـتــار تـعــامــل و ه ـم ـکــاری با
تشکلهای زیست محیطی در این راستا
گهــای بالصاحب باید
شــد و افـ ــزود :سـ 
مدیریت شــده و هــر چــه سریعتر باید از
شهر جمعآوری شوند.
*عقیمسازی سگهای بیپناه ارومیه در
مجهزترین پناهگاه حیوانات شمالغرب
کشور
رئـ ـی ــس سـ ــازمـ ــان م ــدی ــری ــت پـسـمــانــد
شــه ــرداری اروم ـیــه بــا اشـ ــاره بــه فعالیت
یپ ـنــاه اظ ـهــار کــرد:
پـنــاهـگــاه حــیــوانــات ب ـ 
ایــن پناهگاه به مساحت سه هکتار در
جــاده شهید کالنتری واقــع شــده اســت و
سگهای بیپناه جمعآوری شده توسط
اکیپهای ویــژه و آم ــوزش دیــده در این
محل نگهداری میشوند.
هــادی بـصــاری اف ــزود :پناهگاه حیوانات
یپــن ــاه سـ ــازمـ ــان م ــدی ــری ــت پـسـمــانــد
بــ 
شهرداری ارومیه بزرگترین و مجهزترین

پـنــاهـگــاه مــوجــود در شـمــالـغــرب کشور
است که دارای بخشهای ویــژه از جمله
اتــاق عمل جهت درمــان ،واکسینهکردن
وعقیمسازی سگها توسط دامپزشک
اسـ ــت .وی گ ـفــت :در مــرح ـلــه نخست،
گهـ ــای ول ـ ـگـ ــرد تــوســط
زنـ ــد هگ ـ ـیـ ــری س ـ ـ 
پهــای ویـ ــژه ان ـجــام و سـپــس بــرای
اک ـی ـ 
یش ـ ــده پـ ــرونـ ــده
حـ ــیـ ــوانـ ــات ج ـ ــمـ ـ ـعآور 
تشکیل مـیشــود ،پس از ورود سگ به
مرکز ساماندهی کنترلهای الزم از نظر
بیماریهای انگلی و سایر بیماریها و
آسیبهای جسمی بــر روی ســگ انجام
گرفته و به اتاق عمل انتقال داده میشود.
رئـ ـی ــس سـ ــازمـ ــان م ــدی ــری ــت پـسـمــانــد
شهرداری ارومیه افزود :بعد از عقیمسازی
گهــا بــه قرنطینه منتقل میشوند
سـ 
و پــس از طــی دوره جــراحــت و در صــورت
لزوم تزریق آنتیبیوتیک و بهبود زخمهای
حاصل از جراحی ،پالک گذاری و به آغوش
طبیعت منتقل میشوند.
نکــه ب ــرای کنترل
ب ـصــاری بــا تــاکـیــد بــر ای ـ 
یپــن ــاه بــایـسـتــی
گه ــای بــ 
جـمـعـیــت سـ ـ 
رفتارشناسی این حیوانات در دستورکار
قــرار گیرد تصریح کــرد :کانونهای تولید
سگهای بیصاحب باید شناسایی شود
نهــا مورد
و علت اصلی افزایش تعداد آ 
بررسی قرار گیرد.
گهــا بـهصــورت
وی خاطرنشان ک ــرد :سـ 

گلهای زندگی میکنند و برای خود قلمرو
دارنـ ــد .چنانچه شکمشان سیر باشد،
بههیچعنوان قلمروشان را ترک نمیکنند
و اجـ ــازه هــم نـمـیدهـنــد حــیــوان یــا سگ
دیگری وارد قلمرو آنها شود.
رئـ ـی ــس سـ ــازمـ ــان م ــدی ــری ــت پـسـمــانــد
شـ ـه ــرداری ارومــی ــه اف ـ ــزود :زمــانــی کــه ما
زیستگاه اینها را خالی میکنیم ،بهسرعت
گهــای دیگر از قلمروهای مـجــاور به
سـ 
آنجا مهاجرت میکنند ،بنابراین وقتی در
قلمروشان احساس امنیت کنند سریعا
زادوولد میکنند و همچنین سگها سالی
دو بار معموال زادوولد دارند و هر بار چهار
تا هشت شکم زایمان میکنند.
بصاری گفت :زندهگیری ،واکسیناسیون،
عقیمسازی و سپس رهاسازی در محلی
گهــا از آنـجــا جمع آوری شــدهانــد
کــه سـ 
فرآیندی کارشناسی و علمی اســت که از
سوی صاحب نظران بر آن جهت کنترل
یپـنــاه در شهرها
گهــای بـ 
جمعیت س ـ 
تاکید میشود.
وی بــا اش ــاره بــه دستورالعمل ســازمــان
بهیاریها و همیاریهای وزارت کشور که
در سال  1387تهیه شده است ،گفت :در
این شیوهنامه کشتار ممنوع اعالم شده
و بر روش واکسیناسیون و عقیمسازی
توصیه و تاکید شده است.
رئـ ـی ــس سـ ــازمـ ــان م ــدی ــری ــت پـسـمــانــد

ش ـ ـهـ ــرداری ارومـ ـی ــه خ ــاط ــر ن ــش ــان ک ــرد:
ت ـعــدادی از شـهــرونــدان بــا اخــتــه ک ــردن و
گهــای ولــگــرد مخالف هستند
جمع سـ 
و برخی دیگر نیز از پرسهزنی سگها ابراز
نگرانی میکنند .این موضوع باعث شده
که به نظر برسد مشکل یادشده پیش از
هر اقدامی نیاز به پایش فرهنگی دارد که
در این مسیر نیازمند مشارکت رسانهها
جهت فرهنگسازی هستیم.
ب ـصــاری تــاکـیــد کـ ــرد :بـ ــرای آنکـ ــه پــروســه
ساماندهی به صورت کامل و اصولی انجام
گیرد ،نیازمند همیاری و مشارکت نهادها
نهــای متولی ایــن امــر از جمله
و ســازمــا 
دامپزشکی ،محیط زیست و صدا و سیما
هستیم زیــرا این امر یک موضوع فراگیر
است و نیازمند مشارکت جمعی است.
وی گفت :شهروندان درصورت مشاهده
یپـنــاه در شهر میتوانند از
گهــای بـ 
سـ 
طریق سامانه 137موضوع را گزارش کنند
تا در اسر ع وقت اکیپهای ویژه در محل
حاضر شده و اقدام به زندهگیری کنند.
رئـ ـی ــس سـ ــازمـ ــان م ــدی ــری ــت پــســمــانــد
شهرداری ارومیه تصریح کرد :شهروندان
در ص ــورت مـشــاهــده پــاک وی ــژه در کنار
گوش سگها میتوانند اطمینان حاصل
کنند که این حیوانات خطری بــرای آنها
نــدارنــد و در درمانگاه ســازمــان مدیریت
پسماند واکسینه و عقیمسازی شدهاند.

نمایش " کالیگوال " در ارومیه به روی صحنه رفت
طراحی و کارگردانی نمایش کالیگوال را به طور مشترک کریم علی خواه و
مهدی حیدری هنرمندان برجسته آذربایجان غربی بر عهده دارند و در
آن بهرام جاللی ،سعیده شکری ،علی مازیکاری ،سعید عبدالهی ،سجاد
جبارزاده  ،عطا رستم زاده ،داریوش سراج و کریم علی خواه ایفای نقش
میکنند.
اعضای گروه نمایش اتود ،برای اجرای این اثر مهم تاریخ ادبیات جهان
 8ماه تمرین کرده اند و قرار است تا سی ام دی ماه هر روز  6عصر این
نمایش را در تاالر شمس مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ارومیه اجرا کنند .
ویژگی خاص آلبرکامو در اثر فاخر کالیگوال ،راه وارونهای است که در
ستایش زندگی برگزیده است او برخالف معاصران و گذشتگان از مرگ
به ارزش زندگی میرسد و آن را در قالب یک اثر دراماتیک به اندیشه خود
جاودانهمیکند.
مرگ تاکنون به عنوان بزرگترین و ترسناکترین معمای حل نشده باقی
مانده است و نمایشنامه کالیگوال تالشی است برای شناختن مرگ،
معمایی پیچیده که از آغاز خلقت بشر تا کنون ذهن و اندیشه او را
معطوف خود کرده است .کامو ساحرانه مفهوم " بیمعنایی " را به چیزی

مثبت تبدیل میکند و از آن نیرو میگیرد تا زندگی را لحظه لحظه حس
کند و تا جایی که میتواند از آن لذت ببرد.
گروه گارگردانی دونفره اتود سوابق درخشانی در کارنامه هنری خود دارند .
کریم علی خواه  .کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر است که از سال 1372
فعالیت هنری خود را آغاز و تا کنون بیش از  ۶۰نمایش صحنهای را
کارگردانی کرده است .حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر درسه

دوره ،جشنواره بینالمللی تئاتر ایران زمین ،جشنواره بینالمللی تئاتر
دانشگاهی ،جشنوارههای سراسری تئاتر و کسب عناوین متعدد در
زمینه کارگردانی و بازیگری از جمله دستاوردهای هنری وی به شمار
میرود .مهدی حیدری که دانش آموخته کارشناسی ارشد کارگردانی
نمایش است نیز به عنوان فیلمساز ،در بیش از پنجاه جشنواره
بینالمللی و ملی فیلم حضور داشته و تا کنون  ۴۸عنوان بهترین
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اجتماعی

کارگردانی ،بهترین فیلم داستانی و بهترین مستند را در سوابق هنری
اش به ثبت رسانده است.
گروه نمایش اتود  ،تا کنون حضور در جشنواره بینالمللی تاتر فجر در
سه نوبت ،جشنواره ایران زمین ،جشنواره بینالمللی تاتر دانشجویان،
جشنواره بینالمللی ازمیر ترکیه را با کسب جوایز متعددی در کارنامه
دارد.

۶۳درصداعتباراتخشکسالی
عشایر آذربایجانغربی جذب
شد

مدیرکل امور عشایری آذربایجانغربی گفت:
امسال برای مقابله با بحران خشکسالی و تامین
آب شرب مورد نیاز برای عشایر استان  ۶۳درصد
اعتبارات به میزان  ۳۴میلیارد ریال اعتبار ملی از
طرف سازمان امور عشایر جذب شده است.
به گزارش جام جم ،علی ناجی افزود :مهمترین
مشکل عشایر استان در این روزها ،خشکسالی
و تامین آب است که برای امسال  ۵۴میلیارد ریال
در نظر گرفته شده است که  ۶۳درصد اعتبارات به
میزان  ۳۴میلیارد ریال اعتبار ملی از طرف سازمان
امور عشایر جذب شده و باقی مانده اعتبارات تا
پایان سال جذب خواهد شد.
مدیرکل امور عشایری آذربایجانغربی افزود :این
اعتبارات با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت
پنج ساله به عشایر آذربایجانغربی پرداخت
میشود.ناجی اظهار داشت :همچنین طی سال
جاری  ۲۰هزار تن انواع نهاد ه دامی اعم از جو ،ذرت،
سبوس و کنسانتره دامی بین عشایر استان
توزیع شده است ،بیان کرد :این نهادهها به نرخ
ارز دولتی تامین و در بین جمعیت عشایری
استان توزیع شده است .وی تاکید کرد :عشایر از
زحمتکشترین اقشار جامعه هستند که بخشی
از مایحتاج مورد نیاز سبد غذایی و زندگی جامعه
را تولید و تأمین میکنند که تأمین نهادههای
دامی ،خرید تضمیی دام عشایر و تامین آب
شرب بهداشتی در شرایط حاد خشکسالی از
اولویتهای دولت است ۲ .میلیون و  ۶۷۰هزار
هکتار اراضی مرتعی در این استان وجود دارد که از
این مقدار یک میلیون و ۶۰۰هزار هکتار با ۵۹درصد
تحت پوشش عشایر استان است؛ عشایر استان
 ۱۲ایل و  ۲۱طایفه مستقل هستند و  ۳۳۶روستای
آذربایجان غربی نیز ویژه عشایر است /.ایرنا

بارش برف پای شکارچیان
غیرمجاز را به تاالب "گروس"
مهاباد باز کرد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت:
ماموران یگان حفاظت در حوزه استحفاظی تاالب
فصلی گروس این شهرستان موفق به دستگیری
پنج شکارچی شدند.
فاروق سخنور اظهار داشت :نیروهای یگان
حفاظت اداره در حین گشت و کنترل مستمر
و شبانه روزی و حفظ و حراست از مناطق تحت
مدیریت در پناهگاه حیات وحش تاالب گروس،
پنج نفر متخلف شکار و صید غیرمجاز را در حین
اقدام به شکار طی یک مأموریت دستگیر کردند.
وی ادامه داد :در بازرسی از متخلفان پنج قبضه
اسلحه شکاری ۲ ،رشته فشنگدان و الشه  ۲قطعه
مرغابی به همراه سایر ادوات شکار کشف و ضبط
شد .رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد
بیان کرد :در پی بارش برف سنگین و کوالک در
منطقه عدهای سود جو به طمع شکار پرندگان
وارد تاالب گروس شده بودند که با حضور به موقع
محیط بانان دستگیر و پرونده جهت رسیدگی
به مراجع قضایی ارجاع شد .سخنور بیان کرد:
مأموران یگان حفاظت با همکاری دوستداران
محیط زیست به صورت مستمر و شبانه روزی
نسبت به پایش مناطق تحت مدیریت اقدام کرده
و ضمن جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز ،زنده
گیری ،تخریب و آلودگی محیط زیست ،متخلفان
را شناسایی و برابر قانون با آنها برخورد میکنند.
به گزارش تاالب فصلی گروس در نزدیکی تاالب
کانی برازان و از تاالبهای اقماری جنوب دریاچه
ارومیه است .مهاباد در جنوب آذربایجانغربی
واقع شده است که عالوه بر تاالب گروس دارای
تاالب بینالمللی "کانیبرازان" تاالبهای دایمی
"حسنخان" و "قوپیباباعلی" و تاالبهای فصلی
دیگری از جمله "داشخانه" و "قرهقشالق" نیز
است.

صاحب امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمیایران
سرپرست استان آذربایجان غربی :طاهره زینالی
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امام خمینی
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ثبت نام  70هزار نفر در طــرح ملی مسکن استان

به گزارش جام جم ،سید محسن حمزهلو ،مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در
گفت و گویی مبسوط به تشریح وظایف قانونی و حاکمیتی این نهاد در استان پرداخت
و ضمن تبیین اقدامات صورت گرفته در راستای نهضت ملی تولید مسکن ،به ضوابط
دست و پا گیر میراث فرهنگی ،صنایع دس تی و گردشگری استان در رابطه با احیا
بافت تاریخی شهر اشاره کرد و در ادامه با گریزی به موضوع کمربندی دوم ارومیه ،به
سواالت و حواشی مطرح در این خصوص پاسخ داد.
* آخرینوضعیتنهضتملیتولیدمسکندر آذربایجانغربیچگونهاست؟
با توجه به سیاستهای دولت مبنی بر احداث  4میلیون واحد در  4سال آینده،
سهمیه آذربایجان غربی  180هزار واحد اعالم شده است .مهمترین آیتم در بحث
احداث مسکن ،تامین زمین است که در این راستا در چهار ماه گذشته با تعامل با
منابع طبیعی استان نزدیک به  24هزار هکتار زمین از اراضی داخل حریم شهرها تحویل
گرفته ایم و زمینهای مناسب برای احداث واحدهای مسکونی انتخاب شده است.
همچنین از ظرفیت اراضی داخل محدوده شهر هم استفاده میکنیم ،از جمله اراضی
مازاد دستگاههای دولتی که طبق قانون باید ظرف دوماه احصا شده و در اختیار راه و
شهرسازی قرار گیرد.
برخی اراضی هم که مازاد بر سرانه هستند در قالب نهضت ملی تولید مسکن به
مسکونی تغییر کاربری مییابند.
*معیارها در انتخاب زمینها چیست؟ آیا همچون مسکن مهر در خارج از محدوده

شهر احداثخواهندشد؟
تالش داریم از تجربیات طرح مسکن مهر و اقدام ملی استفاده کنیم و زمینهایی را در
محدوده شهر و دارای خدمات زیربنایی هستند ،انتخاب کنیم تا متقاضیان سالها در
انتظار رسیدن زیرساختهای اولیه مثل برق ،گاز ،آب و سایر خدمات نباشند.
*در حالحاضر برایساختچهتعدادواحدمسکونیزمینتامینشدهاست؟
در مقابل 180هزار مسکنی که سهمیه آذربایجان غربی است برای  235هزار واحد زمین
تامین شده است چرا که سقفی برای ثبت نام وجود ندارد و هر روز بر شرایط ثبت
نامیها افزوده میشود که مجردها نیز اخیرا حائز شرایط شدند.
*درآذربایجان غربی جه تعدادی متقاضی بهره مندی از طرح نهضت ملی تولید
مسکنهستند؟
تا کنون  70هزار ثبت نام کرده اند که از این تعداد افراد واجد شرایط انتخاب شده و
مراحل واگذاری زمینها آغاز میشود.
*واگذاریهابهچهشکلخواهدبود؟
واگذاریها به شکل گروهی و انبوه سازی ،مشارکتی و البته تفاهم نامههایی است که
با وزارتخانهها و ارگانهای مختلف وجود دارد.
*تسهیالتاختصاصیبهچهشکلیخواهدبود؟
تسهیالت در مراکز استانها سه میلیارد و  500میلیون ریال ،در شهرستانها سه
میلیارد ریال و در روستاها  2/5میلیارد ریال با کارمزد بین  5تا  9درصد است.

*انتخابزمینهابر چهمعیار واساسیاست؟
 تمام تالش ما این است که اراض ی با کیفیت انتخاب شود ،چون نمیخواهیمتجربیات تلخ مسکن مهر را تکرار کنیم.
*اشاره کردیدبهبحثمسکنمهر؛ آیاواقعاهمهپروژههایمسکنمهر در آذربایجان
غربیبهمتقاضیانتحویلدادهشدهاست؟
بله ،وزارت راه و شهرسازی اتمام پروژههای مسکن مهر در آذربایجان غربی را شش ماه
قبل و همزمان با سفر وزیر راه وشهرسازی اعالم کرده است؛ پروژههای باقی مانده که
حدود  1500واحد است مربوط به تعاونیهای مسکن مهر است که به علت مشکالت
ناشی از اختالف بین اعضا ،اختالف بین شرکت و اعضا ،هیات مدیره یا تمدید شرکت،
مجامع و حسابرسی آنها همچنان راکد مانده اند.
*راهوشهرسازیاقدامیبرای کمکبهاتماماینپروژههانخواهد کرد؟
در سطح استان برای اجرای خدمات روبنایی ،آسفالت معابر ،تکمیل کارهای
باقیمانده پروژهها و اجرای دیوارهای حائل بالغ بر  1300میلیارد ریال در قالب تبصره
 8قانون بودجه تامین اعتبار شده و در دست اقدام است .اما واقعیت این است که
برخی شرکتها به جهت انتفاع از طوالنی شدن پروسه تحویل مسکن مهر ،رغبتی به
پایان کار ندارند؛ الزم است اداره تعاون به این موضوع ورود کنند.
*در حوزهبازآفرینیشهری،انتقاداتیبر بی توجهیبهبافت تاریخیشهر مطرحاست،
آیامیپذیرید؟
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی بیش از  300هکتار
از هسته اصلی شهر را به عنوان بافت تاریخی اعالم و ضوابط و قوانین خاصی برای آن
تعریف کرده است .از سویی معتقدیم اعالم این مساحت از بافت تاریخی در وسط
شهر معنی و مفهومی ندارد چراکه شهر را عمال قفل کرده است.
با این وجود راه و شهرسازی تسهیالت ارائه میکند اما ساکنان در بافت تاریخی راغب
نیستند چرا که توجیه اقتصادی ندارد.
*آیارایزنیهاییبرایحلاینمشکلانجامشدهاست؟
با تاکید استاندار و در پی جلساتی که با وزیر میراث فرهنگی داشته اند مقرر شده
است که در محدوده بافت تاریخی ارومیه بازنگری شود تا ضمن احصا و حفاظت از
لکههای تاریخی ،سایر مناطق آزادسازی شود تا ساکنان برای بازسازی واحدهای تجاری
و مسکونی خود تشویق شوند.
*شمامعتقدیدضوابطبافتتاریخیمانعاز بازآفرینیشهریاست؟
معتقدم تعریف  300هکتار از هسته مرکزی شهر در بافت تاریخی آنهم با ضوابط خاص،
باعث میشود بافت تاریخی در آینده به بافت متروکه شهر تبدیل شود بنابراین باید
ضمن توجه به اماکن تاریخی از موضوع شهرسازی غافل نشویم؛ معقول نیست به
خاطر یک اثر تاریخی کل منطقه را محدوده بافت تاریخی بخوانیم.
* از کمربندی دوم ارومیه برایمان بگویید؛ علت مخالفت راه و شهرسازی آذربایجان
غربیبااینپروژهچیست؟
راه و شهرسازی آذربایجان غربی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی در حوزه شهرسازی،
مکلف به ارتقا کیفیت زندگی مردم است که این امر جز با رعایت مباحث اولیه زندگی
شهرنشینی محقق نمیشود.راه و شهرسازی برخالف شهرداری نگاه تخصصی به
موضوع کمربندی دوم ارومیه دارد و کامال تخصصی و کارشناسی اظهارنظر میکند؛
اوال کمربندی دوم ارومیه با وجود برخورداری از مصوبه شورای ترافیک ،فرآیند قانونی
تصویب در راه ها باالدست از جمع طرح جامع و تفضیلی شهر را طی نکرده است .از
سوی دیگر کمربندی خارج از محدوده شهر است بنابراین شهرداری نباید در این
موضوع ورود میکرد .درآمدهای داخل محدوده شهر را به لحاظ قانونی در خارج از
محدوده هزینه نماید.
*شهرداریدر ساخت کمربندیدومغیرقانونیعمل کردهاست؟

متاسفانهبرخیاتفاقاتحولمحور کمربندیدومارومیه کامالغیرقانونیاست،بعضی
اراضی ملی حاشیه کمربندی را با اشخاص با مالکیت قولنامه ای مصالحه کردهاند .از
سوی دیگر شهرداری برای زمینهای خارج از شهر حق صدور پروانه مسکونی و تجاری
ندارد ،در مصالحه با تمام مالکین در مسیر کمربندی کاربری تجاری و مسکونی چند
طبقه و پروانه رایگان صادر شده است که کال با قانون منع فروش و نقل وانتقال اراضی
فاقد کاربری مسکونی و همچنین با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مغایرت
کامل دارد .به عنوان یک ارومیهای و از جایگاه حاکمیتی که تالشمان برای ارتقا کیفیت
زندگی شهری است ،اجازه نخواهیم داد کمربندی دوم به گسترش ساخت و سازهای
غیرمجاز و گسترش حاشیهنشینی دامن بزند.
*راهوشهرسازیچراپیشتر موضوعرابررسینکردهبود؟
از  1/5سال قبل مکاتبات برای بازنگری در پروژه دوم کمربندی آغاز شده است و حتی
در زمان شهریاری استاندار وقت نیز جلساتی در این خصوص برگزار شد و مخالفت
مان را در قالب مباحث حقوقی ،فنی ،اجرایی ،قانونی و کارشناسی اعالم کردیم اما
در نهایت هفته پیش با بازدید معتمدیان ،استاندار آذربایجان غربی از این پروژه با
صراحت مواضعمان را بیان کردیم و خواستار بازنگری در اجرای این پروژه شدیم.
* چند روز پیش موضوع کمربندی دوم در صحن شورای اسالمی شهر ارومیه با
حضور جنابعالیمطرحشدهبود،واکنششوراچهبود؟
اعضای شورای شهر هم اذعان داشتند که اشتباه بوده است.
*اجرایپروژه کمربندیدوممتوقفمیشود؟
نمیتوان پروژه را متوقف کرد .مشکل اصلی این است که شهرداری ارومیه تا کنون 1200
میلیارد ریال از اعتبارات شهری برای این پروژه هزینه کرده است ،در مقابل کار انجام
شده قرار گرفتهایم .تصمیم نهایی بر این است که ادامه فاز دوم کمربندی و ادامه
فرایند تا انتخاب مشاور و تعیین تکلیف مسیر فعال متوقف شود .در فاز نخست
مسیر  4/5کیلومتری باقیمانده بازنگری شده و حتیاالمکان مشکالت حقوقی،
قانونی ،فنی و اجرایی و کارشناسی در آن تعدیل شوند.
*سرنوشتمصالحههایانجامشدهوپروانههایی کهصادر شده،چهخواهدشد؟
اجازه نخواهیم داد خارج از محدوده شهر ،شهرداری پروانهای مسکونی و تجاری
صادر و اجرا کند .نباید کمربندی دوم با صدور مجوزهای ساخت و ساز مغایر قانون
به سرنوشت کمربندی خاتماالنبیا دچار شده و چهره ناخوشایندی از شهر را برای
مسافران و گردشگران تداعی کند .ضمن اینکه با این روش عمال تمام هزینههای
شهرداری و انتظار عملکرد از کمربندی به طور قطع از بین خواهد رفت.
*ساخت کمربندیدر حیطهوظایف کدامنهاداستشهردارییاراهوشهرسازی؟
متولی اجرای پروژههای کمربندی مجموعه راه و شهرسازی و آن هم از محل اعتبارات
ملی است .شهرداری ارومیه چرا در سالهای گذشته به جای پرداخت حقوق و بیمه
کارگران ،رسیدگی به منظر و اجرای پروژههای شهری 1200 ،میلیارد ریال از اعتبارات
شهری را برای این پروژه که میتوانست از محل منابع ملی تامین و اجرا شود ،هزینه
کرده است؟!خوشبختانه با تاکید استاندار آذربایجان غربی مقرر شده است این پروژه
در ادامه در قالب ماده  23موافقت سازمان برنامه و بودجه را بگیرد تا از محل اعتبارات
ملی اجرایی شود.
*کالم آخر؛
راه و شهرسازی از جایگاه قانونی برای اعمال حاکمیت در زمینه کنترل و نظارت بر
اجرای طر حهای توسعه شهری برخوردار است ،بنابراین در برابر هر گونه تخلف
خواهیم ایستاد .همانطور که با ساخت و سازهای غیرمجاز مقابله میکنیم ،از صدور
پروانههای ساخت غیرمجاز جلوگیری میکنیم ،در برابر سایر تخلفات در زمینههای راه
و شهرسازی هم خواهیم ایستاد .در برخورد با تخلفات هیچ تعارفی نداریم و در نهایت
اگر توجه نشود حتما باید در برابر مراجع قضایی پاسخگو باشند.
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