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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

ح شد؛ در گفتگو با جام جم مطر

عظمت ایام اهلل دهه فجر و انقالب 
اسالمی به مردم تبیین شود

پیگیر رفع مشکل تاخیر در تکمیل  
یز هستیم آزاد راه  ارومیه_تبر

نماینده ولی فقیه درآذربایجان غربی: نماینده مردم ارومیه در مجلس:

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: عظمت 
ایام اهلل دهه فجر و انقالب اسالمی که موجب شکستن هیمنه غرب و 
شرق شد، باید به مردم تبیین شود و در این خصوص همه ما وظیفه سنگینی داریم.
بــه گـــزارش جــام جــم، حجت االســـالم سید مهدی قریشی در جلسه شئون 
فرهنگی ارومیه افزود: اگر مردم عظمت ایام اهلل را درک کنند، در جهت حفظ 
آن تالش خواهند کرد بنابراین الزم است این مسائل به مردم تبیین شود.
وی با بیان این که هر برنامه ای که بــرای دهــه فجر برنامه ریزی شــده به طور 
قطع باید پیوست فرهنگی داشــتــه باشد و در ایــن مــورد از صاحب نظران 

استفاده شود، اضافه کرد: دستگاه های شاخص باید،... 

ــی گــفــت:  ــالمـ ــه در مــجــلــس شــــــورای اسـ ــ ــی ــردم ارومــ ـــ ــنــده م ــمــای ن
مــوضــوع نقدینگی آزاد راه ارومــیــه _تبریز در حــال بــررســی اســت.

به گزارش جام جم، وحید جالل زاده با اشاره به علت تاخیر در اجرای قطعه سوم 
آزاد راه ارومیه _تبریز بابیان این که پیگیر رفع مشکل تاخیر در تکمیل آزاد 
راه ارومیه_تبریز هستیم، افزود: به دلیل وجود مشکل نقدینگی؛ عملیات 
تکمیل قطعه ســوم  آزاد راه ارومــیــه _تبریز با مشکل متوقف شــده است.
، وزارت  وی با اشــاره به این که با توجه به افزایش بها و انصراف سرمایه گذار
راه و شــهــرســازی بــه دنــبــال راهــکــار حقوقی بــرای جــذب ســرمــایــه گــذار جدید 

و تکمیل قطعه سوم آزاد راه است، تصریح کرد: جلساتی با وزیر راه و .. 
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شرکت  صاحب  آذربایجان غربی 
می شود بومی  هواپیمایی 

خانه امن، یاری رسان زنان آسیب دیده
ویــژه هـا

ومیه یاچه ار گنجی نهفته در اعماق در ومیهآرتمیا،  یاچه ار گنجی نهفته در اعماق در آرتمیا، 
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 "نام
ع واکسنواکسن" نو

 "مقدار و نحوه
یق" یقگروه سنیتزر واکسنهای  مجاز برای استفاده در دز سومتعداد نوبت تزر

 "شرایط
منع مصرفنگهداری"

مدت 
نگهداری بعد 

از بازگشایی

 "نیم سی سیغیرفعالسینوفارم
عضالنی"

 "باالی 12
سال"

 "افراد باالی 18 سال سه نوبت
)روز 0 - 28 - 120 ("

ترجیحا از واکسن غیرفعال استفاده شود گرچه می توانند 
آسترازنکا و یا پاستوکووک پالس نیز دریافت نمایند

"سابقه آلرژی به این واکسن و یا هر یک از اجزا تشکیل دهنده سابقه واکنش های 2 تا 8 درجه
افزایش حساسیتی بیماری حاد متوسط تا شدید با یا بدون تب هستند تا زمان بهبودی"

6 ساعت

 "نیم سی سیغیرفعال برکت
عضالنی"

 "باالی 18
سال"

 "افراد باالی 18 سال سه نوبت
)روز 0 - 28 - 120 ("

ترجیحا از واکسن غیرفعال استفاده شود گرچه می توانند 
آسترازنکا و یا پاستوکووک پالس نیز دریافت نمایند

"بارداری- شیردهی - بروز عالئم و حساسیت های شدید ) تب شدید باالی 39 درجه و 2 تا 8 درجه
تشنج، واکنش های حساسیتی شدید و یاآنافیالکسی( بعد از تزریق دوز اول"

8 ساعت

 "نیم سی سیغیرفعالبهارات
عضالنی"

 "باالی 18
سال"

 "افراد باالی 18 سال سه نوبت
)روز 0 - 28 - 120 ("

ترجیحا از واکسن غیرفعال استفاده شود گرچه می توانند 
آسترازنکا و یا پاستوکووک پالس نیز دریافت نمایند

- مبتالیان به 2 تا 8 درجه "بارداری- حساسیت به هر یک از اجزای واکسن- بیماری های حاد و تبدار
اختالالت انعقادی و بیماری های خونریزی دهنده"

6 ساعت

"پروتئین نو ترکیب  کنژوگه با پاستوکووک
" توکسوئید کزاز

"نیم سی سی 
عضالنی"

 "باالی 12
سال"

 "افراد 12 تا 17 سال دو نوبت )روز 0 - 28 (
افراد باالی 18 سال سه نوبت )روز 0 - 28 - 

56 ( دوز روز 56 پاستوکووک پالس"

"بارداری- شیردهی، واکسیناسیون در افراد مبتال به بیماری های تب دار و یا وجود 2 تا 8 درجهبرای افراد باالی 18 سال پاستوکووک پالس
شواهدی دال برهرگونه عفونت متوسط یاشدید توصیه نمیشود. به تاخیر انداختن 

تزریق واکسن تا زمان بهبودی الزامی است"

6 ساعت

پاستوکووک 
پالس

"ماده موثره این واکسن یک پروتئین 
نوترکیب وحاوی بخش RBD از ژن 

"2-SARS-COV ویروس SPIKE

 "نیم سی سی
عضالنی"

 "باالی 18
سال"

"واکسیناسیون در افراد مبتال به بیماری های تب دار و یا وجود شواهدی دال برهرگونه 2 تا 8 درجهبه عنوان دز سوم برای کلیه واکسنها قابل استفاده می باشد 
فونت متوسط یا شدید توصیه نمیشود. به تاخیر انداختن تزریق واکسن تا زمان 

بهبودی الزامی است."

8 ساعت

"آنتی ژن نو ترکیب  کووید- 19 حاوی اسپایکوژن
پروتئین اسپایک"

 "یک سی سی
عضالنی"

 "18 تا 50 سال
 فاقد بیماری

زمینه ای"

"افراد 18 تا 50 سال سه نوبت )روز 0 - 21 
") 113 -

6 ساعت از زمان بارداری- شیردهی2 تا 8 درجهاسپایکوژن
بازسازی

"نوترکیب با استفاده از وکتور اسپوتنیک وی
"S آدنوویروس حامل ژن

 "نیم سی سی
عضالنی"

 "باالی 18
سال"

"افراد باالی 18 سال سه نوبت )روز 0 - 28 - 
" 120 (   ویال نوبت اول آبی و نوبت دوم قرمز

زیر منهای آسترازنکا - پاستوکووک پالس
18 درجه 

سانتیگراد

"بارداری- شیردهی، وجود سابقه واکنش حساسیتی شدید  )آنافیالکسی( به دوز قبلی 
و یا ترکیبات این واکسن بیماری حاد متوسط تا شدید با یا بدون تب هستند تا زمان 

بهبودی، بروز تشنج به دنبال تزریق دوز قبلی واکسن"

2 ساعت از زمان 
آب شدن

"آدنوویروس شامپانزه به عنوان آسترازنکا
"S حامل برای ژن

 "نیم سی
 سی

عضالنی"

 "باالی 18
سال"

 "افراد باالی 18 سال سه نوبت 
)روز 0 - 56 - 148 ("

آسترازنکا - پاستوکووک پالس -  اسپوتنیک نوبت اول 
)آبی (

"وجود سابقه واکنش حساسیتی شدید )آنافیالکسی( به دوز قبلی و یا ترکیبات این 2 تا 8 درجه
واکسن، بیماری حاد متوسط تا شدید با یا بدون تب هستند تا زمان بهبودی"

6 ساعت

راهنمای  به روز رسانی شده واکسیناسیون کرونا

 در صورت وجود اختالالت انعقادی و یا کاهش پالکت های 
خون بدلیل خطر خونریزی محل تزریق باید احتیاط شود.

انعقادی  اختالل  یا  دهنده  خونریزی  بیماری  اگر   
ضد  خون)  کننده  رقیق  وهای  دار یا  و  ید  دار )هموفیلی( 
در  باید  واکسیناسیون  کنید،  می  استفاده  انعقادی( 
انجام  انعقادی  فاکتورهای  یافت  در از  بعد  اول  ساعتهای 
ریق محل حدود 30 دقیقه تحت فشار قرار  شود و بعد از تز

داده شود.
با   19 کووید-  یافت واکسن های   حداقل فاصله بین در
وز است و در واکسن پاستوکووک با  سایر واکسن ها 14 ر

واکسن توام سه ماه می باشد.
 بایستی واکسن را از نظر ظاهری بررسی کرد و در صورت 
وجود تغییر رنگ یا وجود هر گونه ذرات معلق از استفاده 

واکسن خودداری نمود .

ریق یک دوز واکسن برکت یا بهارات قبل از   در صورت تز
بارداری نوبت دوم سینوفارم توصیه می شود و در صورت 
تزریق یک دوز واکسن اسپوتنیک یا آسترازنکا قبل از بارداری 

نوبت دوم واکسن آسترازنکا توصیه می شود.
ج از   تجویز دوز بوستر به آن گروه از هموطنانی که در خار
، مادرنا یا جانسون دریافت کرده اند  کشور واکسن های فایزر
الزم است یک نوبت واکسن آسترازنکا یا پاستوکووک پالس 

 ، فایزر های  واکسن  دوم  نوبت  از  ماه   ۶ حداقل  فاصله  به 
ریق و در سامانه  مادرنا و یا واکسن تک دوزی جانسون تز

سیب تحت عنوان یادآور ثبت گردد.
یافت  ع است/ افراد در ریق داخل عروقی اکیدا ممنو  تز
کننده واکسن باید تا 15 تا 30 دقیقه بعد از تزریق در دسترس 

بوده و در مرکز بمانند.
 واکسن های مجاز در دوران بارداری برای مادران باالی 18 

سال سینوفارم و آسترازنکا می باشد . چنانچه مادر تمایلی 
به انجام واکسیناسیون در 12 هفته اول بارداری ندارد می 
توان تا بعد از هفته 12 بارداری واکسیناسیون را به تعویق 

انداخت.
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  
و  پیشگیری  گروه  غربی  آذربایجان  درمانی  بهداشتی 

مبارزه با بیماریهای واگیر

مالحظات کلی:

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:
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گورستان تاریخی عسگرخان ارومیه
پیشینه تاریخی ارومیه و همچنین وجه تسمیه آن بخاطر قدمت کهنی که دارد اجتماعی

از طریق  و  به تعدادی محله تقسیم  این شهر  ابهام است.  از  ای  در هاله  هنوز 
گورستان های متعددی از هم تفکیک می شد.

 یکی از مهم ترین گورستان های عمومی شهر، گورستان عسگرخان در محله ای 

به همین نام بود. با توجه به پشت نویسی عکس نوشتی که توسط مرحوم غفار 
نصری، کارپرداز وقت آموزش و پرورش گرفته شده است و وجود حصار قدیمی آن 
نشان می دهد که محل این گورستان در بیرون شهر و در مجارو دروازه عسگرخان 
بوده است. این گورستان در خیابان حافظ یک و  جنب پارک فعلی قرار داشت که 

در محل آن یک مدرسه 51 بهمن احداث شد. متن پشت نویشی عکس: نمای 
پی کنی گورستان عسگرخان که از محل اعتبارات ساختمان بانک ساختمان)بانک 

مسکن کنونی( بنا می شود. ) 51/10/4331   عکاس خانه مهتاب تاسیس 7231(
منبع: مرکز اسناد و آرشیو عکس بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی 

نگاهی به شاخص های توسعه 
ای آذربایجان غربی  

برای طراحی و اجرای 
از چالش  پروژه گذر 
توسعه  اجــتــمــاعــی 
نیازمند  نــیــافــتــگــی، 
ــن وضــــع  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ دانـ

موجود هستیم.
ــا شــاخــص  ــ ــدت ــاعــ قــ
ــدارد  ــ ــان ــ ــت ــ ــای اس ــ ــ ه
ارزیــــــابــــــی تــوســعــه 
و  اجتماعی  انسانی، 
ارزیابی  برای  مستدل  و  علمی  مبنای  اقتصادی، 
که  ــزارش  گـ ایــن سلسله  کنونی اســـت.  شــرایــط 
ای  توسعه  هــای  شاخص  ماخذ  و  ــاع  ارجـ محل 
استان آذربایجان غربی؛ داده ها و اطالعات مرکز 
آمار، سازمان برنامه و بودجه، نشریات وزارتخانه 
های ذیربط و پژوهش های آکادمیک دانشگاهی 
است، بصورت هفتگی در ویژه نامه استانی جام 

جم منتشر می شود.
ترکیب اشتغال

بر اساس آمار رسمی سال 1398، بخش خدمات 
درصد  کشاورزی 33/3  درصد،  بازرگانی 43/3  و 
کل اشتغال  از  و صنعت و معدن 23/4 درصــد 
بــه خــود اختصاص داده انـــــد.  بررسی  را  اســتــان 
درصـــد تــغــیــیــرات تــرکــیــب شــاغــالن اســتــان طی 
 سهم 

ً
سالهای1392تا 1398نشان می دهد تقریبا

روند  دوره  ایــن  طی  خدمات  بخش  در  اشتغال 
ثابتی را داشته است و از 42/8 درصد در سال 1392 
این  در  رسیده؛  سال 1398  در  درصــد  به 43/3 
فاصله در سال 1397 با 46/2 درصــد، بیشترین 
در  تغییرات  بیشترین  اســت.  داشــتــه  را  مــقــدار 
ــده  دی ــان  ــت اس در  صنعت  و  ــاورزی  کـــشـ  بــخــش 
می شود. هر چه سهم اشتغال در بخش صنعت 
 به سهم اشتغال در بخش 

ً
کاهش یافته، تقریبا

کــرده اســت. رونــد سهم  کشاورزی افزایش پیدا 
به  دوره  ایــن  طــی  کــشــاورزی  بخش  در  اشتغال 
از  و  اســت  افزایشی  افزایشی-کاهشی-  ترتیب 
در  ــد  درص بــه 33/3  ســال 1392  در  ــد  درص  30/9
سال 1398 افزایش یافته است. همچنین روند 
دوره  این  طی  صنعت  بخش  در  اشتغال  سهم 
از  26/3 درصــد در سال   کاهشی است و 

ً
تقریبا

1392 به 23/4 درصد در سال 1398 کاهش یافته 
است. الزم به ذکر است افزایش سهم اشتغال 
چند  خشکسالی  وجــود  با  کــشــاورزی  بخش  در 
ساله در کشور بوده که نشان از مزیت این بخش 
سهم  تــوزیــع  الــگــوی  همچنین  دارد.  اســتــان  در 
شاغالن استان در مقایسه با کل کشور، بیانگر 
کشاورزی  بخش  در  اشتغال  به  استان  گرایش 
ــن گــرایــش در کــل کشور  اســـت، در حــالــی کــه ای
متمایل به صنعت می باشد. البته بدیهی است 
که به صورت طبیعی اشتغال بخش خدمات هم 
بیشترین  دارای  کشور  کل  در  هم  و  استان  در 

سهم است.
توان تولید

و   1390،  1385،  1380 ــال  سـ ــرای  ــ ب تــولــیــد  ــوان  ــ ت
1395محاسبه شده و رتبه استان در بین سایر 
اســتــان هــا در هــر کـــدام از ایــن ســال هــا بررسی 
 GRDP خواهد شد. توان تولید از تقسیم نسبت
به GDP بر نسبت جمعیت استان به کشور به 
دست می آید. مقدار عددی این شاخص اگر باالتر 
که استان  آن خواهد بود  به معنی  از یک باشد 
افـــزوده  ارزش  خـــود،  جمعیت  نسبت  از  بیش 
از  آن کمتر  تولید کرده است و اگر مقدار عددی 
یک باشد به این معنی است که استان کمتر از 
نسبت جمعیت خود، ارزش افزوده تولید کرده و 
نشان از توان تولید پایین استان به نسبت کل 
دارد. با توجه به  استان آذربایجان غربی از منظر 
مقدار  تا 1398  هــای 1380  ســال  طی  تولید  تــوان 
عددی بین 0/63 تا 61/ را به خود اختصاص داده 
است که رتبه ای بین 23 تا 26 میان استان های 
کشور داشته است. این در حالی است که این 
رقم همواره مقدار کمتری نسبت به توان تولید 

میانگین کشوری است.

یادداشت

با  خشونت  شکل های  ای  جامعه  هر  در 
همان  سیاسی  و  دینی  قانونی،  ساختار 
جامعه متناسب است در ایران خشونت 
ابزاری برای تثبیت  علیه زنان گاها بعنوان 
کار رفته است؛ خشونت  قدرت مردانه به 
فیزیکی، مالی و کالمی سه خشونت عمده 

علیه زنان است .
در  که  است  این  تامل  قابل  نکته 
تمایل  عدم  شاهد  خانگی،  خشونت های 
زنان برای دادخواست و شکایت به دلیل 
" شرم و حیا و گاهی ترس از سربار خانواده 
از  ترس  هم  گاهی  و  طالق  از  پس  شدن 

انتقام همسر"  هستیم .
سال هاست که در سراسر دنیا و به تبع آن 
فعاالن  اجتماعی   کنشگران  ما  کشور  در 
آگاهی بخشی  با  می کنند  تالش  زنان  حوزه 
جلب  قانونی،  مطالبات  همچنین  و 
کردن جامعه  حمایت های دولت و همراه 
علیه  خشونت ها  میزان  از  مردان  ویژه  به 

زنان بکاهند.
کنشگر  و  حقوق  دکتری  باباخانی،  فاطمه 
از  یکی  ارومیه ای  ساله ی   35 اجتماعی 
که  است  کشور  در  زنان  حقوق  فعاالن 
آفرید،   شمس  مهر  موسسه  تاسیس  با 
و  ای  مشاوره  خدمات  و  زنان  امن  خانه 
آنالین در راستای احقاق حقوق  مددکاری 
خشونت  از  کاستن  همچنین  و  زنان 
آسیب های  سایر  با  ارتباط  بی  که  خانگی 

اجتماعی نیست، تالش می کند.
برای  را  زنان  حوزه  چرا  باباخانی  *خانم 

فعالیت های اجتماعی انتخاب کردید؟ 
خواه  حق  که  بودم  این  عاشق  همیشه 
زنان  برای  خواهی  حق  دنبال  به  و  باشم 
بروم، از همان 15 سالگی که برای نشریات 
محلی گزارش و داستان می نوشتم، اغلب 
رشته  بود،  زنان  به  مربوط  موضوعات 
دانشگاهی ام را نیز به دلیل دغدغه مندی 
به  تا  کردم  انتخاب  حقوق  حوزه،  این  در 
تحت  بانوان  کنار  در  نیز  قانونی  صورت 

خشونت خانگی باشم.
*از کی تصمیم به راه اندازی خانه امن برای 

زنان گرفتید؟
برای   92 سال  از  دوستانم  همراه  به  من   
کمک به دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
کیف،  تحریر،  لوازم  محروم  مناطق  در 
را تهیه می کردیم،  نام مدارس  هزینه ثبت 
سال 94 در مقطع ارشد با دوستان وکیل 

ارائه  به  کردیم  شروع  و  شدم  آشنا  زیادی 
مشاوره های رایگان حقوقی به زنان تحت 

خشونت خانگی. 
در سال 95 تصمیم گرفتم مجوز یک بنیاد 
را  کشور  وزارت  نظر  زیر  پژوهشی  علمی 
مراحل  کشیدن  طول  خاطر  به  که  بگیرم 
ثبت نام آن و شروع شدن اپیدمی کرونا و 
آشنایی با خانه امن و نیاز استان به چنین 
تحت  امن  خانه  راه اندازی  پیگیر  فضایی، 
که  شدم  استان  بهزیستی  سازمان  نظر 
نهایتا در سال 99 مجوز تاسیس و فعالیت 

خانه امن در استان صادر شد.
خانه های  حمایتی  چتر  زیر  کسانی  چه   *

امن قرار می گیرند؟
زنانی  از  حمایت  حقیقت،  در  امن  خانه 
تحت  و  ندارند  حامی  هیچ  که  است 

خشونت قرار گرفته اند. 
*پذیرش این افراد به چه شکلی است؟ آیا 
خانه های امن می توانند هر زنی را که تحت 

خشونت خانگی است پناه دهند؟ 
امن،  خانه های  بودن  غیردولتی  وجود  با 
سازمان  نظر  زیر  افراد  این  پذیرش  نحوه 
بهزیستی استان است. اورژانس 123 افراد، 
معرض  در  دختران  دیده،  خشونت  زنان 
آزار جنسی و جسمی را تحت پوشش قرار 
می گیرند و اگر امنیت جانی نداشته باشند 
تا دو هفته در مرکز اسکان اورژانس از آنها 
تمام  مدت  این  در  و  می کنند  نگهداری 
تالش ها صورت می گیرد تا صلح و سازش 
به  و  شود  حل  مشکل   و  شده  ایجاد 
خانه های خود برگردند ولی اگر رفع و رجوع 
نشد با دستور قضایی به خانه امن ارجاع 

افراد  این  شوهر  یا  پدر  تا  می شوند  داده 
نتوانند آنها را به زور از آنجا ببرند.

ارائه  امن  خانه  در  زنان  به  خدماتی  *چه 
می شود؟

در سایه ی یک تیم متخصص و مجرب از 
و  بزرگساالن  روانشناس   ، مددکار جمله 
وکیل  روانپزشک،  فنی،  مسئول  کودکان، 
و مشاوران حقوقی پرونده های طالق، دیه، 
ضرب و شتم زنانی که تحت پوشش خانه 

امن هستند را پیگیری می کنیم.
مهارت های  آموزشی  دوره های  همچنین 
و  فرزندپروری  خشم،  کنترل  زندگی،  کاری، 
نحوه تعامل با خانواده و هر آنچه که کمک 
با جهان  ارتباطات مفیدتری  زنان  این  کند 
تصمیمات  و  باشند  داشته  پیرامونشان 
بگیرند  را  مختلف  شرایط  در  تری  درست 

برایشان برنامه ریزی و اجرایی می کنیم.
امن،  خانه  در  زنان  از  نگهداری  مدت  *در 
جلساتی برای مشاوره با خانواده آنها برگزار 

می شود؟
می شود  تالش  اجتماعی  اورژانس  در 
دیده  خشونت  زنان  خانواده های  با  تا 
گرفتن  با  و  شود  برگزار  مشاوره  جلسات 
و  صلح  به  منجر  طرفین،  از  الزم  تعهدات 
سازش شده و خشونت تکرار نشود ولی 
چرا  نمی افتد  اتفاق  این  اغلب  متاسفانه 
فروش،  مواد  معتاد،  یا  همسرانشان  که 
که  هستند  ناسالمی  افراد  و  قمه کش 
قبال  در  مسئولیت پذیری  هیچ گونه 

خانواده ندارند.
امنی  مکان  خانواده ها  که  شرایطی  *در 
محدود  صورت  به  امن  خانه  و  نیستند 

می تواند از این افراد نگهداری کند، تکلیف 
چیست؟ 

بر  را به دید هتل نمی نگریم،  ما خانه امن 
زنان  توانمندسازی  برای  اساس  همین 
در  و  داریم  اصرار  خانگی  خشونت  تحت 
این راستا تالش می کنیم تا با برگزاری کارگاه 
صنایع  و  خیاطی  جمله  از  اموزی  مهارت 
دستی به عنوان شغل خانگی و البته منبع 
زنان  این  مالی  استقالل  به  که  درآمدی 

کمک کند را برنامه ریزی و اجرایی کنیم.
کشور  در  امن  خانه های  همه  رویکرد   *

مهارت آموزی و تواتمندسازی زنان است؟
و  دارد  امن فعالیت  کشور 20 خانه  کل  در 
تعداد کمی از آنها کارگاه های خود اشتغالی 
اول  روز  از  با توکل به خدا  نیز  که ما  دارند 
این  برای  را  اشتغالزایی  خود  کارگاه های 
افراد ایجاد کرده ایم تا بتوانند به استقالل 
زنان  که  زمانی  تا  برسند.معتقدم  مالی 
درآمد کافی نداشته باشند مجبور هستند 
بعد از یک مدت کوتاه حضور در خانه امن، 
مجددا به  فضای خفقان و پر از خشونت 
و آزار بازگردند اما اگر استقالل مالی داشته 
با  سازش،  صورت  در  می توانند  باشند 
کسب درآمد به عزت نفس خود و بهبود 
زندگی کمک کنند و اگر هم تصمیم بر صلح 

نبود، روی پای خودشان بایستند.
*در مدت زمان نگهداری از زنان خشونت 
خانواده هایشان  با  ارتباطی  افراد  آیا  دیده، 

دارند؟
خاطر  به  و  طرفند  اورژانس  با  خانواده ها 
نگهداری  آنها  از  که  زنانی  امنیت  حفظ 
می شود آدرس کامال محرمانه و حتی بدون 

رفت  آنجا  در  کارکنان  فقط  و  است  تابلو 
مرکز  با  نیز  خیرین  حتی  می کنند،  آمد  و 
امن  خانه  در  که  زنانی  نیستند.  ارتباط  در 
کارهای خیلی  برای  نیز  نگهداری می شوند 
جلسه  یا  آزمون  پزشک،  جمله  از  ضروری 

ج می شوند. دادرسی از خانه خار
*پس کارکنان خانه امن شرایط کاری بسیار 

حساس و البته پرریسکی دارند؟
جبهه  مقدم  خط  مانند  امن  خانه  در  کار 
لحظه  هر  ما  مددکاران  که  چرا  است 
از  یکی  در  دارند؛  قرار  خطر  معرض  در 
که  پوشش  تحت  خانم های  دادگاه های 
دادگاه،  پایان  از  بعد  بودم  رفته  شخصا 
همسرش ما را در خیابان دید و دنبالمان 
کرد، داد میزد و ممکن بود که با چاقو هم 

ما را مجروح کند. 
که  افرادی  بیشتر  خانوادگی  *وضعیت 
تحت خشونت خانگی شدید هستند، به 

چه شکلی است؟
افراد  این  خانه های  به  مراجعه  در  ما 
خیلی  وضعیت  اغلب  که  می بینیم 
از  محروم  خانه هایی  دارند،  اسفناکی 

حداقل امکانات!
حقوق  حامی  و  مدنی  فعال  عنوان  به   *
چه  را  خانگی  خشونت های  ریشه  زنان، 

چیزی می دانید؟
هستند  امن  خانه های  در  که  افرادی 
بیشترشان از سن 15 سالگی ترک تحصیل 
ازدواج  زور  به  سالگی   13 یا   12 از  و  کرده ند 
کرده اند یا با فشاری که از طرف خانه داشته 
گفت  اند مجبور به فرار شده اند. می توان 
ازدواج  کم سوادی،  اقتصادی،  بد  وضعیت 
زودهنگام، ناآگاهی به حقوق خویش، عدم 
درآمدهای  و  مشاغل  به  کافی  دسترسی 
از جمله دالیلی است که زنان در  حداقلی  
متحمل  و  می مانند  باقی  مسموم  روابط 
بهترین  در  البته  و  می شوند  خشونت 
حالت و مداخله اقوام و یا همسایه ها این 
ج  خار خانه  از  پلیس  یا   123 طریق  از  افراد 
در  و  اقشار  تمام  در  می شوندخشونت 
تمام سطوح مالی و فرهنگی وجود دارد و 
در  چرا  ولی  نیست  خاصی  طبقه  مختص 
خانه های امن با یک طبقه ویژه بیشتر سر 

و کار داریم؟ 
از شوهرش  زنان  وقتی پزشک متخصص 
یا  و  میخورد  کتک  بارداری اش  دوران  در 
تحقیر،  معرض  در  تحصیلکرده  خانمی 

توهین کالمی و کنترل شدید قرار می گیرد 
و  مالی  استقالل  دارای  شاغل،  چون 
است،  خانوادگی  حمایتهای  از  برخوردار 
می تواند زندگی خودش را تغییر دهد حاال 
چه با پیدا کردن راهکار برای حل مشکالت 

یا جدایی!
دلیل  هر  به  زن  یک  که  شرایطی  در  ولی 
پناهش  امن  خانه  ندارد  فرصت هارا  این 
می شود و با تام توان از او حمایت می کند 
خشونت  زنان  از  خیلی  که  آنجایی  از  اما 
چنین  وجود  از  اطالعی  اصال  دیده 
از سر  و  آمده  به ستوه  ندارند،  محل هایی 
وارد  جدی  صدمه  خودشان  به  پناهی  بی 

می کنند.
امن  خانه  از  دولتی  نهادهای  *حمایتهای 

چگونه است؟
کاهش  برای  که  نهاد هایی  و  ارگان ها 
ما  باید  دارند  بودجه  اجتماعی  آسیب های 
اتفاق  این  متاسفانه  ولی  کنند  همراهی  را 
نمی افتد و و عنوان می شود که بودجه ای 
برای زنان خشونت دیده نداریم در حالی که 
اقدامات خانه امن منجر به کاهش وقوع 
و  جنایی  پرونده های  زندانیان،  آمار  جرم، 

آمار پزشکی قانونی می شود.
امن  خانه  با  رابطه  در  ارگان ها  متاسفانه 
سازمان  البته  می کنند؛  کوتاهی  خیلی 
بهزیستی مبلغ بسیار اندک و سوبسیدی 
نمی کند.  کفاف  که  دارد  امن  خانه  برای 
شکلی  چه  به  مردمی  *مشارکت های 
حمایت  امن  خانه  از  مردم  آیا  است؟ 

می کنند؟
مردمی  مشارکت  بحث  در  خوشبختانه 
حمایت های خوبی صورت می گیرد که ما را 
سر پا نگه داشته است. حتی بعضی اوقات 
مجموعه  حفظ  و  کمک  برای  ما  کارمندان 
این  که  نمی کنند  دریافت  را  خود  حقوق 
نشان از دغدغه مندی همکاران من است 

و جای تقدیر دارد.
؛ *کالم آخر

فرهنگ  و  عرف  قانون،  کنار  در  معتقدم 
بسترهای  از  کردن  کم  در  نیز  جامعه 
است.  موثر  بسیار  زنان  علیه  خشونت 
و  محدودیت ها  تمام  با  باور  همین  بر 
می دهیم  ادامه  کارمان  به  سنگ اندازی ها 
تثبیت  به  نیز  فرهنگ  رهگذر  از  تا 
کمک  زنان در جامعه  حداقل ترین حقوق 

کنیم.

خانه امن، یاری رسان زنان آسیب دیده
ح شد؛ در گفتگو با جام جم مطر
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نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه 
ارومیه گفت: عظمت ایام اهلل دهه فجر و انقالب 
اسالمی که موجب شکستن هیمنه غرب و شرق 
شد، باید به مردم تبیین شود و در این خصوص 

همه ما وظیفه سنگینی داریم.
مهدی  سید  االسالم  حجت  جام جم،  گزارش  به 
افزود:  ارومیه  فرهنگی  شئون  جلسه  در  قریشی 
کنند، در جهت  را درک  ایام اهلل  اگر مردم عظمت 
است  الزم  بنابراین  کرد  خواهند  تالش  آن  حفظ 

این مسائل به مردم تبیین شود.
دهه  برای  که  برنامه ای  هر  این که  بیان  با  وی 
پیوست  باید  قطع  طور  به  شده  برنامه ریزی  فجر 
صاحب  از  مورد  این  در  و  باشد  داشته  فرهنگی 
دستگاه های  کرد:  اضافه  شود،  استفاده  نظران 
پیوست  که  را  مهم  برنامه های  باید،  شاخص 
تبیینی دارد بر عهده بگیرند و ماموریت خاص در 

مورد آن ها مشخص شود.
آذربایجان غربی تالش برای  نماینده ولی فقیه در 

نظام  تشکیل  و  انقالب  عالیه  اهداف  به  رسیدن 
ماست،  همه  وظیفه  اسالمی  جمهوری  مقدس 
از  را  چفیه  انقالب  معظم  رهبر  این که  داد:  ادامه 
دوش خود برنداشته اند، نشان گر این است که ما 
در عرصه نبرد هستیم و باید این مساله به مردم 

تبیین شود.
حجت االسالم قریشی تاکید کرد: اصل این که چرا 

خ داد، باید به مردم تبیین شود. انقالب اسالمی ر
وی با بیان این که داشتن استقالل ملی و سیاسی 

هزینه دارد، بیان کرد: باید این مساله تبیین شود 
قلدر  کشورهای  که  گرفته ایم  قرار  نقطه ای  در  که 
دنیا به خاطر قدرت کنونی ایران حاضر هستند پای 
دارای  کشورها  برخی  وگرنه  بنشینند  مذاکره  میز 
استقالل  اما  هستند  خوبی  معیشتی  وضعیت 

ندارند و نوکر حلقه به گوش ابرقدرت ها هستند.
ایام اهلل است  انقالب،  و حادثه  گفت: جریان  وی 
بیشتر  را  خود  نشانه های  خداوند  روزها  برخی  و 

نشان داده و به ایام اهلل مشهور شده اند.

ایران،  اسالمی  انقالب  افزود:  ارومیه  جمعه  امام 
شباهت زیادی به انقالب حضرت موسی دارد چرا 
که با آن تسلطی که شرق و غرب به دنیا داشتند، 
و  کرد  قیام  خالی  دستان  با  شیعی  روحانی  یک 
نابودی  به  را  بود  آمریکا  اختیار  در  که  حکومتی 

کشاند.
در  الزم  اقدامات  خصوص  در  جلسه  این  در 
راستای پاسداشت دهه مبارک فجر امسال بحث 

و تبادل نظر شد.

نماینده ولی فقیه درآذربایجان غربی:

عظمت ایام اهلل دهه فجر و انقالب اسالمی به مردم تبیین شود

بسیار  بارش های  گفت:  مهاباد  سد  برداری  بهره  کارشناس 
خوب برف در هفته گذشته حجم آب پشت این سد را با 5.4 
میلیون لیتر افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 

80 میلیون مترمکعب رساند.
به  توجه  با  افزود:  دوراندیش«  »هژار  جام جم،  گزارش  به 
سد  مخرن  به  آب  ورودی  حجم   افزایش  و  اخیر  بارش های 
سطح  از  متر   344 و  به  هزار  سد  آب  تراز  اکنون  هم  مهاباد 
دریاهای آزاد رسیده که این مقدار حدود یک متر از تراز سد در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیشتر است.
به سد مهاباد  آب  این که هم اکنون حجم ورودی  بیان  با  وی 
دبی  میانگین  داد:  ادامه  است،  ثانیه  بر  مکعب  متر   5.7
متر  دهم  یک  از  کمتر  هم  شهرستان  این  سد  از  آب  خروجی 
مکعب بر ثانیه است که بخش عمده آن برای مصرف شرب 

است.

راستای  در  داشت:  اظهار  مهاباد  سد  بهره برداری  کارشناس 
با  آن  حاشیه  دکه های  سد،  مخزن  کیفیت  و  سالمت  امنیت 

تصمیم شورای ادارای جمع آوری شد.
سد مهاباد دارای 197 میلیون متر مکعب ظرفیت اسمی و 172 
تأمین  بر  عالوه  که  است  مفید  ظرفیت  مکعب  متر  میلیون 
، بیش از 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این  آب شرب شهر

شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می دهد.
که در ضلع غربی این شهر احداث شده است تنها  این سد 
یک کیلومتر با شهر فاصله دارد و به همین لحاظ نزدیک ترین 

سد به مناطق مسکونی در جهان به شمار می آید.
طی هفته گذشته ورود 2 سامانه قوی بارشی از غرب کشور به 
آذربایجان غربی موجب بارش برف در بیشتر نقاط استان شد؛ 
به  مهاباد  برف گیر  مناطق  برخی  در  برف  ارتفاع  مدت  این  در 

حدود سه متر رسید.

 برف حجم آب سد مهاباد را بیش از
  5 میلیون متر مکعب افزایش داد
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عرضه  مکان  یک  کشف  گفت:  میاندوآب  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
صحت  و  بوده  شایعه  شهرستان  این  در  سمی  تک  حیوانات  گوشت 

ندارد.
پلمب  پیرو  میاندوآب  شهر  در  گذشته  روزهای  در  جام جم،  گزارش  به 
چند واحد قصابی به علت کشتار غیرمجاز گاو و گوسفند از سوی شبکه 

عنوان  سمی  تک  حیوانات  گوشت  عرضه  را  آن  علت  برخی  دامپزشکی، 
و  بوده  شایعه  اخبار  این  فتاحی  مهدی  گفته  به  درحالیکه  می کردند 

صحت ندارد.
وی با تکذیب کشتار و کشف گوشت حیوانات تک سمی در میاندوآب، 
اظهار داشت: برخوردهای صورت گرفته با چند واحد قصابی در روزهای 

گذشته به ویژه در بلوار نماز و جاده بوکان به دلیل عرضه گوشت حاصل 
از کشتار غیرمجاز گاو و گوسفند بوده است.

وی افزود: در صورت مشاهده هر گونه گوشت مشکوک در مراکز عرضه 
و  توقیف  برای  الزم  اقدامات  دامپزشکی  شبکه  بازرسان  توسط  طبخ  و 

ضبط و نمونه برداری جهت تشخیص نوع گوشت صورت می پذیرد.

عرضه گوشت حیوانات تک سمی در میاندوآب شایعه بود
اجتماعی

استخراج  دستگاه   21 کشف 
ارز دیجیتال در ارومیه 

سـرهنگ بابـک فرشـباف، رئیـس پلیـس امنیت 
غربـی  آذربایجـان  انتظامـی  فرماندهـی  اقتصـادی 
گفت: 21 دسـتگاه اسـتخراج و تولید ارز دیجیتال 
در ارومیه کشـف و 9 نفر در این رابطه دسـتگیر و 

تحویـل مقامـات قضایی شـدند.
ارز  ریالـی  ارزش  کارشناسـان  افـزود:  وی 
 100 و  میلیـارد   10 را  شـده  کشـف  دیجیتال هـای 

کرده انـد. بـرآورد  ریـال  میلیـون 

به  ارومیه ای  شمشیرباز  دو 
اردوی تیم ملی دعوت شدند

شمشـیربازی  هیـات  دبیـر  زاده  نجـف  علـی 
آذربایجان غربـی گفـت: »محمـد برزگـر« و »یاسـین 
تدارکاتـی  اردوی  در  اسـتان  شمشـیربازان  نـوری« 
تیـم ملـی اپـه جوانان کشـور کـه از 4 تـا 12 بهمن ماه 
بـه میزبانـی اردبیـل در حـال برگـزاری اسـت، حضـور 

دارنـد.
نجف زاده ادامه داد: بر اسـاس اعالم فدراسـیون و 
سرمربی تیم ملی تا قبل از مسابقات آسیایی 2022 
امـارات 2  اردوی دیگـر هـم برگـزار می شـود و پـس از 
آن تیـم ملـی اپـه جوانـان اواسـط فروردیـن مـاه 1401 

راهی شـهر دبی در کشـور امارات خواهد شـد.

زمین خوار 10 میلیارد ریالی در 
ارومیه دستگیر شد

فرمانـده  خرم نیـا،  مسـعود  دوم  سـرتیپ  سـردار 
انتظامـی آذربایجـان غربـی گفت: مامـوران امنیت 
اقتصـادی فـردی کـه اقـدام بـه تصـرف یـک قطعـه 
اراضـی  از  مربعـی  متـر   315 مسـاحت  بـه  زمیـن 
دولتـی کـرده بـود را شناسـایی و دسـتگیر کـرده و 

در اختیـار مقـام قضایـی قـرار دادنـد.
خرم نیـا  ارزش ایـن زمیـن را 10 میلیـارد ریـال اعـالم 
مفاسـد  و  کاال  قاچـاق  بـا  مبـارزه  کـرد:  تصریـح  و 
اقتصادی همچون اختالس، جرایم بانکی، زمین 
خـواری، فـرار مالیاتـی و پولشـویی از اولویت هـای 
پلیـس امنیـت اقتصـادی اسـتان بـوده و برخـورد 
قاطـع بـا مجرمـان ایـن حـوزه در دسـتور کار ایـن 

پلیـس قـرار دارد.

کاالی احتکاری توسط  281 تن 
سربازان گمنام امام زمان )عج( 

در آذربایجان غربی کشف شد
در راستای پیگیری مشکالت معیشتی مردم، 281 
گمنام  سربازان  توسط  احتکاری  کاالی  انواع  تن 

امام زمان )عج( در استان کشف شد.
با رصد سربازان گمنام امام زمان )عج(در راستای 
در  مردم  معیشتی  مشکالت  و  مسائل  پیگیری 
آستانه عید باستانی نوروز و ماه مبارک رمضان، 
با دستور کار قرار دادن برخورد با تخلفات صنفی 
شامل احتکار، عدم عرضه و توزیع خارج از شبکه 
و  صمت  سازمان  همکاری  با  اساسی  کاالهای 
انواع  تن  میزان 155  حکومتی  تعزیرات  کل  اداره 
برنج ویژه تنظیم بازار و برنج داخلی، 20 تن شکر، 
غ منجمد  100 تن انواع روغن نباتی خوراکی، 2تن مر
تنظیم بازار، 4 تن آرد یارانه ای کشف و با متخلفان 
برخورد تعزیراتی صورت پذیرفت. اقدامات نظارتی 
امام  گمنام  سربازان  سوی  از  تمام  جدیت  با 
زمان)عج( تا کوتاه شدن دست سودجویان از بازار 

ادامه خواهد داشت.

تـــاریـــخـــی  اثــــــر  ــی ۶  ــلـ ــت مـ ــبـ ثـ
آذربایجان غربی

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی آذربایجـان غربـی از ثبـت ملـی 6 

داد. خبـر  اسـتان  تاریخـی  اثـر 
بـه گـزارش جام جـم، جلیـل جبـاری، اظهـار کـرد: در 
محوطـه«  تاریخـی  آثـار  ثبـت  ملـی  شـورای  جلسـه 
حمـام  و  فرهنگـی  ارزش  واجـد  اثـر  آغ داغ« 
فرهنگـی- ارزش  واجـد  تـکاب  »یولقون آغـاج«  
واجـد  ارومیـه  فقیه بیگلـو«  کلیسـای«  و  تاریخـی 
ارزش فرهنگی-تاریخـی ثبت شـدند.جباری افزود: 
»ارومیـه  موش آبـاد  کلیسـای«  »و  بره سـور  قلعـه« 
آثـار  فهرسـت  در  هـم  شـوط  کـرد«  بابـور  قلعـه«  و 
آثـار  ثبـت  ادامـه داد:  ثبـت رسـیدند. وی  بـه  ملـی 
تاریخـی و فرهنگـی دو مزیـت کلـی دارد؛ اول اینکـه 
مالکیـت اثـر یا شـیء مشـخص و مبرهن می شـود 
کـه از منظـر حقوقـی مالکیـت از مهم تریـن حقـوق 
شـناخته شـده اسـت، دوم اینکـه بـا ثبـت ملـی اثـر 
یـک  حاکمیـت  کـه  می شـود  معلـوم  همـگان  بـر 
اهمیـت  آن  و نگهـداری  بـه حفـظ  کشـور نسـبت 
آن  از  می دانـد  واجـب  خـود  بـر  و  داده  نشـان 
حمایـت و حفاظـت کنـد و از نابـودی یـا سـرقت و 
آن بـا اسـتفاده از مجریـان قانـون و  از بیـن رفتـن 

کـرد. خواهـد  جلوگیـری  قضایـی  ضابطـان 

خبر

آرتمیا به تنها موجود زنده دریاچه ارومیه مشهور است که به دلیل 
شهرت  آذربایجان  آبی  نگین  در  پنهان  طالی  به  اقتصادی  ارزش 
خوبی  روز  و  حال  روزها  این  دریاچه،  در  نهفته  گنج  این  اما  دارد؛ 

ندارد.
صادرات  و  برداشت  ظرفیت  ارومیه  دریاچه  جام جم،  گزارش  به 
ساالنه بیش از 300 تن آرتمیا را دارد که با درآمدزایی مربوط به این 
موجود ریز، می توان تحولی در تامین درآمد آذربایجان غربی ایجاد و 

حتی این استان را از بودجه دولتی بی نیاز کرد.
پرآبی  سال های  در  که  است  کوچکی  قرمز  جانوری  گونه   »آرتمیا« 
در  اما  می شد  یافت  وفور  به  آن  جای  همه  در  ارومیه  دریاچه 
آبی، کم کم ناپدید شد و همین امر یک حساسیت  سال های کم 

رسانه ای را رقم زد.
آرتمیا در  انقراض  بر  هرچند در یک بازه زمانی خاص اخباری مبنی 
ح شد ولی یافته های علمی نشان می دهد که  دریاچه ارومیه مطر
ارومیه  دریاچه  اندازه  از  بیش  شوری  و  خشکی  دلیل  به  »آرتمیا« 
مصب  در  »سیست«  صورت  به  سال ها  می تواند  و  نرفته  بین  از 
که  موضوعی  دهد؛  حیات  ادامه  دریاچه  به  منتهی  رودخانه های 
امیدها به حیات این جاندار کوچک با ارزش اقتصادی باال را زنده 

نگه داشته است.
آرتمیا  ژنتیکی  ذخایر  از  حفاظت  و  صیانت  موضوع،  این  کنار  در 
بحران  بروز  صورت  در  تا  می شود  پیگیری  نیز  منطقه  این  در 
ارومیه،  دریاچه  اخیر  دهه  بحران 2  مانند  به  کم آبی  و  خشکسالی 

این جاندار ارزشمند از گزند این چالش ها در امان باشد.
یاچه ارومیه، مانع از خروج میلیون ها دالر  آرتمیای در * ۱۰ درصد از 

ارز از کشور می شود
دریاچه  این که  به  اشاره  با  کشور  آرتمیای  تحقیقات  مرکز  رئیس 
آرتمیا است، گفت:  ارومیه یکی از زیستگاه های مهم جهانی برای 
تنها 10 درصد از آرتمیای این دریاچه در صورت فرآوری نیاز کشور به 

واردات این محصول دریایی را به صفر می رساند.
ارومیه  یاچه  در از  آرتمیا  برداشت  این که  با بیان  فرد«  نکویی  “علی 
نیازمند رعایت اصول پژوهش محور زیر نظر مراجع دارای صالحیت 
است، اظهار داشت: دریاچه ارومیه می تواند منبعی برای صادرات 

آرتمیا به دیگر کشورها نیز باشد.
از طرق  کشور  نیاز  آرتمیای مورد  از 90 درصد  ادامه داد: بیش  وی 

واردات تامین می شود.

یاچه ارومیه را سال گذشته قاچاقچیان درو کردند! * آرتمیای در
طبق  این که  بیان  با  کشور  آرتمیای  تحقیقات  مرکز  رئیس 
دستورالعمل سازمان حفاظت از محیط زیست، برداشت آرتمیا از 
دریاچه ارومیه فعال ممنوع است، گفت: متاسفانه در سال گذشته 
در  آرتمیا  افزایش  و  برداشت  در  موجود  محدودیت های  دلیل  به 

دریاچه ارومیه، برداشت قاچاق این جاندار ریز اتفاق افتاد.
نیازمند یک  آرتمیای صید شده  این که  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
شده  قاچاق  آرتمیای  اکثر  است،  فرآوری  جهت  خاص  تکنولوژی 

دریاچه ارومیه قبل از فروش متاسفانه فاسد شده است.
بی  دولتی  بودجه  به  را  آذربایجان غربی  ارومیه،  یاچه  در آرتمیای   *

نیاز می کند

وی قیمت هر کیلوگرم آرتمیا با کیفیت متوسط را چیزی بین 50 تا 
120 دالر عنوان کرد و ادامه داد: بهره برداری از ظرفیت کامل آرتمیای 
آذربایجان غربی را به بودجه دولتی بی نیاز  دریاچه ارومیه می تواند 

کند.
عالوه  می تواند  عادی  حالت  در  ارومیه  دریاچه  این که  بیان  با  وی 
بر تامین نیاز داخلی، ساالنه منجر به صادرات 180 تن سیست و 
120 تن آرتمیای زنده به کشورهای دیگر شود، گفت: این ارزیابی از 
ظرفیت متوسط دریاچه ارومیه در سال 1398 صورت گرفته است.

ارومیه  دریاچه  مقایسه  با  کشور  آرتمیای  تحقیقات  مرکز  رئیس 
کننده  محدود  قوانین  وجود  با  کرد:  بیان  آمریکا،  نمک  دریاچه  با 
از  آرتمیا  تن  هزار   2 از  بیش  ساالنه  لحظه ای،  پایش  و  برداشت 

ارزش  دالر  میلیون ها  که  می شود  برداشت  آمریکا  نمک  دریاچه 
اقتصادی دارد.

یاچه ارومیه هم اکنون به صفر رسیده است * آرتمیای زنده در
ارومیه  دریاچه  در  زندگی  برای  آرتمیا  این که  بیان  با  فرد  نکویی 
تا  آبی  در  می تواند  آرتمیا  داشت:  اظهار  می طلبد،  ویژه ای  شرایط 
میزان 150 گرم نمک در هر لیتر زندگی کند که امروز در هر لیتر آب 
دریاچه ارومیه بیش از 350 گرم نمک است و شرایط برای آرتمیا به 

هیچ وجه مناسب نیست.
وی افزود: با کاهش شدید تراز دریاچه ارومیه امسال میزان غلظت 
آرتمیا  برای  یافته و شرایط سختی  افزایش  نیز به شدت  آن  نمک 

رقم زده است.
سیست  اکنون  هم  گفت:  کشور  آرتمیای  تحقیقات  مرکز  رئیس 
ارومیه موجود است و به محض مساعد شدن  آرتمیا در دریاچه 

شرایط ما شاهد آرتمیای زنده در دریاچه خواهیم بود.
* حمایت کامل از بخش خصوصی در تولید آرتمیا

فنی  دانش  این که  اعالم  با  کشور  آرتمیای  تحقیقات  مرکز  رئیس 
فرآوری و بسته بندی محصوالت تولید شده در کشور وجود دارد، 
گفت: آماده ایم تا بدون هیچ چشم داشتی، این دانش را در اختیار 
بخش خصوصی قرار داده و با توجه به اخذ مجوزهای الزم از صنایع 
فرآوری  جهت  مرکز  این  برای  بار  اولین  برای  که  کشاورزی  تبدیلی 
سیست و ذی توده آرتمیا صادرشده همکاری الزم را برای فرآوری و 

بسته بندی کیفی محصول داشته باشیم.
بخش  با  شده  انجام  هماهنگی های  طبق  کرد:  بیان  فرد  نکویی 
خصوصی و شیالت استان، تولید کنندگان آرتمیا در فسندوز تحت 
حمایت های کارشناسی و خدمات پساتولید توسط مرکز تحقیقات 

آرتمیای کشور هستند.
پرورش  صنعت  به  خصوصی  بخش  ورود  از  این که  اعالم  با  وی 
در  گفت:  می شود،  انجام  الزم  حمایت  خاکی  استخرهای  در  آرتمیا 
هر هکتار استخر خاکی طی هر دوره 6 تا 9 ماهه بسته به شرایط 
پرورش 100 تا 50 کیلوگرم سیست آرتمیا و بیش از 2 تن ذی توده 
که درآمدزایی قابل توجهی در زمین های  برداشت می شود  آرتمیا 

غیر زراعی و آب شور محسوب می شود.
وی ادامه داد: هزینه احداث هر هکتار استخر خاکی برای پرورش 
آرتمیا در صورت وجود آب شور حداقل 50 گرم در لیتر نزدیک به 50 

میلیون تومان برآورد می شود. 

آرتمیا، گنجی نهفته در اعماق دریاچه ارومیه

آذربایجان غربی گفت: در حوزه هوایی،  مدیرکل راه و شهرسازی 
سه فرودگاه فعال در شهرستان های ارومیه، خوی و منطقه آزاد 
ظرفیت   میزان  از  حداکثری  استفاده  راستای  در  و  داریم  را  ماکو 
در  بومی  هواپیمایی  شرکت  اندازی  راه  استان،  فرودگاه های 

استان ضروری است.
ضرورت  به  اشاره  با  حمزه لو  سیدمحسن  جام جم،  گزارش  به 
راستای  در  داشت:  اظهار  بومی  هواپیمایی  شرکت  اندازی  راه 
جذب سرمایه گذار با چندین شرکت وارد مذاکره شده ایم تا به 
موجب آن، سرمایه گذار اقداماتی از قبیل خرید هواپیما و ایجاد 

زیرساخت های الزم در فرودگاه  ارومیه انجام دهد.
شرکت  ماهه،   6 تا  سه  روند  در  می شود  تالش  داد:  ادامه  وی 
که این مساله به طور  اندازی شود  راه  هواپیمایی بومی استان 
خارجی  و  داخلی  پروازهای  گسترش  در  بسزایی  نقش  قطع 

خواهد داشت.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: اگر چه بر اساس 
توافق اولیه مقرر شده است تمام سرمایه گذاری از جانب بخش 
وزیر  با  استان  عالی  مقام  جلسه   در  اما  پذیرد  انجام  خصوصی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تخصیص تسهیالت 

پیگیری شده است.
از ظرفیت حوزه هوایی در بخش باری،  حمزه لو افزود: استفاده 
باتوجه به دارا بودن محصوالت استراتژیک و صادراتی در استان 
بهره  باید  فرودگاهی  ظرفیت های  این  از  که  است  مهم  امری 

برداری کرد.
وی بر بهره گیری از ظرفیت های حوزه هوایی در بخش  مسافربری 
تاکید  کشور  از  ج  از جمله توریسم و جهانگردی در داخل و خار
کرد و افزود: باید پروازهای متعدد به مقاصد سیاحتی و مذهبی 

افزایش پیدا کند.

آذربایجان غربی صاحب شرکت هواپیمایی بومی می شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی گفت: موضوع نقدینگی آزاد راه ارومیه 
_تبریز در حال بررسی است.

به گزارش جام جم، وحید جالل زاده با اشاره به علت تاخیر در اجرای قطعه سوم آزاد راه 
ارومیه_تبریز  راه  آزاد  تکمیل  در  تاخیر  مشکل  رفع  پیگیر  این که  بابیان  _تبریز  ارومیه 
راه  آزاد  هستیم، افزود: به دلیل وجود مشکل نقدینگی؛ عملیات تکمیل قطعه سوم  

ارومیه _تبریز با مشکل متوقف شده است.
و  راه  وزارت   ، سرمایه گذار انصراف  و  بها  افزایش  به  توجه  با  این که  به  اشاره  با  وی 
شهرسازی به دنبال راهکار حقوقی برای جذب سرمایه گذار جدید و تکمیل قطعه سوم 
آزاد راه است، تصریح کرد: جلساتی با وزیر راه و شهرسازی در جهت تکمیل قطعه سوم 
آزاد راه ارومیه _تبریز برگزار شده که در نهایت یکی از بانک ها 054میلیارد تومان اعتبار 

برای تکمیل آن اختصاص داد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: آزاد 
کار  پیمان  انصراف  دلیل  به  و  است  گذار  سرمایه  و  دولت  بین  مشارکتی  پروژه  یک  راه 
با مشخص  که  گذار داریم  که مشکل جذب سرمایه  ادامه فعالیت، یک سال است  از 
شدن سرمایه گذار و پیمانکار جدید در زمان کوتاهی امیدوار هستیم این پروژه به اتمام 

برسد./ایسنا

ــــش نــشــانــی  تـ ــیـــس ســــازمــــان آ رئـ
شــــهــــرداری  ــی  ــنـ ــمـ ایـ خــــدمــــات  و 
حــاضــر  ــال  ــ حـ در  ــفـــت:  گـ ارومــــیــــه 
ــا بــا  ــ ــ ــوزی ه ــ ــ ــش س ــ ــ ت عــــــــالوه بـــــر آ
ــوط به  ــرب افـــزایـــش مــامــوریــت هــا م
مواجه  ساختمانی  آسانسورهای 

هستیم.
ابراهیم شاد قوشچی در گفت وگو 
افــزود: طی 10ماهه سال  با جام جم 
ــوط به  ــربـ ــاری، مـــامـــوریـــت هـــا مـ ــ ــ ج
آسانسورهای ساختمانی 272مورد 

بوده است.
 10 در  وی،  گــفــتــه  بــــه 

ــال جـــــاری  ــ ــ مــــاهــــه سـ
1757عــمــلــیــات اطــفــاء 

و  امــــــــداد  و  ــق  ــ ــری ــ ح
ــام شــده  ــجـ نـــجـــات انـ

است که از این تعداد 
910 عملیات 

اطـــفـــاء 

و  امــــداد  عــمــلــیــات    847 و  حــریــق 
نجات بود .

تـــش نــشــانــی و  ــازمـــان آ ــیــس سـ رئ
ارومیه  شــهــرداری  ایمنی  خــدمــات 
اظــهــار کــرد: مــدت زمــان حضور در 
ــی 6  ســر صــحــنــه حــادثــه بــیــن 4 الـ

دقیقه بوده است.
از  داد:  ادامــــــــه  ــی  ــچـ قـــوشـ شـــــاد 
مــامــوریــت هــای انـــجـــام شـــده طی 
10ماهه سال جــاری، 192 و 130مــورد 
حادثه به ترتیب آتش سوزی منزل 

و خودرو بوده است.
تـــش  ــس ســـــازمـــــان آ ــ ــی ــ رئ
ــات  ــ ــدمـ ــ خـ و  ــی  ــ ــانـ ــ ــشـ ــ نـ
افــزود:  شــهــرداری  ایمنی 
حریق  اطفاء  آمارعملیات 
و امداد و نجات طی مدت 
مشابه سال گذشته،  1372 
شده  ثبت  مـــورد 

است.

دبیر قرارگاه دانشگاهی کرونا در آذربایجان غربی گفت: متاسفانه بیش از 276 هزار نفر حتی دوز 
اول واکسن را دریافت نکرده اند.

به گزارش جام جم، سید جلیل موسوی بر ضرورت واکسیناسیون تاکید کرد و گفت: تاکنون 5 
میلیون و 110 هزار و 135 واکسن تزریق شده است.

موسوی با بیان این که تاکنون 90.1درصد واجدین شرایط در استان دوز اول واکسن، 79.6 درصد 
دوز دوم و 17.5 درصد دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند، گفت: متاسفانه بیش از 276 هزار 

نفر دوز اول واکسن را دریافت نکرده اند.
دبیر قرارگاه دانشگاهی کرونا در آذربایجان غربی با بیان این که 261 بیمار سندرم حاد تنفسی در 
بخش های کرونایی استان بستری هستند که از این تعداد 205 مورد مشکوک به ابتال هستند، 

تصریح کرد: کل مبتالیان در استان، تاکنون 325 هزار  و752 مورد ثبت شده است.
وی بابیان این که شیوع امیکرون در کشور و استان وارد موج ششم شده شده و در حال تبدیل 
بیماران  اما  دارد  ثابتی  روند  بستری  بیماران  تعداد  اگرچه  افزود:  است،  غالب  سویه  به  شدن 
سرپایی در استان رو به افزایش است و پیش بینی می شود در دو تا سه هفته آینده شاهد پیک 
امیکرون باشیم. وی ادامه داد: اکثر موارد ثبت شده در استان را امیکرون تشکیل میدهد که 

هشداری از وضعیت نگران کننده و جدی شیوع این بیماری است.
 بدون عالیم، خفیف و شبیه سرماخوردگی است اما 

ً
به گفته موسوی گرچه بیماری امیکرون اکثرا

در افراد مسن، گروه های پرخطر و افرادی که واکسیناسیون ناقص انجام داده اند می تواند بسیار 
خطرناک و کشنده باشد. وی بابیان این که ابتالهای امیکرون در خانواده ها خوشه ای است و 
کمتر از 24 ساعت همه افراد خانواده مبتال می شوند، تاکید کرد: ضرورت دارد مردم به تکمیل 

واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه ها اقدام کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس:

 پیگیر رفع مشکل تاخیر در تکمیل
 آزاد راه  ارومیه_تبریز هستیم

تش نشانی و خدمات ایمنی  رئیس سازمان آ
شهرداری ارومیه:

تش نشانی در  افزایش ماموریت های آ
ارتباط با آسانسورهای ساختمانی

دبیر قرارگاه دانشگاهی کرونا:
 2۷۶ هزار نفر در آذربایجان غربی 

واکسن کرونا نزده اند
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان غربی

از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
فریاد نهان را به دل کی اثر است؟

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان آذربایجان غربی: طاهره زینالی

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  آذربایجان غربی:  

044-32247005 -32247010

چهارشنبه      ۶ بهمن    1400   شماره ۶140

امام خمینی )ره(

کرونا  ایام  بی نشان  قهرمانان  از  تجلیل  مراسم 
شهردار  استان،  شهدای  سپاه  فرمانده  حضور  با 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  ارومیه،  کالنشهر 
شهری  و  استانی  مدیران  از  جمعی  و  ارومیه 
آرامستان های  مدیریت  سازمان  نمازخانه  در 

شهرداری برگزار شد.
سازمان  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  امور  گزارش  به 
ارومیه،  شهرداری  آرامستان های  مدیریت 
مراسمی  در  ارومیه  شهردار  مهدیزاده،  حسین 
که به منظور تجلیل از خدمات و زحمات کارکنان 
سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ارومیه 
برگزار  بی نشان«  قهرمانان  از  »تجلیل  عنوان  با 
شد، گفت: با نگاه به وظایف ساختاری و سازمانی 
از امورات  شهرداری ها درمیابیم که بخش مهمی 
زندگی شهروندان به مجموعه شهری گره خورده 
یک  به  شهرداری  خدمات  آخرین  شاید  و  است 

شهروند، بحث آرامستان است.
زحمات  از  قدردانی  با  ادامه  در  ارومیه  شهردار 
کارکنان سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
ارومیه در روزهای سخت کرونایی، گفت: کارکنان 
آرامستان ها جزو مشاغلی بود که بیشترین خطر 
ابتال و درگیری را داشتند بنابراین عنوان قهرمانان 

بی نشان برازنده و شایسته شماست. 
ارائه خدمات به سه هزار و ۷۱۰ فوتی کرونایی 

مدیریت  سازمان  رئیس  مؤمن،  االسالم  حجت 
این که  بیان  با  ارومیه  شهرداری  آرامستان های 
رضوان  باغ  در  نفر  هزار   121 تاکنون   1351 سال  از 

 1398 بهمن  از  گفت:  است،  شده  دفن  ارومیه 
سوی  از  کرونایی  فوتی   710 و  هزار  سه  به  تاکنون 
این  از  که  است  شده  ارائه  خدمات  سازمان  این 
تعداد دو هزار و 2 نفر آقا، یک هزار و 698 نفر خانم 

و 10 نفر نوزاد بوده است.
وی افزود: از مجموع فوتی های کرونایی دو هزار و 
97 فوتی کرونایی در باغ رضوان ارومیه دفن شده 
و یک هزار و 613 فوتی کرونایی نیز برای تدفین به 

حومه و شهرستان ها اعزام شده است.
تا   1398 سال  بهمن  از  این که  به  اشاره  با  مؤمن 
شده  فوت  کرونایی   714 و  هزار   1  ،99 سال  پایان 
است، اظهار کرد: از اول سال جاری تاکنون به یک 
هزار و 996 نفر با افزایش یک و نیم برابری نسبت 

به سال گذشته خدمات ارائه شده است.
قهرمانان بی نشان روسفید در آزمون کرونا

آذربایجان  سپاه  فرمانده  شهسواری،  سردار 
تجلیل  و  تقدیر  ضمن  مراسم  این  در  نیز  غربی 
کارکنان  داشت:  اظهار  بی نشان،  قهرمانان  از 
آرامستان و مدافعان سالمت در خط مقدم مبارزه 
با ویروس منحوس، جان برکف ایستادگی کرده و 

رو سفید شدند.
چه  و  بخواهیم  چه  کرونا  کرد:  خاطرنشان  وی 
نخواهیم مبدا تاریخ می شود، تاریخ قبل از کرونا و 
تاریخ پسا کرونا که جزو تاریخ مدون جامعه جهانی 
تاریخ  صفحه  در  را  خود  المان  باید  ما  و  می شود 

مشخص کنیم.

به همت سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ارومیه صورت گرفت؛

تجلیل از قهرمانان بی نشان ایام کرونا

اد اد جناب آقای توحید علی نژ  جناب آقای توحید علی نژ
پرست  پرست  انتصاب شایسته شما را به عنوان سر  انتصاب شایسته شما را به عنوان سر

یک عرض  یک عرض ارومیه تبر شهرداری منطقه شهرداری منطقه 22ارومیه تبر
یت جنابعالی،  یم با مدیر یت جنابعالی، می نماییم. امیدوار یم با مدیر می نماییم. امیدوار

شاهد خدمات ارزنده برای مردم در این منطقه شاهد خدمات ارزنده برای مردم در این منطقه 
محروم و کم برخوردار باشیم. محروم و کم برخوردار باشیم. 

پرستی روزنامه جام جم در آذربایجان غربی پرستی روزنامه جام جم در آذربایجان غربیسر سر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: اصالح فرایندهای 
قیمت نان و گندم ضرورت دارد و بایستی بررسی های الزم انجام و اجرایی شود.

به گزارش جام جم، نادر  صادقی در جلسه قرارگاه تامین امنیت غذایی استان که به 
صورت ویدئو کنفرانس با وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، ضمن تقدیر از اقدامات 
شایسته سازمان جهاد کشاورزی در بازه زمانی کوتاه تشکیل قرارگاه امنیت غذایی 
برای ایجاد تعادل در بازار استان، اظهار داشت: هدف و سیاست اصلی این قرارگاه 
حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است و  باید حلقه آن با تجربیات سال های 
گذشته در توزیع هدفمندی یارانه ها کامل شود و با آسیب شناسی وارد مرحله 

اصالح یارانه ها و فرایند تخصیص ارز ترجیحی شویم.
وی افزود: اصالح فرایندهای توزیع جهت تثبیت قیمت کاالهای اساسی در بازار 

استان آذربایجان غربی  ضروری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با بیان این که در نیمه 
دوم سال گذشته علی رغم تامین صد درصد نهاده های دامی با ارز ترجیحی، شاهد 
شده  تمام  قیمت  تعیین  عدم  کرد:  تصریح  بودیم  بازار  در  غ  مر قیمت  افزایش 
محصول و شاهد فرایند نامطلوب در عرضه بودیم که این تجربه بیانگر آن است 
که اگر بخواهیم نظارت درستی بر قیمت تمام شده محصول داشته باشیم باید 
متغیرهای بهای تمام شده را احصا و کنترل شده نسبت به عرضه محصول اقدام 
شود. صادقی  عنوان کرد: تعیین متغییرهای تمام شده در برخی محصوالت انجام 

شده  و باید برای تمام محصوالت به صورت فراگیر اجرایی شود.
این  مقام مسئول خاطرنشان کرد: کمبود سرمایه گردش برای تامین نهاده ها و 
مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز از جمله موضوعاتی است که باید تمهیداتی برای 
این امر و افزایش ظرفیت و سرمایه بانکها برای اعطای تسهیالت در این زمینه 

اتخاذ شود.
بایستی  و  دارد  گندم ضرورت  و  نان  فرایندهای قیمت  کرد: اصالح  تاکید  صادقی 
بررسی های الزم انجام و اجرای شود. وی اضافه کرد: با توجه به این که تعیین قیمت 
نان به استان ها تفویض شده است ، نیاز است آزمایشات اولیه به طور مثال در 
زمان واردات گندم در مبدا توزیع انجام شود که این امر بعد از ارسال به استان ها 
زمانبر بوده و باعث اختالل در عرضه به موقع محصول استراتژیک گندم در سطح 

بازار می شود.

لزوم اصالح فرآیندهای قیمت نان و گندم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی


