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مشکل حل نشده روشنایی خیابان های شهرک صنعتی فاز دو 
ارومیه؛ غروب های این شهرک را برای کارگران و تولیدکنندگان 
وحشتناک کرده است چراکه در نبود نور بارها شاهد حمله سگ ها و همچنین 

حضور سارقان بوده اند. 
واحد   ۳۵۰ می گذرد،  ارومیه   ۲ فاز  صنعتی  شهرک  تاسیس  از  سال   ۲۵
صورت  به  نفر  هزار  بیست  از  بیش  و  هستند  مستقر  آن  در  تولیدی 
مستقیم و غیرمستقیم در این شهرک و شب های تاریک آن کار می کنند. 
تا سال۱۳۹۲ خیابان های این شهرک از روشنایی مناسب برخوردار بود اما  
 در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد روشنایی معابر فاز ۲ و توسعه خاموش 
می باشد. در جلسه ای که در اوایل اسفند۱۴۰۰ با حضور صادقی معاون استانداری 

آذربایجان غربی و حسن بکلو مدیرعامل شرکت برق استان ... 

غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  احداث  کلنگ  وقتی   ۹۳ مهر  بیستم 
آذربایجان در ارومیه به زمین زده  می شد، مدت زمان اجرا و بهره برداری 
کامل از آن یکسال عنوان شد این  در حالی است که با گذشت ۷ سال نه تنها 
این پروژه به پایان نرسیده بلکه طوالنی شدن روند اجرای آن باعث ایجاد 
ترافیک سنگین در مسیرهای زیرگذر پل شده و نارضایتی شهروندان را به 
دنبال داشته است.عملیات اجرایی این پروژه که در حال حاضر از ۷۶ درصد 
پیشرفت فیزیکی برخوردار است، راکد مانده و اقدام قابل توجهی صورت 
نمی گیرد و همین امر موجب شد که پای این موضوع به تریبون نماز جمعه 
بکشد. حجت االسالم قریشی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه 
که اخیرا با حساسیت خاصی مسایل شهری را دنبال می کنند، اینبار از تاخیر در 

اجرای پروژه غیرهمسطح آذربایجان انتقاد کرد و ...

خیابان های  روشنایی  مشکل 
شهرک صنعتی  فاز ۲ ارومیه 

پابرجاست همچنان 

گفت وگویی خواندنی با یک غسال؛

 زندگی با مـــردگان  در 
آخر ایستگاه 

3

3

3

 تقاطع غیــر هم سطح 
تمامی نا  آذربایجـان؛ 

که 7 ساله شـد   

در یک نگاه، یك ساختمان معمولی از جنس آجر و سنگ است اما 
خ نمی دهد و بدترین  دردناک ترین محل اینجاست، اتفاق خوبی ر
خاطرات را به همراه دارد. اینجا جز سکوی سرد، بوی کافور و تن های بی روح 
چیز دیگری نیست.آخرین منزل متوفی است که لباس آخرت را بر تن می کند 

و برای رها شدن از این دنیا بدرقه می شود...
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ناگفته هایی از انگیزه ساخت مسجد سردار ارومیه
اجتماعی

آمده  ارومی« چنین  افشار  کتاب »محمد قولوخان  انگیزه ساخت مسجد در   درباره 
است: »عبدالصمدخان معروف به سردار، برادر عسگرخان عبدالملکی معروف به ژنرال 
روی نذری که در جنگ ایروان  از روس ها کرده بود بعدها در ارومی مسجدی بنام خود 

ساخت.« 
گفتنی است این جنگ در سال ۱۲۲۱ ه.ق در طی دوره اول جنگ های ایران و روس روی 

داد و خالصه آن اینکه زمانیکه گداویچ سردار روس، ایروان را به محاصره در آورده بود 
از حاکم تفلیس درخواست آذوقه و نیرو نمود و حاکم تفلیس آذوقه فراوان بهمراه 
سه هزار سالدات و سیصد سوار تفلیسی و گرجی و هفده عراده توپ از راه پنبك روانه 
ایروان کرد.در این میان عسگرخان عبدالملکی معروف به ژنرال )مسجد جنرال ارومیه 
بنام وی است(از طرف عباس میرزا مأمور شد تا مانع از رسیدن نیرو و تدارکات به سردار 

روس شود.عسگر خان بهمراه برادرش عبدالصمدخان معروف به سردار و محمد خان 
کرمانی و سواران افشار و کرمانی در حوالی پنبك بر سر راه نیروهای ارسالی قرار گرفتند 
و میان دو طرف جنگ در گرفت و سرانجام منجر به شکست نیروهای کمکی ارتش 

روسیه گردید.  تصویر مسجد مربوط به سال ۱۲۹۰ شمسی است.
منبع: مرکز اسناد و آرشیو بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی

ــه   ــعـ ــوسـ نــــگــــاهــــی بــــــه تـ
شـــــــــــــاخـــــــــــــص هـــــــــــــای 

آذربایجان غربی

برای طراحی و اجرای پروژه گذر از چالش 
نیازمند  نیافتگی،  توسعه  اجتماعی 
دانستن وضع موجود هستیم. قاعدتا 
شاخص های استاندارد ارزیابی توسعه 
مبنای  اقتصادی،  و  اجتماعی  انسانی، 
شرایط  ارزیــابــی  بــرای  مستدل  و  علمی 
گــزارش هــا  سلسله  ایــن  اســت.  کنونی 
شاخص های  ماخذ  و  ارجـــاع  محل  کــه 
غربی؛  آذربــایــجــان  اســتــان  ای  توسعه 
سازمان   ، آمــار مرکز  اطالعات  و  داده هــا 
برنامه و بودجه، نشریات وزارتخانه های 
کــادمــیــک  آ پـــژوهـــش هـــای  ذیـــربـــط و 
هفتگی  صــورت  به  اســت،  دانشگاهی 
منتشر  جم  جام  استانی  نامه  ویــژه  در 

می شود.
*خدمات

ــان غــربــی بـــه سبب  ــجـ ــایـ آذربـ اســـتـــان 
ــایــی مــرکــز  ــاص جــغــرافــی ــ مــوقــعــیــت خ
بــازرگــانــی  فعالیت های  بـــرای  مناسبی 
و تــوریــســتــی بــه شــمــار مــــی رود. سهم 
از تولید استان با رشد  بخش خدمات 
زندگی،  سبک  تغییرات  و  شهرنشینی 

افزایش یافته است.
افــزوده بخش خدمات در  ارزش  سهم 
و  درصـــد   ۶۱/۱،  ۱۳۹8 ســال  در  اســتــان 
 ۴۳/۳ به  خدمات  بخش  در  اشتغال 
درصد رسیده است )این رقم در سطح 
ــد(.  درص  ۵۰/۳ و  ــد  درص  ۴۷/۰۷ کشور 
خــرده  فــروشــی،  "عــمــده  بخشهای  زیــر 
"امــالک  درصــد،   ۲۳/۴ با   "... و  فروشی 
"حمل  و  درصــد،   ۱۹/۴ با  مستغالت"  و 
درصــد   ۱۳/۷ ــا  ب  " انـــبـــارداری  و  نــقــل  و 
را  اشتغال  و  افـــزوده  ارزش  بیشترین 
به  نسبت  که  دارنــد  خدمات  بخش  از 
افزایش  نیز  آنها  سهم  گذشته  ســال 

یافته است.
اشتغال  درصــد   ۴۳/۳ خدمات  بخش 
را در ســال  غــربــی  آذربــایــجــان  ــان  ــت اس
بر  امـــا  اخــتــصــاص داده  ۱۳۹8بــــه خـــود 
ــاورزی اســتــان )بــه  ــشـ خـــالف بــخــش کـ
ــزرگ اشــتــغــال  ــ ــگــر بــخــش ب عـــنـــوان دی
سهم  از  بــیــش  ــان(  ــتـ اسـ در  مـــوجـــود 
ارزش  از  درصــد   ۶۱/۱ با  و  خود  اشتغال 
داده  جای  خود  درون  را  استان  افزوده 
است. با این حال بهره وری این بخش 
پایین  بــســیــار  مــلــی  ســطــح  بــه  نسبت 
ــه بــخــشــی از ایـــن مــوضــوع  ــر اســـت ک ت
ــار شــکــلــی اســـتـــان و  بـــه دلــیــل ســاخــت
است  مــوجــود  ارتــبــاطــی  شبکه  ضعف 
رســانــی  خــدمــات  مــراتــب  سلسله  کــه 
و  نــمــوده  مشکل  ــار  دچـ را  اســتــان  در 
به  را  برتر  خدمات  برخی  افــزودۀ  ارزش 
تبریز  شهر  ویژه  به  و  دیگر  استان های 
سرازیر می کند. نکته قابل تامل در این 
ارومیه  شهر  ناکافی  ظرفیت   ، بخش 
ایفای  جهت  در  استان  مرکز  عنوان  به 
نــقــش رهــبــری در خــدمــات رســانــی به 
ویژه به محدوده های شمالی و جنوبی 
استان است که عماًل گسست حاصله 
در استخوان بندی فضایی استان را نیز 

ایجاد و تقویت نموده است.
در شــنــاســایــی تــمــرکــز عــمــده فــروشــی 
اســـــتـــــان،  در  فــــــروشــــــی  خــــــــــرده  و 
ــو،  ــاکـ ــه، مـ ــ ــ ــی ــ ــ شـــهـــرســـتـــان هـــای اروم
در  و  ــده  ــقـ نـ و  ــاد  ــابـ ــهـ مـ  ، پـــیـــرانـــشـــهـــر
مالی  گــری هــای  واســطــه  بخش  تمرکز 
ح  مطر ارومــیــه  و  ماکو  شهرستان های 
باالی  باید به سهم  هستند. همچنین 
قاچاق  بر  مبتنی  رسمی  غیر  اشتغال 
شــهــرســتــان هــای  در   ... و  ــری  ــب ــول ک و 
ــژه ســردشــت،  ــ ــرزی اســـتـــان و بـــه وی ــ م
نیز  پــلــدشــت  و  ،چــالــدران  پــیــرانــشــهــر
اشـــاره کــرد کــه لـــزوم تــوجــه بــه تقویت 
اقتصاد محلی و بهبود فضای کسب و 
آنها،  کار در این شهرستان ها برای رفع 

ضروری است.

یادداشت

جای  به  که  سرهایی  با  فلزی  سیاه  درخت های  برخالف 
انبوه برگ، هر یک، سه چشم درشت رنگی دارند و قرمز 
آنوقت  و   » خون   « می زند  فریاد  می شود  روشن  بار  هر 
حتی اگر کسی گواهینامه نداشته باشد و قانون نخوانده 
هشدار  خ  سر آن  برابر  در  می کند  حکمش  غریزه  باشد، 
دلشوره...   « می گوید  زرد  و  شود  میخکوب  دهنده، 
، کش می آید و پرهیز الزم  تا روشن باشد خطر خطر « و 
خبر  و  بگیرد  جان  و  شود  بیدار  سبز  که  وقتی  تا  است 
بدهد که همه چیز امن است اما پایه های جاندار فلزی 
و  سرما  در  که  آذربایجان غربی  بسته  پینه  جاده های  در 
گرما راهنمای ترددکنندگان جاده ای اند، طعمه سارقانی 
شکری،  ارسالن  گفته  به  پارسال  همین  که  هستند 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی 

۷ هزار تابلو عالئم جاد ه ای را به سرقت بردند.
می گفت  ما  برای  تابلوها  این  اهمیت  از  که  حالی  در  او 
تابلوهای  ریالی  ارزش  که؛"  کرد  اشاره  نیز  نکته  این  به 
سرقتی در سال گذشته 8۰ میلیارد ریال بود. بیشترین 
میزان سرقت به ترتیب در بزرگراه ها، محورهای اصلی و 

فرعی بوده است."
این مقام مسئول با بیان این که  امسال ۲۰ فقره پرونده  
سرقت تابلو و عالئم جاده ای تشکیل شده است  افزود 
کاهش  باعث  دهنده  هشدار  عالئم  و  تابلوها  سرقت 
اشرافیت و هوشیاری راننده و کاهش اطمینان خاطر او 
به هنگام رانندگی شبانه می شود و  قطعا یکی از عوامل 

موثر در افزایش تصادفات و تلفات جاده ای است.
جم  جام  با  گفتگو  در  شناس  جامعه  گشته  آ محمد 
و  کارتن خوابی  به  دیگر  فقر  چهره  است  معتقد 
زباله گردی محدود نیست. روی دیگر فقر را حاال می توان 
که  از هر چیزی  اتوبان ها و سرقت  گوشه خیابان ها،  در 

کمترین ارزشی دارد، مشاهده کرد.
پیش بینی  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  وقتی 
می کند جمعیت زیر خط فقر در ایران تا پایان سال به ۳۰ 
میلیون نفر می رسد، سرقت تابلوهای آهنی جاده ها که 
آنها نیز محسوب می شود طبیعی  در واقع عالئم حیاتی 

است.
نیز  اقدام  این  ناهنجاری ها  دیگر  مثل  داد:  ادامه  وی 
کار فرهنگی کرد.  آن باید  پسندیده نیست و برای مهار 

گاهی بخشید.  آموزش داد و آ
 ۶8۷ ماده  صابون  سارقان،  وقتی  این که  بیان  با  وی 
هر  می گوید:"  که  را   ۷۵ سال  مصوب  تعزیرات  قانون 
از  عمومی  استفاده  مورد  تأسیسات  و  وسایل  در  کس 
، پست  گاز برق، نفت،  آب و فاضالب،  قبیل شبکه های 
مشترک  سرمایه  با  یا  دولت  سرمایه  یا  هزینه  به  که 
خصوصی  بخش  توسط  یا  غیردولتی  بخش  و  دولت 
برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در عالئم 
حفظ  منظور  به   که  عالئمی  سایر  و  رانندگی  و  راهنمایی 
جاده ها  و  فوق  تأسیسات  تأمین  یا  اشخاص  جان 
از  یا  حریق  ایجاد  یا  تخریب  مرتکب  است،  شده  نصب 
کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که 

منظور او اخالل در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس 
تا ده سال )حبس تعزیری درجه ۴( محکوم  از سه ماه 

خواهد شد" را به تنشان می مالند، باید ترسید.
آذربایجان غربی از حجم ۲۰ میلیارد تومانی سرقت  سهم 
و  است  تومان  میلیارد   8 ای،  جاده  عالئم  و  تابلوها 
به  استان  در  سرقت هایی  چنین  با  برخورد  خبر  آخرین 
بهمن سال قبل بر می گردد که رئیس پلیس شهرستان 
ارومیه گفته بود"  در پی سرقت تعدادی از تابلوی اداره 
سارق  دستگیری  و  شناسایی  موضوع  شهرستان  راه 
انتظامی  مأموران  کار  دستور  در  احتمالی  سارقان  یا 
امام  پاسگاه  انتظامی  مأموران  و  گرفت  قرار  شهرستان 
سرانجام  اطالعاتی  اشراف  و  تحقیقات  انجام  با  کندی 
راهنمایی  عالئم  و  راه  اداره  تابلوهای  سارق  توانستند 
دستگاه  با  هماهنگی  پس از  و  شناسایی  را  رانندگی  و 

قضایی در یک عملیات ضربتی دستگیر نمایند. 

سرهنگ حسن شیخ نژاد با بیان این که پس از توقیف 
موفق  خودرو  از  بازرسی  در  مأموران  متهم،  خودروی 
سرقتی  تابلوهای  آهن آالت  انواع  عدد   ۵۰ کشف  به 
به  مأموران  فنی  بازجویی های  در  متهم  افزود:  شدند، 

سرقت های ُخرد دیگری هم اعتراف کرد.
در  که  جاده ای  حادثه   ۷۰۷ مجموع  از  امسال  نوروز  در 
هم  نفر   ۲۴ و  شده  مصدوم  نفر   ۳۹۱ داد،  خ  ر استان 

جانشان را از دست دادند.
 اگرچه پلیس راه در تحلیل این تصادفات به نقش نبود 
گفته های  اما  نکرده  اشاره ای  جاده ای  عالئم  و  تابلوها 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی 
اصلی  علل  از  یکی  عالئم  این  سرقت  این که  بر  مبنی 
متوجه  کنیم  مرور  اگر  را  است  جاده ای  تصادفات  بروز 
نشود  تدبیری  معضل  این  برای  اگر  که  شد  خواهیم 

تبعات آن جان انسان های بیشتری را خواهد گرفت.
راهکار  است  معتقد  نیز  شناس،  جامعه  گشته  آ
پیشگیری از این معضل اجتماعی در انجام برنامه های 
فرهنگی و آموزشی در مدارس و جامعه است. همه باید 

گاهی پیدا کنند. نسبت به اهمیت این موضوع آ
نمی کند  فرقی  جاده ای  عالئم  و  تابلوها  سارقان  برای 
ماکو؛  به  خوی  یا  باشد  سردشت  به  مهاباد  مسیر 
قرار  سرقت  مورد  کند  خودنمایی  آهنی  تابلوی  جا   هر 

می گیرد.
مساله  سارقان  این  نگاه  در  هم  جاده ای  تلفات  آمار   
بتواند  آهنی  تابلوهای  این  که  همین  و  نیست  مهمی 

برایشان درآمد بیاورد کافی است.
هرچند راهداری در کوتاه مدت برای کاستن از به سرقت 
راهداری و  گشت های  افزایش  تابلوهای جاده ای،  رفتن 
ریالی  ارزش  که  کامپوزیتی  غیرفلزی  مصالح  از  استفاده 
برای سارقان ندارد را در پیش گرفته اما به نظر می رسد، 
دستیابی به وضعیتی مناسب در کاهش سرقت تابلو و 
عالئم جاده ای و حتی دریچه فاضالب های شهری بیش 
از همه در گرو بهبود معیشت مردم است و پس از آن 

می توان به آموزش و فرهنگسازی امید داشت.

سرقت عالئم حیاتی جاده های آذربایجان غربی

طاهره زینالی

روزنامه نگار

رحمی  کامل  زندگی  از  نوزادان  کردن  محروم 
زایمان، بالیی  روند طبیعی  در  بردن  و دست 
تولد  زمان  تعیین  با  گاه  ناآ افرادی  که  است 
سر  بر  زایمان  درد  بدون  و  موعد  از  پیش 
را  هولناک  تراژدی  این  و  می  آورند  نوزادان 
تنشان  پاره های  جان  قیمت  به  شاید  که 

بینجامد، تاریخ تولد الکچری می نامند.
گاهان که از  متاسفانه سالهاست که برخی ناآ
قضا والد نوزادان معصومی هستند که شاید 
پشت  برای  کنند،  تقبیح  را  رویه  این  بعدها 
عنوان  به  ثابت  عدد  چند  قرارگرفتن  سرهم 
انداختن  تاریخ تولد حاضرند ریسک به خظر 
سالمت جسمی فرزندانشان را به جان خریده 
آن هم شاید بدون دلیل  از موعد و  و پیش 

پزشکی زیر تیغ سزارین بروند.
امسال هم که شروع سال تحویل مصادف با 
و  بیشتر  امتیاز  یک  بود،  هم  جدید  قرن  آغاز 
مضاعف تر برای والدین به حساب می آمد که 
فرزندشان متولد اولین روز اولین ماه اولین 
این که  از  غافل  باشد.  جدید  قرن  در  سال 
تولدهای پیش از موعد و نارسی نوزاد باعث 
افتادن  خطر  به  و  جسمانی  عوارض  ایجاد 
بیشترین  و  می  شود  نوزاد  و  مادر  سالمت 

و  رشد  که  چرا  می کند  وارد  نوزاد  به  را  ضربه 
تکامل مغزی در سه ماهه آخر بارداری صورت 

می گیرد.
الکچری  تولدهای  تاریخ  که  معتقدند  سیاری 
درمان  شبکه  بر  هزینه   تحمیل  به  منجر 
بیشتر  انجام  به  توجه  با  البته  که  می شود 
بیمارستان های  در  سزارین  عمل های 
خصوصی و بدون این که مادران مشکلی برای 
زایمان طبیعی داشته باشند، این امر چندان 
باب  از  هزینه  این  اگر  اما  نیست  قبول  قابل 
مشکالت  و  اختالل  و  نوزادان  نارسی های 
تامل  قابل  باشد،  آتی  سالیان  در  جسمی 
نوزادانی  کارشناسان،  گفته  به  چراکه  است 
که با تمایل والدین در روزهای خاص و طبق 
دنیا  به  موعد  از  زودتر  مناسبتی  تقویم های 
بیماری  و  نارسایی  معرض  در  بیشتر  می آیند 

قرار می گیرند.
شاید والدین با انتخاب تاریخ تولد به اصطالح 
را  نظیر  کم  و  خارق العاده  اتفاقی  الکچری، 
باید  اما  می زنند  رقم  فرزندانشان  زندگی  در 
بدانند که حتی یک روز هم در سیستم رشد 
موفق  زایمان  در  و  مهم  آخر  ماه  در  جنین 
در  که  است  اساس  برهمین  و  است  اثرگذار 

سایر ایام نیز جراحی سزارین  نباید برای همه 
مادران باردار انجام شود و فقط مادرانی عمل 
)مورد  اندیکاسیون  که  می شوند  سزارین 

توصیه( داشته باشد.
در  زایمان  و  زنان  متخصصان  گفته  بر  بنا 
به  می  تواند  سزارین  پزشکی،  لزوم  صورت 
نوزادان  و  مادران  میر  و  مرگ  از  موثری  طور 
جلوگیری کند اما در صورتی که لزومی به انجام 
این جراحی نباشد، خطراتی برای مادر و نوزاد 

به همراه خواهد داشت.
از سال ۱۹8۵، جامعه بین المللی مراقبت  های 
خ ایده آل برای سزارین را بین ۱۰  بهداشتی نر
 ۵۰ حدود  گرفته  است  نظر  در  درصد   ۱۵ تا 
بیمارستان های  در  سزارین  عمل های  درصد 
بیمارستان های  در  درصد   ۹۰ حدود  و  دولتی 
است  درحالی  این  می شود ؛  انجام  خصوصی 
را  این  توانایی  باردار  مادران  از  درصد   8۰ که 
دارند که زایمان خود را به صورت طبیعی انجام 

دهند!
بیان  با  ایران  مامایی  علمی  انجمن  رئیس 
این که طول یک بارداری طبیعی معمواًل بین 
متاسفانه  گفت:  است،  هفته  یا ۴۲   ۴۱ تا   ۳8
غفلت  با  زیادی  والدین  اخیر  سال های  در 

به   موعد،  از  پیش  زایمان های  آتی  تبعات  از 
ثبت تاریخ تولدهای الکچری گرایش دارند.

است  درست  می گوید:  خداکرمی  ناهید 
بازرسی و نظارت بر بیمارستان های خصوصی، 
بهداشت  وزارت  درمان  معاونت  عهده  بر 
است اما تا زمانی که شاکی خصوصی در این 
برای  قانونی  ابزار  باشد،  نداشته  وجود  رابطه 
به  باید  آن نیست و فقط  با  برخورد و مقابله 
گاهی بخشی و فرهنگسازی در این خصوص  آ
امیدوار بود که سالمت مادر و فرزند نباید به 
غیر  و  علمی  غیر  رفتارهای  قبیل  این  خاطر 

منطقی، به خطر بیافتد.
تاریخ  تغییر   

ً
قطعا می کند:  تصریح  خداکرمی 

به  را  جنین  و  مادر  سالمت  بالقوه  زایمان، 
این  در  پزشک  تخلف  اگر  و  می اندازد  خطر 
قابلیت  و  شده  تلقی  جرم  شود،  ثابت  کار 
و  سازمان  انتظامی  معاونت  در  رسیدگی 

مراجع باالتر را دارد.
و  فعالی  بیش  یوی،  ر مشکالت  بروز  خطر   *

اوتیسم در نوزادان نارس
و  زنان  متخصص  فطرت  خوش  راضیه  دکتر 
زودرس  زایمان  با  رابطه  در  ارومیه  در  زایمان 
می رسد،  پایان  به  بارداری  وقتی  می گوید: 
ساعت   ۲۰ تا  گاهی  و  ساعت   ۱۲ تا   8 حدود 
بدن  و  شود  متولد  نوزاد  که  می خواهد  زمان 
زمان  این  است  شده  فرزند  تولد  آماده  مادر 
را خداوند و علم پزشکی هم تأیید کرده اند و 
این پروسه خود به خود شروع می شود و این 
طور نیست که بخواهیم در آن دخالت کنیم.

وی با بیان این که ما با دخالت در تولد نوزاد، 
تصریح  می کنیم  بیماری  تولید  بچه  برای 
رحمی  داخل  زندگی  هنوز  که  بچه ای  می کند: 
به  پای  نمی تواند  است،  نکرده  تکمیل  را 
دنیا بگذارد. به طوری که ۵۰ درصد این قبیل 
آلرژی و ۲۰ الی ۲۵ درصد  نوزادان درگیر آسم و 
و  فعالی  بیش  بروز  احتمال  و  شده  دیابتی 

اوتیسم در این بچه ها وجود دارد.
روزهای  برابر   7 فروردین  اول  متولدین   *

عادی
تخصص  فوق  فرد  جهانشاهی  صدیقه 
ارومیه  در  تولد  پیرامون  و  کودکان  طب 
زودرس  تولد  آمار  جم  جام  با  گو  و  گفت  در 
را۴۳  شفا  بیمارستان  در   ۱۴۰۱ فروردین  اول 
و  تولد   ۲۴ را  ارومیه  میالد  بیمارستان  مورد، 

بیمارستان امام رضا را ۲۲ مورد عنوان می کند 
و می گوید: در اولین روز قرن جدید هفت برابر 
در  و  کودک متولد شده است  روزهای عادی 
با دخالت در تعیین زمان تولد، بخشی  واقع 
آماده  او  و  شده  گرفته  بچه ها  این  زندگی  از 

تطابق با زندگی بیرون از رحم نیست.
بیشترین  معمواًل  جنین  می کند:  اظهار  وی 
به  منتهی  و  آخر  هفته های  در  را  خود  وزن 
زایمان دریافت می کند و هر یک روز نیز برای 
جنین و رشد آن مهم است و چه بهتر که در 
زمان تعیین شده و اتمام کامل دوران بارداری 

اقدام به زایمان شود.
البته  می افزاید:  کودکان  طب  تخصص  فوق 
زایمان زودتر از موعود خطر آنچنانی برای مادر 
ماهگی   ۹ یا   ۷،8 در  می تواند  مادر  و  نداشته 
بیشترین  ولی  بیاورد  دنیا  به  را  خود  نوزاد 

تبعات منفی، شامل نوزادان است.
بحبوحه  در  می دهد:  ادامه  فرد  جهانشاهی 
زایمان های الکچری که برخی ها حتی ساعت را 
نیز تنظیم می کنند تا برای مثال کودک در یک 
برخی  بیاید  دنیا  به   ۱۴۰۱ فروردین  یک  بامداد 
مادران که موعد طبیعی زایمانشان هست به 
دلیل طوالنی بودن صف های جراحی، معطل 

و قربانی می شوند.
گرایش  در  مجازی  فضای  تبلیغات  تاثیر   *

یخ تولدهای رند افراد به تار
زایمان  و  زنان  متخصص  احمدی  شیوا  دکتر 
زایمان دقیقا  باید  رابطه می گوید:  این  در  نیز 
 
ً
گاها ولی  گیرد  انجام  مادر  درد  لحظه  در 

می توان در صورت نبود درد روی یک یا دو روز 
مانور داد، در غیر این  صورت خطر بزرگی برای 

مادر و مخصوصا نوزاد محسوب می شود.
علت  درباره  زایمان  و  زنان  متخصص  این 
رند می گوید: خود فضای  تمایل به تولد های 
می کند  تبلیغ  را  مسائل  برخی   

ً
گاها مجازی 

طریق  به  نباشد  هم  کسی  ذهن  در  اگر  و 
کار  آن  و  رفته  به فکر  فضای مجازی می تواند 
را انجام دهد، از این رو از مادران و خانواده ها 
درخواست دارم تا درگیر تاریخ های به اصطالح 

ُرند و یا خاص نباشند.
حد  از  بیش  وسواس  و  هم چشمی  و   چشم  
برخی والدین موجب صدمه زدن به سالمت 
نوزادان می شوند؛ سالمت نوزاد را فدای تاریخ 

تولد شیک و قشنگ نکنیم.

تاریخ تولد الکچری به چه قیمتی؟ 

راضیه محمود پور

خبرنگار

تاریخ تولد
1401/01/01

گشته  محمد آ
جامعه شناس 

در گفتگو با جام 
جم معتقد است 

چهره فقر دیگر 
به کارتن خوابی و 

زباله گردی محدود 
نیست. روی دیگر 
فقر را حاال می توان 

در گوشه خیابان ها، 
اتوبان ها و سرقت 

از هر چیزی که 
کمترین ارزشی دارد، 

مشاهده کرد

بچه ای که هنوز 
زندگی داخل رحمی 

را تکمیل نکرده 
است، نمی تواند پای 

به دنیا بگذارد. به 
طوری که 50 درصد 
این قبیل نوزادان 
لرژی  درگیر آسم و آ

و 20 الی 25 درصد 
دیابتی شده و 

احتمال بروز بیش 
فعالی و اوتیسم در 

این بچه ها وجود 
دارد

هوشنگ عطاپور

روزنامه نگار



پنج شنبه    25 فروردین  1401   شماره  6192

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربیضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربی

برتِر  رتبه های  کسب  به  موفق  آذربایجان غربی  در  جام جم  خبرنگاران 
سومین جشنواره رسانه نگاران انقالب شدند. 

حضور  با  انقالب  رسانه نگاران  جشنواره  سومین  جام جم،  گزارش  به 
مسئوالن استانی و اصحاب رسانه در سالن خانه مطبوعات استان برگزار 

شد.

به گفته نوروزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی ۱۱۶ اثر به 
دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که ۱۲ اثر از سوی هیات داوران به 
عنوان آثار برتر معرفی شد. خبرنگاران جام جم در آذربایجان غربی  موفق به 

کسب رتبه های برتر سومین جشنواره رسانه نگاران انقالب شدند. 
بر اساس این خبر، راضیه محمودپور در بخش گزارش و مصطفی باقری 

اختصاص  خود  به  را  جشنواره  این  دوم  رتبه های  اینفوگرافی  بخش  در 
دادند. طاهره زینالی و زهرا بخشی هم در بخش تیتر برتر با موضوع "هنر 
اسفند  محمودپور  راضیه  است،  گفتنی  شدند.  تجلیل  اسالمی"  انقالب 
سال گذشته نیز در جشنواره شهرنگار موفق به کسب رتبه برتر گزارش 

شده بود.

خبرنگاران جام جم موفق به کسب رتبه های برتر در جشنواره رسانه نگاران انقالب شدند
اجتماعی

 ۱۳ از  پس  ساله   ۴8 غسال  یک  توصیف  جمالت  این 
سال تغسیل اجساد پیر و جوان و کودک و حتی نوزاد 
است. نامش را ذکر نمی کنیم چراکه  می گوید بسیاری از 
افراد با دید منفی که نسبت به این شغل دارند، با نگاه 
می شوند.  خاطرشان  رنجش  باعث  ناپسند  رفتارهای  و 
حضورتان  تقدیم  که  ایم  نشسته  سخنانش  پای 

می شود.
کار خود در غسالخانه راضی هستید؟ *از 

بله از کار در غسالخانه راضی هستم و بعد از گذشت ۱۳ 
سال به این کار عالقه پیدا کرده ام.

هستند؟  مطلع  غسالخانه  در  شما  کار  از  *خانواده 
واکنششان چه بود؟

کنم  شروع  را  غسالخانه  در  کار  گرفتم  تصمیم  وقتی 
خانواده ام مخالف رفتنم به غسالخانه بودند و خواهرم 
فرزندانم  آینده  برای  غسالخانه  در  کردن  کار  که  گفت 
آینده خودم و فرزندانم  خوب نیست، ولی من به خاطر 
اگر  که   گفتم  خواهرم  به  و  بودم  گرفته  را  تصمیمم 
به  می توانید  باشد  غسال  خواهرتان  که  ندارید  دوست 

خانه من رفت و آمد نکنید.
من یک دختر و یک پسر دارم که هیچ مخالفتی با شغل 

افتخار  که  گفته اند  بارها  بقیه  برعکس  و  نکردند  من 
تحمل  ما  خاطر  به  را  حدیث ها  و  حرف  که  می کنیم 

می کنی و به کارت ادامه می دهی.
دیگری  کار های  برای  شرایط  و  برگردید  گذشته  به  *اگر 

آیا باز هم غسالخانه را انتخاب می کنید؟ فراهم باشد، 
بدو  از  که  چرا  می کنم  انتخاب  را  شغل  این  هم  باز  بله؛ 
ورود به این مکان مدیران این سازمان با خوش رویی و 

در جهت تامین رفاه ما تالش می کنند.
تب دارد؟ کار در غسالخانه هم سلسله مرا *

اینگونه بود،  ۲ ماه در قسمت کفن کردن  برای من که 
کارم  نوزادان  دادن  غسل  با  آن  از  بعد  و  دیدم  آموزش 
تغسیل  کم  کم  یکماه  گذشت  از  پس  و  کردم  شروع  را 

اجساد کم وزن و سن باال را شروع کردم.
شما  آیا  دارند،  خوف  جسد  دیدن  از  حتی  مردم  *اکثر 

نمی ترسید؟
من قبل از این که به عنوان غسال به باغ رضوان بیایم، 
از دیدن جسد  از نزدیک ندیده بودم و  را  هیچ مرده ای 
خوف داشتم و نمی دانستم که توانایی کار در غسالخانه 

را دارم یا نه؟!
رضوان  باغ  به  من  مراجعه  روز  اولین  در  وقت  مدیر 
در  روز  چند  می توانم  که  گفت  کامل  خوشرویی  با 
وفق  محیط  با  را  خودم  توانستم  اگر  و  باشم  غسالخانه 

دهم کارم را بصورت رسمی شروع می کنم. 
البته  و قراردادم امضا شد.  گرفتم  روز تصمیم  از ۳  بعد 
خوبی  روحی  شرایط  ماهها  تا  که  بکنم  اعتراف  باید 
نداشتم، خواب و خوراکم بهم ریخته بود اما اکنون بعد 
از گذشت سالها  حتی گاهی اوقات و در شرایط اضطراری 
در  جسد  با  و  بیایم  غسالخانه  به  نیز  ظهر  از  بعد  اگر 
از  غسالخانه تنها باشم دیگر هیچ خوفی ندارم، بخشی 
زندگی من با مردگان می گذرد، همیشه این تضاد در من 
بوده که حس می کنم یک فرد زنده مقابل من هست و 

با فرد زنده ارتباط دارم. 
تی در زندگی شما داشت؟ ثیرا کار در غسالخانه چه تا *

پی  زندگی  واقعیت های  از  خیلی  به  غسالخانه  در  کار  با 

دیگری  دیدگاه  نبودم  غسالخانه  در  اگر  شاید  که  بردم 
نسبت به زندگی و اطرافیانم داشتم.

شاید  و  جسم  با  که  هستید  تی  نفرا ین  آخر جزو  *شما 
حسی  چه  تغسیل  هنگام  ارتباطید؟  در  انسان ها  روح 

ید؟ دار
نوجوان،  نوزاد،  جسد  که  ندارد  فرقی  تغسیل  هنگام 
جوان یا پیر باشد، سراسر غم است و پر از حس تلخ اما 

 . واقعی خداحافظی و آخرین دیدار
اید  داده  غسل  که  اجسادی  بیشتر  سال  چند  *درطول 

در چه رده سنی بوده اند؟
قبل از کرونا بیشتر اجساد نوزاد، میانسال و پیر بود اما 
از اواخر سال ۹8 که ویروس منحوس کرونا شیوع پیدا 
کرد تعداد متوفیان کودک، نوجوان، جوان و تازه عروس 

افزایش یافته است. 
آمار باشد  برای مردم فقط در حد یک عدد و  این شاید 
ولی ما مرگ آنها را با پوست و گوشت خود حس کردیم 

و متاسفانه این دردها همیشه با ما همراه بوده است.
*در طول 13 سال چند جسد را غسل داده اید؟

آمار  اول می نوشتم  روز  از  اگر  یادداشت نکرده ام، شاید 
 . باالیی بود ولی می توانم بگویم: بی شمار

*روزانه چند جسد را غسل داده اید؟
قبل از کرونا، تابستان ها تعداد فوتی ها خیلی کم می شد 
مثال هفته ای  ۲ الی 8 نفر که متفاوت بود اما در فصول 
پاییز و زمستان این آمار بیشتر می شد، ولی بعد از کرونا 
روزی ۴۰ تا ۵۰ فوتی داشتیم که نصف این فوتی ها خانم 

بود و از این تعداد ۳ تا ۵ جسد را من غسل می دادم.
برایمان  غسالخانه  در  کرونایی  روزهای  سختی  *از 

بگویید؟
کرونا  منحوس  ویروس  یکباره  که   ۹8 سال  اواخر  در 
شیوع پیدا کرد و هیچکس درباره این ویروس اطالعاتی 
بیشتر  و  بیشتر  بیماری  این  به  ابتال  روز  هر  و  نداشت 
برابر  چند  روز  در  فوتی ها  تعداد  که  جایی  تا  می شد 
غسالخانه  به  که  روز  هر  و  می ترسیدم  خیلی  من  شد، 
می رفتم تا زمانی که به خانه برگردم با اضطراب و استرس 

و  شوم  مبتال  ویروس  این  به  من  اگر  که  می گذشت 
فوت کنم یا به خانواده انتقال دهم چه بر سر فرزندانم 

خواهد آمد. 
از  کرونایی  فوتی های  خانواده های  حتی  که  زمانی  در 
ترس سراغ اموات خود نمی آمدند و همکاران ما اجساد 
مردم  کنار  در  که  گرفتیم  تصمیم  ما  می کردند،  دفن  را 
باشیم و به هر قیمتی اموات را با عزت و احترام تغسیل 

و تدفین کنیم.
آیا تغسل اموات برایتان عادی شده است؟ *

با  همیشه  ما  و  نمی شود  عادی  هیچوقت  تغسیل  نه، 
دقت کامل این کار را انجام می دهیم.

آیا تاکنون شهید غسل داده اید؟ *
بله؛ خانم هایی که در بمب گذاری رژه روز ارتش و سقوط 

هواپیما به شهادت رسیده بودند را من غسل دادم.
از  و  شوید  منقلب  که  بودید  شاهد  را  خاصی  صحنه  آیا  *

ید؟ یز شدت ناراحتی اشک بر
بله؛ وقتی جسد مادر و دختری که توسط پدر خانواده به 
قتل رسیده بود غسل می دادم، وجودم سراسر درد بود 

و نمی توانستم جلوی اشک هایم را بگیرم.
*رفتار خانواده متوفی با غساالن چگونه است؟

ارتباطی بین خانواده متوفی و غساالن وجود  االن هیچ 
خانواده  توسط  غساالن  حرمت  گذشته  در  اما  ندارد 

متوفی حفظ نمی شد. 
مردم باید بدانند که این کار نیز یکی از مشاغل جامعه 
محسوب می شود و ما این کار را به عنوان شغل قبول 
کرده ایم تا با تغسیل به موقع اموات به مردم و خانواده 
متوفی خدمت کنیم، جامعه به این شغل نیاز دارد، اگر 
آرامستان و غسال نباشد بوی تعفن شهر را فرا می گیرد.

؛ آخر کالم 
با وجود این که غسالی را به عنوان شغل انتخاب کرده ام 
اینجاست  محل  غم انگیزترین  که  گفت  می توان  اما 
غسالخانه  که  چرا  دارد  همراه  به  را  خاطرات  بدترین  و 
برتنش  را  آخرت  لباس  ما  و  است  متوفی  منزل  آخرین 

کرده و برای رها شدن از این دنیا آماده اش می کنیم.

گفت وگویی خواندنی با یک غسال؛ 

زندگی با مردگان در ایستگاه آخر

هانیه زینالی

 خبرنگار

خ  در یک نگاه، یك ساختمان معمولی از جنس آجر و سنگ است اما دردناک ترین محل اینجاست، اتفاق خوبی ر
نمی دهد و بدترین خاطرات را به همراه دارد. اینجا جز سکوی سرد، بوی کافور و تن های بی روح چیز دیگری نیست.

آخرین منزل متوفی است که لباس آخرت را بر تن می کند و برای رها شدن از این دنیا بدرقه می شود.
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عک
تگ  شرکت های  هرچند  گفت:  آذربایجان غربی  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
کمی،  به لحاظ  اما  پارک علم و فناوری استان مستقر است  و نمونه ای در 

شرایط قابل قبول نیست.
فناوری  و  علم  پارک  رئیس  منصورفر  غالمرضا  جام جم،  گزارش  به 
تولید،  عنوان"  به  رهبری  معظم  مقام  سوی  که  سالی  در  آذربایجان غربی 
دانش بنیان و اشتغال آفرین" مزین شده است، نخستین نشست خبری 
را برگزار کرد و گفت: نامگذاری سال مسئولیت ما در قبال توسعه اقتصاد 

مبتنی بر دانش بنیان را دو چندان کرده است.
منصورفر با بیان این که در پارک استان ۱۳۰ شرکت اعم از شرکت های دانش 
ج از  بنیان و فناور مستقر هستند و ۲۲ شرکت دانش بنیان دیگر هم در خار
پارک فعالند، گفت: یکی از مطالبات ما افزایش میزان زمین در اختیار است 

تا بتوانیم شرکت های بیشتری را در پارک مستقر کنیم.

با بیان این که هزار نفر در شرکت های مستقر در پارک فعالیت دارند،  وی 
و  بیشترین  الکترونیک  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  کرد:  اظهار 
فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  شرکت های  فعالیت  زمینه ی  قوی ترین 

استان است.
وی اما اذعان کرد: هرچند شرکت های تگ و نمونه ای در پارک علم و فناوری 

استان مستقر است اما به لحاظ کمی، شرایط قابل قبول نیست.
منصورفر اما در حالت کلی روند پارک علم و فناوری آذربایجان غربی را رو به 
رشد و توسعه خواند و با تاکید بر این که قابلیت ها بسیار بیشتر از اوضاع 
فعلی است، خاطرنشان کرد: ستاد دانش بنیان در آذربایجان غربی با حضور 
استاندار و شرکت ها و دستگاه های ذیربط در این موضوع به دبیری پارک 

علم و فناوری استان تشکیل خواهد شد.
وی گفت: مقام معظم رهبری، هدفی برای شعار امسال نیز  ترسیم کردند 
که آن دو برابر شدن تعداد شرکت های دانش بنیان است و ما با توجه به 
مدنظر  حداقل  عنوان  به  را  کردن  برابر  دو  این  باید  موجود،  پتانسیل های 

قرار دهیم.
ارتقا  خصوص  در  گام  اولین  غربی  آذربایجان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان را کار  فرهنگی دانست و از رسانه ها 
باور  این  به  باید  تا سطح جامعه  کنند  کمک  این زمینه  کرد در  درخواست 
برسد که مسائل اقتصاد مبتنی بر دانش یک اولویت در عصر فعلی است.
دانش  شرکت های  فعالیت  زمینه  در  دولت  سرمایه گذاری  لزوم  بر  وی 
باید به سمت  کارخانه داری می کنیم و  امروز  کرد: ما  تاکید و تصریح  بنیان 
به  از محصوالت  این صورت  کنیم. در  صاحب صنعت شدن شیفت پیدا 

روز برخوردار خواهیم شد.

فعالیت 52 شرکت دانش بنیان در آذربایجان غربی
غربی پتانسیل استان بیشتر از این تعداد است آذربایجان  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 

گفت: فوتی کرونایی از ابتدای امسال در پنج شهرستان شمال و جنوب استان 
گزارش نشده که البته نباید این امر موجب عادی انگاری شود.

به گزارش جام جم، محمدامین ولی زاد با اعالم این خبر افزود: این شهرستان ها 
جنوب  در  دژ  شاهین  و  تکاب  و  شمال  در  چالدران  و  پلدشت  شوط،  شامل 

استان است. 
آذربایجان  وی اضافه کرد: همچنین از ابتدای امسال تاکنون، در ۶ شهرستان 
غربی تنها یک فوتی و در ۲ شهرستان تنها ۲ فوتی گزارش شده است. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی ادامه داد: 
، ماکو،  شهرستان های دارای تنها یک فوتی شامل میاندوآب، بوکان، پیرانشهر

سلماس و چایپاره هستند. 
ولی زاد اظهار کرد: همچنین در ۲ شهرستان آذربایجان غربی شامل سردشت و  

نقده تنها ۲ فوتی کرونایی از ابتدای سال گزارش شده است.
و  فوتی  سه  جاری  سال  طی  اشنویه  و  مهاباد  شهرستان های  در  گفت:  وی 
شهرستان خوی هم هفت فوتی بر اثر ابتال به کرونا داشته ایم. وی افزود: ارومیه 
بیشترین فوتی های ناشی از ابتال به کرونا از ابتدای سال جاری را در آذربایجان 
آمار استانی را به خود  غربی داشته به طوری که با ۲۴ فوتی، بیش از ۵۰ درصد 

اختصاص داده است.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی ادامه 
که  رسیده  ثبت  به  استان  در  کرونایی  فوتی  تاکنون ۴۷  امسال  ابتدای  از  داد: 

نشانه فوت متوسط حدود ۲ نفر در روز است. 
در  امسال  طی  هم  کرونایی  فوتی  بدون  روز   ۲ البته  کرد:  اظهار  زاد  ولی 
افزایش آتی  درماه های  تعداد  این  امیدواریم  که  شده  ثبت  غربی   آذربایجان 
 یابد. گفتنی است تاکنون ۳۵۷ هزار نفر درآذربایجان غربی به کرونا مبتال شده اند 

که ۲.۱ درصد از آنها جان خود را از دست داده اند.

5 شهرستان آذربایجان غربی امسال بدون فوتی کرونایی

شهرک  خیابان های  روشنایی  نشده  حل  مشکل 
را  شهرک  این  غروب های  ارومیه؛  دو  فاز  صنعتی 
برای کارگران و تولیدکنندگان وحشتناک کرده است 
و  سگ ها  حمله  شاهد  بارها  نور  نبود  در  چراکه 

همچنین حضور سارقان بوده اند. 
ارومیه   ۲ فاز  صنعتی  شهرک  تاسیس  از  سال   ۲۵
مستقر  آن  در  تولیدی  واحد   ۳۵۰ می گذرد، 
صورت  به  نفر  هزار  بیست  از  بیش  و  هستند 
و  شهرک  این  در  غیرمستقیم  و  مستقیم 
سال۱۳۹۲  تا  می کنند.  کار  آن  تاریک  شب های 
مناسب  روشنایی  از  شهرک  این  خیابان های 
 ۶۰ از  بیش  حاضر  حال  در  اما   بود  برخوردار 
خاموش  توسعه  و   ۲ فاز  معابر  روشنایی   درصد 

با  اسفند۱۴۰۰  اوایل  در  که  ای  جلسه  در  می باشد. 
آذربایجان غربی  استانداری  معاون  صادقی  حضور 
در  استان  برق  شرکت  مدیرعامل  حسن بکلو  و 
روشنایی  شبکه  اصالح  قول  شد،  استانداری برگزار 
عملیاتی  کنون  تا  اما  دادند   ۱۴۰۰ سال  پایان  تا  را 

نشده است. 
از معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی که یکشنبه 
هر هفته را به عنوان یکشنبه های صنعت نامگذاری 
انتظار  می کنند؛  بازدید  تولیدی  واحدهای  از  و  کرده 
می رود به این مشکل مشترک زیرساختی واحدهای 
صنعتی که سالیان سال است باوجود پیگیری های 
مستمر پابرجاست، رسیدگی کنند تا امنیت شبانه 

تولیدکنندگان و کارگران زحمتکش تامین شود. 
برای  تومان  میلیارد  هزار  ده  گذاری  سرمایه  نباید 
تولیدی  واحدهای  احداث  و  زیرساخت ها  ایجاد 
خدمات رسان  دستگاه های  برخی  سهل انگاری  با 
و  تولیدکنندگان  اعتراض  باعث  و  رفته  زیرسوال 

کارگرانی که امنیت جانی شان در خطر است؛ شود.

مشکل روشنایی خیابان های شهرک صنعتی
 فاز 2 ارومیه همچنان پابرجاست

تقاطع غیر هم سطح آذربایجان؛
ناتمامی که 7 ساله شد

بیستم مهر ۹۳ وقتی کلنگ احداث پروژه تقاطع غیرهمسطح آذربایجان در 
ارومیه به زمین زده  می شد، مدت زمان اجرا و بهره برداری کامل از آن یکسال 
عنوان شد این  در حالی است که با گذشت ۷ سال نه تنها این پروژه به پایان 
نرسیده بلکه طوالنی شدن روند اجرای آن باعث ایجاد ترافیک سنگین در 

مسیرهای زیرگذر پل شده و نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است.
عملیات اجرایی این پروژه که در حال حاضر از ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی 
برخوردار است، راکد مانده و اقدام قابل توجهی صورت نمی گیرد و همین امر 

موجب شد که پای این موضوع به تریبون نماز جمعه بکشد.
حجت االسالم قریشی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه که 
از تاخیر  اینبار  را دنبال می کنند،  با حساسیت خاصی مسایل شهری  اخیرا 
نارضایتی  کرد و ضمن اظهار  انتقاد  آذربایجان  اجرای پروژه غیرهمسطح  در 
قضا  دستگاه  ویژه  به  و  نظارتی  و  بازرسی  نهادهای  از  شهری،  مدیریت  از 
خواست تا با جدیت موضوع را بررسی و برای رفع مشکل آن کار جدی انجام 
دهند.در همین راستا رئیس کل دادگستری استان با همراهی دادستان و 
رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه از این پروژه بازدید و تاکید کرد: با هرگونه 

تضییع حقوق بیت المال در این پروژه برخورد قانونی الزم صورت می گیرد. 
حضور  با  جلسه ای  برگزاری  ضمن  جاری  هفته  در  کرد:  تاکید  عتباتی 
برای  ارومیه  شهر  شورای  رئیس  و  شهردار  پروژه،  پیمانکار  کارشناسان، 
رسیدگی به موانع و مشکالت پروژه؛ در جلسات کارشناسی صورت وضعیت 

پرداختی ها بررسی و با متخلفان بصورت جدی برخورد خواهد شد.
البته رئیس شورای اسالمی شهر و شهردار ارومیه در مقابل همه انتقادها، 
مشکل اعتبار را دلیل تاخیر ۷ ساله در اتمام پروژه غیرهمسطح آذربایجان 

عنوان می کنند.
غیر  تقاطع  چهارسطحه  پروژه  گفت:  ارومیه  شهردار  مهدیزاده،  حسین 
با  که  است  فرد  به  منحصر  و  فاخر  پروژه های  جزو  آذربایجان،  سطح  هم 

بهره برداری کامل از آن،  کمربندی میانی تکمیل می شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر فاز سوم پروژه شامل اتصال محور خاتم االنبیا 
تامین  با  و  به جاده مهاباد در دست ساخت است  زیرگذر  از طریق  )ص(  

منابع مالی تا خرداد سال ۱۴۰۱ گشایش می یابد.
تقاطع  در  برعکس  و  مهاباد  جاده  سمت  به  والفجر  مسیر   تاکنون 
هنوز  دیگر  بخش های  ولی  رسیده  بهره برداری  به  آذربایجان،  غیرهمسطح 
ناتمام است. رها شدن ناقص پروژه باعث ایجاد ترافیک در منطقه شده و 

چهره شهر را در ورودی جاده مهاباد زشت و کریه  کرده است.
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مراسم افتتاحیه سومین جشنواره بیدمشک با حضور اعضای شورای اسالمی شهر، 
شهردار ارومیه، فرماندار شهرستان ارومیه، سرکنسول ترکیه در ارومیه، فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه ارومیه و جمعی از مدیران استانی و شهری و شهروندان و عموم 

مردم در محوطه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه برگزار شد.
این مراسم با ایراد سخنرانی، برگزاری گروه تکمچی، گروه سرود و اجرای خواننده های 
بومی همراه بود. همچنین عرق گیری بیدمشک در محل جشنواره یکی از جذابیت های 
این جشنواره بوده و در غرفه ها انواع محصوالت تولید شده از بیدمشک اعم از نقل، 
شربت، عرق بیدمشک عرضه می شد. حسین مهدیزاده شهردار ارومیه در حاشیه 
جشنواره بیدمشک ضمن تقدیر از استقبال گسترده شهروندان، گفت: استقبال بی 
نظیر از این جشنواره، نشانگر اعتقاد مردم به آیین ها و سنت های قدیمی است که باید 

احیا شده و به نسل آینده منتقل شوند.
وی برگزاری سومین جشنواره بیدمشک ارومیه را آغازگر برگزاری جشنواره های متعدد 
و  مختلف  جشنواره های  سالجاری  طی  گفت:  و  دانست  ارومــیــه  در  سالجاری  طی 
متناسب با فرهنگ و سنت های مردم ارومیه نظیر جشنواره انگور با هدف شناساندن 

ظرفیت های شهر به مردم ایران و کشورهای همسایه برگزار خواهد شد.
از  ــدف  ادامـــه ه نیز در  ارومــیــه  رئــیــس شـــورای اســالمــی شهر  نــایــب  مرتضی منافی 

بیدمشک« را ایجاد نشاط اجتماعی و آشنایی با سنت ها و بـــرگـــزاری »جــشــنــواره 
عنوان کرد. رســــــــــوم ارومـــــیـــــه 

ــرد: بــرگــزاری جــشــنــواره هــای  وی اذعـــان کـ
ــا فــرهــنــگ و  مــخــتــلــف و مــتــنــاســب بـ
جشنواره  همانند  ارومیه  سنت های 
انگور و بیدمشک سبب شده تا شهر 
ارومیه با این نمادها در کشور شناخته 
شود. نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
ارومــیــه افـــزود: بیدمشک ارومــیــه در ســال ۹۱ به 
شماره ۴۷8 در فهرست آثار ملی میراث 
گستره  در  کــشــور  ناملموس 
اســتــان آذربــایــجــان غــربــی به 

ثبت رسیده است.
مــنــافــی بـــا اشـــــاره بـــه ایــن کــه 
ــورای اســالمــی شــهــر ارومــیــه  ــ ش
تالش می کند تا دیگر آداب و رسوم 
این شهر را که در خطر ثبت و معرفی به نام 
ــای دیــگــر  ــر هــ ــهــ شــ
است حفظ 
تحت  و 

عنوان برند ارومیه در سطح کشور و منطقه بشناساند. عضو شورای شهر ارومیه، با 
آذربایجان غربی  بیان این که این محصول در  ۴۵ هزار هکتار از زمین های کشاورزی 
کشت می شود گفت: هر سال یک هزار تن محصول بید مشک در استان برداشت 
شده و ۲ میلیون لیتر عرق بیدمشک در استان تولید می شود.  منافی عمده کشورهای 
مقصد صادرات عرق بیدمشک را عراق، ترکیه و آذربایجان عنوان کرد و افزود: در کنار 

عرق بیدمشک انواع نقل بیدمشک نیز به این کشورها صادر می شود.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و  ورزشی شهرداری ارومیه نیز هدف از برگزاری 
این جشنواره را احیای سنت های دیرینه عرق گیری و انتقال آن به نسل جوان و معرفی 
گیاه بیدمشک به عنوان گیاه دارویی و نماد ارومیه و آذربایجان غربی و برندسازی آن 
عنوان کرد. وی اظهار کرد: با برگزاری جشنواره بیدمشک عالوه بر ایجاد شور و نشاط 
گفت:  نقی پور  مــی شــود.  بــرقــرار  گذشته  و  جدید  نسل  بین  نسلی  ارتــبــاط  اجتماعی، 
بیدمشک نوید بخش بهار است و از ظرفیت بسیار باالیی در تجارت جهانی برخوردار 

است که این امر مهم موجب رونق اقتصادی و اشتغالزایی می شود.
وی با اشاره به این که برگزاری جشنواره بیدمشک و معرفی ظرفیت های آن در کشور و 
جهان منجر به بازاریابی این محصول می شود، افزود: مردم ارومیه ضمن عرق گیری از 

بیدمشک، از آن در نقل معروف نیز استفاده می کنند که به عنوان سوغات این شهر 
از محبوبیت خاصی در کشور برخوردار است. سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری ارومیه با بیان این که این جشنواره برای سومین بار در شهر ارومیه 
برگزار می شود، گفت: به علت مصادف بودن جشنواره بیدمشک با آغاز سال نو، تکم 

گردانی و عاشیق نیز جزو برنامه های این جشنواره بود. نقی پور با اشاره به این که بانی 
این جشنواره  سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه بود، گفت: این 
بانوان و  با همکاری سازمان میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، ارشاد و امور  سازمان 

خانواده استانداری این جشنواره را برگزار کرد .

سومین جشنواره بیدمشک در ارومیه برگزار شد 

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه ای جان من خطا این جاست

سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید
حافظتبارک اهلل از این فتنه ها که در سر ماست

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  همت  به  قدر  لیالی  مراسم 
شهرداری ارومیه در فرهنگسرای قرآن و عترت برگزار می شود. 

شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  ،سرپرست  نقی پور
سازمان  رسالت های  از  ،یکی  جام جم  با  گفت وگو  در  ارومیه 
پرشور  برگزاری  را  ارومیه  شهرداری  اجتماعی  و  ورزشی  فرهنگی، 
مناسبت های ملی و مذهبی عنوان کرد و گفت: با همکاری مردم و 
مسئوالن این فضا فراهم شده است که مراسم شب های قدر طبق 
برگزار سازمان  محوطه  در  شهروندان  استقبال  و  گذشته   سنوات 

 شود. 
جهت  به  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  محوطه  گفت:  وی 
شهدای  با  همجواری  عترت،  و  قرآن  فرهنگسرای  معنوی  فضای 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  مقدس،  دفاع  موزه  در  گمنام 
همچنین وجود مکان مناسب پارک خودرو؛ برای شب زنده داری های 

قدر انتخاب شده است. 
الزم  هماهنگی های  اتوبوسرانی  با  مردم  جابجایی  برای  افزود:  وی 
صورت گرفته است تا حضور افرادی که خودرو ندارند، تسهیل شود. 
و  مداحان  سخنرانان،  برنامه،  سین  کرد:  خاطرنشان  نقی پور 
مناجات خوانان از طریق تبلیغات محیطی و فضای مجازی به عموم 

مردم اطالع رسانی خواهد شد.

مراسم لیالی قدر در فرهنگسرای قرآن و عترت ارومیه برگزار می شود

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه


