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3

 ۵۸اثر آذربایجان غربی
ثبت ملی میشود

ولی حسینی در گفت و گو با ایرنا افزود 147 :مراقب سالمت در
آذربایجان غربی وجــود دارد و با توجه به جمعیت  560هزار نفری
دانش آموزان این اســتان ،به ازای هر ســه هزار و  800دانش آموز
یک مراقب بهداشت اختصاص مییابد.
وی با اشــاره به اینکه همه مراقبان ســامت در مدارس استان
تمام وقت نیستند ،بیان کرد :به ازای هر  750دانش آموز یک مراقب
سالمت مورد نیاز است.
حســینی اضافه کــرد :با وجــود محدودیتهــای اعتباری و
اســتخدامی ،آموزش و پرورش استان از مسئولیت خود غافل نشده
نیاز مدارس استان به  600مراقب و با دانشگاههای مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشکی در راستای
سالمت جدید اجرای وظایف به تعامل دو جانبه پرداخته است.

افزایشتولیدپتروشیمیمهاباد
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ضوابط و مقررات در منظر
و سیمای شهری
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سایت موقت مرز رازی خوی
آماده بهرهبرداری

سرپرستی شعب استان آذربایجان غربی

رشد  ۱۱درصدی مصرف برق در آذربایجان غربی

3

اکبــر حســن بکلــو ،مدیرعامل شــرکت توزیع برق
آذربایجان غربی گفت :امســال میزان مشــترکین برق
اســتان به یک میلیون و  ۲۰۱هزار و  ۶۵۷مشترک رسیده

که در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته  2/88درصد
افزایش یافته است ضمن اینکه تعداد مشترکان روستایی
نیز  ۲/۳۳درصد افزایش یافته است.

وی افزود :طی  ۸ماه نخســت امســال میزان انرژی
فروخته شــده به مشــترکان با افزایش 11/8درصدی به
۳میلیون و  ۵۵۲هزار و  ۱۱۹مگاوات...
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان غربی
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خبر

رشد ۱۱درصدی مصرف برق
درآذربایجانغربی

اکبر حســن بکلو ،مدیرعامل شــرکت توزیع برق آذربایجان
غربی گفت :امســال میزان مشترکین برق استان به یک میلیون
و  ۲۰۱هزار و  ۶۵۷مشــترک رسیده که در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشــته  2/88درصد افزایش یافته است ضمن اینکه تعداد
مشترکان روستایی نیز  ۲/۳۳درصد افزایش یافته است.
وی افزود :طی  ۸ماه نخست امسال میزان انرژی فروخته شده
به مشــترکان با افزایش 11/8درصدی به ۳میلیون و  ۵۵۲هزار و
 ۱۱۹مگاوات ساعت رسیده است .
وی اضافه کرد :امســال میزان متوســط مصرف ماهانه هر
مشــترک به ۳۷۰کیلووات ساعت رســیده است درحالی که این
میزان در سال گذشته ۳۴۰کیلووات ساعت بوده است.
وی همچنین در مورد وضعیت موجود شبکه توزیع برق نواحی
مختلف استان هم گفت :در پایان شش ماه نخست امسال شبکه
فشار متوسط استان  ۱۴۹۷۱کیلومتر و شبکه فشار ضعیف استان
به  ۱۱۸۸۳کیلومتر رســیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
افزایش یک درصدی داشته است.
حســن بکلو اضافه کرد :تعداد چراغهای روشنایی در استان به
 ۳۳۹هزار و  ۱۵۲دستگاه رسیده است.

www.jamejamonline.ir

 ۵۸اثرآذربایجانغربیثبتملیمیشود

مدیرکل میــراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری آذربایجان غربی
گفت :تاپایان امســال  ۵۸اثر تاریخی
منقول و غیرمنقــول و نیز طبیعی در
فهرست آثار ملی کشور ثبت میشود.
جلیــل جبــاری در گفتوگــو با
خبرنــگار مهر با بیان اینکه هم اکنون
 ۱۵۷۵اثر از میراث ناملموس و تاریخی
در فهرســت آثار تاریخی کشور ثبت
شــده است افزود :با ثبت این آثار تعداد
آثار ملی ثبت شده استان از مرز ۱۶۳۰
اثر فراتر میرود.
وی با اشــاره به اینکه از  ۵۸اثر ثبت
شــده ملی  ۱۵اثر غیرمنقول و  ۴۰اثر
اموال منقول اســت عنوان کرد :ســه
اثر طبیعی نیز شــامل آبشار شلماش،
گــراوان و یــک غار در شهرســتان
سردشــت اســت که تاپایان سال در
فهرســت آثار ملی تاریخی و طبیعی

ثبت میشوند.
جباری همچنین از تهیه سه پرونده
سه اثر تاریخی اســتان برای ثبت در
فهرســت آثار جهانی خبر داد و گفت:
این ســه اثر تپه باســتانی حسنلو ،تپه
باستانی بسطام و منظر فرهنگی ماکو
اســت که پرونده آنها بــرای ثبت در
فهرســت آثار یونسکو تهیه و به مرکز

ارسال شده است.
مدیرکل میــراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری آذربایجان غربی
با بیان اینکه پرونده دو اثر تاریخی تپه
باستانی حسنلو و بســطام به صورت
کامل تهیه و در فهرســت انتظار مرکز
است ولی پرونده منظر فرهنگی ماکو
با همکاری منطقه آزاد این شهرستان

در حال تهیه است.
جبــاری با بیان اینکه این ســه اثر
همــراه با  ۴۷اثر دیگــر از ایران نامزد
ثبت جهانی در یونسکو بوده و سهمیه
ایران در سال تنها یک اثر است اضافه
کرد :امید میرود با توجه به اهمیت آثار
تاریخی اســتان این سهمیه متعلق به
آذربایجان غربی باشد.
مدیرکل میــراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری آذربایجان غربی
ثبــت ملی و جهانی آثار تاریخی را گام
مهمــی در صیانت از تمــدن و تاریخ
استان و کشــور دانست و گفت :امروز
برخی از آثار تاریخی اســتان که نماد
هویــت و تمــدن این دیار اســت در
معرض تخریب ،آسیب و نابودی قرار
دارند و ثبــت آثار ملی و جهانی کمک
شــایانی در صیانت از این آثار به شمار
میرود.
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فعاالن بخش تجارت کشور معتقدند قوانین
دست و پاگیر و نبود زیرساختهای الزم همانند
ســدیجلویمســیرتوســعهورونقصادرات
غیرنفتــیراگرفتهاســتالبتهاینمشــکلتا
حدودیدر مناطق آزاد رفع شده استولی با ایجاد
زیرســاختهای الزم و اصالح و تدوین قوانین
راهگشــا میتوان گامهای عملی در جهت رفع
موانعموجودبرداشت.
پرداخت تســهیالت با نرخ باال ،افزایش نرخ
مالیات،جرایمبیمهای،نبودبرنامه،اجرایینشدن
برخــی قوانین ،تصمیم گیریهای یک شــبه،
حمایت نکردن از صنعــت و تولید ،نبود دانش در
حوزه صــادرات و قوانین بیمه تامین اجتماعی از
جمله مواردی است که به عنوان موانع پیش روی
صنعت،تولیدوصادراتغیرنفتیمطرحمیشود.

بهگفتهکارشناســاناقتصــادتصویبقوانینو
اتخاذ راهکارهایی در جهت تســهیل مشکالت
بخشصنعتوتولید،برداشــتنموانعموجودبر
سر راه کســب و کار ،حمایت دولت از واحدهای
تولیدیوصنعتیواعطایمشوقهایالزمبرای
صادرکنندگانباهمکاریوهمدلیدولتوفعاالن
بخش خصوصی ضروری است .حسین فروزان
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ماکو با بیان این
که بسیاری از تجار در مناطق آزاد به دالیل ضعف
سیستمبانکیبســیاریازامورخودرانمیتوانند
بدرستیانجامدهندمیگوید:درواقعبهروزرسانی
سیستم بانکی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در این
مناطق محسوب میشــود.وی همچنین یادآور
میشود :برای جلب سرمایه گذار باید مشکالت
مربوط به بانک ،قوانین مالیاتی و مقررات اجرایی

رفع شود؛وقتی قوانین یک شبه عوض میشود یا
قوانین،مغایرندیاازقوانینتمکیننمیشود،چطور
انتظارداریممناطقآزادمامانندکشورهایهمسایه
باشــدوسرمایهگذاروحتیگردشگرازحضوردر
اینمناطقاستقبالکند.رئیساتاقبازرگانیتبریز
نیز با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساختهای الزم
برایتوسعهصادراتغیرنفتیمیگوید:تسهیالت
بانکی با سود باال به مصیبت بزرگی برای صنعت
وتولیدکشــورتبدیلشدهاست.صمدحسنزاده
میافزاید:رفتارهایتندوبدرفتاریبرخیمدیران
بامدیرانواحدهایتولیدیوصنعتیمانعتوسعه
کشور بودهواخذمالیاتهاوعوارضزیادوقوانین
بیمهتامیناجتماعیموجبشدهتاقیمتکاالی
تولیدی در کشــور افزایش یابد و در نتیجه توان
رقابت با تولیدات ســایر کشورها را نداشته باشد.

عضــواتاقبازرگانیارومیهنیــزمیگوید:برای
مهار نقدینگی و اقتصاد باید کســب و کار رونق
گیرد و آن درسایه اشتغال و رونق تولید و صادرات
تحقق مییابد.فاطمه قنپرپور میافزاید :قوانین و
مشوقهای خوبی در مناطق آزاد برای حمایت از
تولید و صادرات ایجاد شــده است ولی همچنان
مشکالت بانکی و ســرمایه در گردش مشکل
صنایع تولیدی و ســرمایه گذاران منطقه است.
یونس ژائله کارشناس اقتصاد نیز توجه و اهتمام
دولت بــه موضوع آموزش تجــارت در مدارس
برایتربیتافرادآشــنابهقوانینواصولتجارت
بین المللی را پراهمیت میداند و میگوید :کشور
مااززیرســاختهایمناسبیدرحوزهحملکاال
برخوردارنبودهوصادرکنندگانبرایصادراتکاال
با مشکل مواجه هستند.وزیر سابق صنعت معدن

و تجارت نیز میگوید :کشــور ما با وجود داشتن
شرایطاقلیمیخاصوظرفیتهایبالقوهوبالفعل
صنعتیوکشاورزیهموارهوارداتمحوربودهوبه
علت نبود فرهنگ ،دانش ،مکانیزمها ،روشها و
سیاستهای مرتبط با صادرات ،بخش صادرات
همیشه مغفول مانده است.محمدرضا نعمت زاده
معتقد است :با وجود اقدامها و پیشرفتهای چند
ســال اخیر در امر صادرات ،همچنان تسهیالت
ارزان قیمت ،غیرقابل وصول بوده و باید بیشتر به
ســمتاعطایمشوقهاحرکتکرد.ویبابیان
اینکه صنعتگران ،تجــار و کارآفرینان باید روی
پای خود بایستند و به دولت زیاد اتکا نکنند ،اظهار
کرد:دولتنیزکارهاییانجاممیدهدولیبهعلت
محدودیــت در امکانات و منابع نمیتواند زیاد به
فعاالناینبخشکمککند.
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یادداشت

وحدت ،مغفول مانده زیر سایه احزاب

نوشــین احسانی  -اعالم بودجه ســال  97و به دنبال آن گرانی اجناس
ضروری و مورد نیاز زندگی باعث شــد تا تجمعاتی اعتراض آمیز در سراسر کشور
برپا شود .درک این موضوع که این تصمیمات تک بعدی چه آسیبی به بدنه جامعه
و بیش از  60درصد مردم میزند موضوع چندان سختی نیست .سطح رفاه در کشور
ما برای بیشــتر مردم بی معنی است ،چون رفاه در کمترین حد خود نیز موضوعی
غیر قابل دسترس میباشد .البته این مطلب برای ثروتمندانی که شرایط اقتصادی
بد نیز تاثیر منفی بر در آمد آنها نخواهد داشت صدق نمیکند چرا که طبق اقتصاد
حاکــم بر ایران ثروتمند هر روز ثروتمندتر و فقیر هر روز فقیر تر میشــود به قول
معروف پول ،پول میآورد .اگر این قشــر محــدود را کنار بگذاریم اکثریت جامعه
که کارگران مشهودترین آنها هستند شرایط بسامانی ندارند .برای خانواده ای که
حتی به پول نان شب خود نیز محتاج است و نمیتواند نیازهای بسیار ابتدایی برای
زندگی را فراهم کند چگونه میتوان از ســطح رفاه ســخن گفت و انتظار حمایت
داشت .بودجه را با گرانی اجناس ضروری بست و توقع اعتراض نداشت.
اعتراض مردم مسالمت آمیز شروع شد ،اما برخورد قهری مسئوالن باعث شد
که رویه اعتراضات تغییر کند و حالت هجومی به خود بگیرد هرچند که تحریکات
خارج نشینان یاوه گوی پر مدعا هم در این امر بی تاثیر نیست ،ولی باید اذعان کرد
افرادی که اموال دولتی را تخریب میکنند جدا از ملت غیوری که همیشــه حامی
انقالب بوده اند و پای صندوقهای رای ظاهر شــده اند نیستند فقط کمی خسته
شــده اند .تخریب و صدمه زدن به وسایلی که برای آسایش تمام ملت است امری
قبیح و غیر قابل قبول تلقی میشــود ،اما قرار نیست هرکس در جامعه کاری غیر
اخالقی انجام دهد او را به جای دیگری منســوب دانســت و از مردم جدا خواند که
شــاید یکی از مصدایق آن بحث تماشاگر نماهایی باشد که سالهای سال است در
ورزشگاهها مطرح میشــود غافل از آنکه تعداد کثیری از تماشاگران ما با افتخار
شعارهای گستاخانه را روانه زمین میکنند.
اما در این میان نکته جالب توجه وحدتی اســت که در ظاهر هیچ نشــانی از آن
مشــاهده نمیشود .احزاب مختلف و سران و مسئوالنی که خود را منتسب به آنها
میدانند از این بی نظمی موجود در جامعه نهایت استفاده را کرده و برای هم شاخ
و شانه کشیده و از خجالت یکدیگر در میآیند در صورتی که خود نیز میدانند ملت
ایران بیشترین ضربه را از این کار خواهد خورد .مشکل اینجاست که بحث حضور
یا عدم حضور اصول گراها یا اصالح طلبان گره از کار سیستم اقتصادی کشور باز
نمیکند چون متاســفانه کسی به فکر حل مشکالت مردم نیست بلکه میخواهد
اعتبار و پول هنگفتی برای خود به پا کنند و در این میان پایشــان را بر کمر خمیده
مردم نهاده اند .در این راه حضور کاندیداهایی که نتوانستند پیروز شوند نیز تفاوتی
ندارد چرا که این امر در زمان انتخابات و مناظرات و یاری جستن از شخصیتهای
معلوم الحال برای به دست آوردن رای کامال به چشم آمد .جایی هم که مردم باید
هوای همدیگر را داشــته باشند و با دعوت به آرامش همدیگر اوضاع کشور را آرام
کنند تا میان این همه گرگ که خاورمیانه را محاصره کرده اند کشــورمان تبدیل
به سوریه ،عراق و افغانستان نشود علیه هم و به رای همدیگر توهین میکنند.
ایــران حیــف اســت آقایــان مســئول ،کمــی بــه فکــر مــردم
باشید.

چهارشنبه 20دی1396
شماره5016
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نیاز مدارس استان به  600مراقب
سالمت جدید

ولــی حســینی
در گفــت و گــو با
ایرنــا افــزود147 :
مراقب ســامت در
آذربایجــان غربی
وجود دارد و با توجه
به جمعیت  560هزار
نفری دانش آموزان
این اســتان ،به ازای
هر ســه هزار و  800دانش آموز یک مراقب بهداشت اختصاص
مییابد.
وی با اشــاره به اینکه همه مراقبان سالمت در مدارس استان
تمام وقت نیســتند ،بیان کرد :بــه ازای هر  750دانش آموز یک
مراقب سالمت مورد نیاز است.
حســینی اضافه کرد :بــا وجود محدودیتهــای اعتباری و
اســتخدامی ،آموزش و پرورش استان از مســئولیت خود غافل
نشده و با دانشگاههای مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشکی در
راستای اجرای وظایف به تعامل دو جانبه پرداخته است.
وی با بیان اینکه کمبود مراقبان ســامت از گذشــته وجود
داشــته اســت ،اضافه کرد :پیش زمینه تمام رفتارهای اجتماعی
باید از آموزش و پرورش شــروع شود و بحث حوزه سالمت یکی
از این بخشهاست.
حســینی با بیان اینکه در زمینه دندانپزشــکی ارتباط خوبی با
دانشگاههای استان برقرار شده ،اظهار کرد :در زمینه بیماریهای
واگیر و غیرواگیر و تمام حوزههای بهداشتی از جمله تنبلی چشم
و آســیبهای شنوایی با اداره بهزیستی تعامالت الزم انجام شده
است.
وی اضافه کرد :برای مرتفع کردن کمبود مراقبان ســامت
از ســایر نیروهای آموزشــی آموزش و پرورش نیز استفاده شده
و در روســتاها از بهورزان به عنوان حافظان ســامت و مراقبان
سالمت استفاده میشود .حسینی گفت :انتقال محتوای پیامهای
بهداشــتی و ســامت به دانش آموزان و فرهنگیان نیز در استان
انجام میشــود که در ایــن زمینه رابطان آمــوزش و پرورش و
دســتگاههای مختلف در جهت پیشــگیری از رفتارهای خاص
وظایف محوله را انجام میدهند.
آذربایجــان غربــی دارای  562هزار دانش آمــوز در مقاطع
مختلف تحصیلی است.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان غربی
www.daneshpayam.ir

www.jamejamonline.ir

افزایش تولید پتروشیمی مهاباد

محســن مجیــدی مدیرعامــل
پتروشــیمی مهاباد در گفــت و گو با
ایرنــا افزایش تولید مجدد این مجتمع
در ســال آینده را به میزان روزانه هفت
تن در ســاعت پیش بینی کرد و افزود:
حدود  185هزار تن پلی اتیلن ســبک
خطــی طــی  9ماهه امســال در این
مجتمــع تولید و  87درصد از آن صادر
شده است.
به گفته وی شــرکت پتروشــیمی
مهاباد بــه عنــوان بزرگترین واحد
صنعتی آذربایجان غربی در پی نهادینه
کردن بهبود کیفیت فرآیندهای تولید،
رعایت اصول ایمنی ،حفاظت از محیط
زیســت و عمل به تعهدات اجتماعی
خود اقدام به اســتقرار سیســتمهای
مدیریت بر اســاس اســتانداردهای
جهانی کرده است.
مجیــدی بــا تاکیــد بــر رعایت
معیارهای زیست محیطی در تولیدات
پتروشــیمی مهابــاد ادامــه داد :این
مجتمع ایزو  9001اســتاندارد کیفی،
ایــزو  14001رعایــت الزامات بین
المللی در حفظ محیط زیســت و ایزو

 18001 OHSASسیستم یکپارچه
مدیریــت و رعایت اصــول ایمنی و
بهداشــت حرفه ای را با موفقیت اخذ
کرد تــا ارتقای کیفیــت محصوالت
در کنــار افزایش کمــی تولیدات این
شرکت قرار گیرد.
مدیر عامــل پتروشــیمی مهاباد
گســترش تولید پایــدار ،هماهنگ با
حفظ محیط زیســت را از اولویتها و
اهداف اصلی این شرکت عنوان کرد.
مجتمــع پتروشــیمی مهابــاد در
قالب طرح ســاخت خط انتقال اتیلن از

عسلویه به غرب کشور به طول یکهزار
و 600 کیلومتر ســاخته شده است تا
ســاالنه حدود  324هزار تن اتیلن به
عنوان خوراک اصلی این پتروشــیمی
از عسلویه به این مجتمع تزریق شود.
در مســیر این خــط انتقال  6واحد
پتروشیمی در مناطق محرومی چون
خرم آباد ،کرمانشاه ،مهاباد ،میاندوآب
و ســنندج ساخته شده اســت و اتیلن
مورد نیاز همه ایــن واحدها از طریق
این خط لوله تامین میشود.
این طــرح ماندگار که فعالیتهای

مقدماتی و مطالعاتی آن از سال 1383
و عملیات اجرایی آن از ســال 1388
آغاز شــده در زمینی به مساحت 185
هکتار در کیلومتــر  15جاده مهاباد ـ
ارومیه احداث شده است.
مجتمع پتروشــیمی مهاباد ساالنه
 300هزار تن پلی اتیلن ســبک خطی
و ســنگین (ظرفیت اسمی) و  30هزار
تن بوتن یک را تولید و روانه بازارهای
داخلی و خارجی میکند.
مجتمــع پتروشــیمی مهابــاد در
زمان حاضر به برکــت پیگیریهای
مســئوالن در دولت تدبیر و امید برای
حدود  600نفر به صورت مســتقیم و
حدود بیش از ســه هزار نفر به صورت
غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است؛
این طرح پس از بهره برداری کامل و در
بخش صنایع پائین دستی برای چهار
هزار نفر به صورت غیرمستقیم زمینه
اشتغال را فراهم میکند.
شهرســتان مهاباد بــا حدود 237
هزار نفر جمعیــت در  125کیلومتری
جنــوب ارومیه مرکز آذربایجان غربی
واقع است.

سایت موقت مرز رازی خوی ،آماده بهرهبرداری

عبدالحســین علــی اکبــری مدیر
کل راهــداری و حمل و نقــل جادهای
آذربایجان غربی در گفتوگو با تســنیم،
با تشریح آخرین وضعیت مرز رازی خوی
اظهار داشــت :طرح جامع پایانه مرزی
رازی خوی یکی از مهمترین طرحهای
در دست اداره کل راهداری و حملونقل
جادهای آذربایجان غربی است.
وی تصریــح کرد :فاز نخســت طرح
جامــع پایانه مــرزی رازی خوی با مبلغ
 8میلیــارد تومان تابســتان امســال به

بهره برداری رسید که شامل ساماندهی
رودخانــه قطور و احداث پل بر روی آن و
محوطه سازی هم میشود.
وی تصریــح کرد :اســناد فــاز دوم
طرح جامع پایانــه مرزی رازی خوی در
دست تهیه اســت و بزودی پیمانکار آن
مشــخص میشــود.علی اکبری گفت:
اعتبار اولیه پیش بینی شــده برای طرح
جامــع پایانه مرزی رازی خوی حدود 35
میلیارد تومان اعتبار است که اوایل سال
97شروع میشــود.مدیرکل راهداری

و حملونقل جــادهای آذربایجان غربی
گفت :با توجه به مشــکالتی که در مرز
رازی وجود دارد و با توجه به استقبالی که
مســافران از این مرز میکنند در ابتدای
دهه  90برای پیشبینی تردد ساالنه 200
هزار نفر یک سایت موقتی در آن احداث
شد.علی اکبری اظهار داشت :اما در شش
ماهه اول امسال تعداد تردد مسافر از این
مرز به  500هزار نفر رسیده است بنابراین
برای حل مشکالت مردم ،یک زمین 13
هکتاری در اختیار ســازمان قرار داده شد

و اعتبار حــدود یک میلیارد تومانی برای
تکمیل ســایت موقت اختصاص یافته
است که بزودی به اتمام میرسد.
وی گفت :ســال  95با هزینهای بالغ
بر  35میلیارد تومان پایانه مرزی پلدشت
در شمال آذربایجان غربی افتتاح شد که
یکــی از کاملتریــن پایانههای مرزی
کشور اســت و از همان سال احداث فاز
دوم محوطه سازی پایانه مرزی بازرگان
نیز شــروع شده که اعتباری افزون بر 15
میلیارد تومان را صرف خود خواهد کرد.

دریچه

ارومیه با تاریکی آغاز میشود

جادهایتاریکباتیرهایچراغبرقیکهتنهادرقسمتکوتاهیازمسیرردیفشده
اند و آن نیز به صورت کرکره ای روشن هستند.
اگر مســافر هستید یا از خود اهالی ارومیه و میخواهید وارد این کالنشهر شوید بی
تردید متوجه میشوید کدام جاده را میگوئیم .جاده شهید کالنتری .
بعد از ورود به جاده شهید کالنتری و با فاصله گرفتن از شهر ،دیگر اثری از روشنایی
دیده نمیشود تیرهای چراغ برق در فاصله ای زیاد با یکدیگر در کنار مسیر به صف شده
اند ولی متاســفانه هیچ کدام روشن نیستند جز 6تیر چراغ برقی که در نزدیکی ورودی
روستای شورکند که آنها نیز به صورت کرکره ای روشن هستند.
به سراغ دلیل این وضعیت رفتیم تا علت خاموشی تیرهای چراغ برق این جاده مهم
را واکاوی کرده و گزارشی خبری میدانی تهیه کنیم .پس از مراجعه به محل و مشاهده
عینیخاموشــیچراغهایبرقبهســراغمردممحلیرفتیم،تاوضعیترااززبانآنان
روایتکنیم.سواالتخودراازمغازهدارساکنجادهومسئولپمپبنزینمستقردرجاده
شهید کالنتری آغاز کردیم.مغازه داری که در این جاده مشغول به کار است در پاسخ به
سوال خبرنگارما در خصوص وضعیت چراغهای تیرهای برق جاده میگوید :چراغها
در ابتدای جاده اکثرا یک در میان و گهگاهی کال خاموش هســتند و از طرفی با توجه
به روشن بودن چراغها به صورت کرکره ای حوادث زیادی هم روی میدهد چون اگر
راننده با جاده آشــنایی نداشته باشد با تصور اینکه نور چراغ بر روی آسفالت ایجاد سایه
میکند ناخودآگاه ترمز میکند و همین توقف ناگهانی سبب تصادف و برخورد ماشین
عقبیمیشود.درمقابلمغازهنیزیکتیرچراغبرقبودکه ویبااشارهبهآنگفت:سال
پیش برای تنظیم چراغها آمدند تا مشکل را حل کنند بعد از اتمام عملیات و بالفاصله
بعد از تست و روشن شدن چراغها در حضور خود کارشناسان و کنترل کنندگان ،نیمی
از چراغهای جاده خاموش شدند ،اکنون تعداد چراغهای خاموش نیز افزایش پیداکرده
است.براییافتنپاسخودلیلاینمعضلبهسراغارسالنشکریمعاونراهداریاداره
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی رفتیم .وی گفت :با راه اندازی خط
انتقال برق  ،حدود4کیلومتراز جاده برق رسانی شده و هم اکنون این 4کیلومتر از سوی
ی شود.
اداره کل راه و شهرسازی نگهداری م 
ویبااشارهبهاینکهدر  19کیلومتر دیگرجاده،خطانتقالبرقوجودندارداظهارکرد:
درحالپیگیریهستیمتادرصورتتامیناعتباراینطرحبهپیمانکارواگذار وروشنایی
این جاده را از طریق تامین برق آن فراهم کنیم.شــکری در خصوص چراغهایی که به
صورت کرکره ای روشــن هستند نیز گفت :علت این امر میتواند خرابی باشد که البته
 15روز پیش پیمانکار نگهداری در مزایده برنده شده و هم اینک در حال شناسایی برای
تعمیر این خرابیهاست.بحث تامین روشنایی معابر از مهمترین نیازهای جادهها و معابر
اســت که متاسفانه این مورد در ارومیه  -که عنوان کالنشهر را یدک میکشد  -مورد
توجهشایستهایقرارنگرفتهوعبورومروردرجادههایآنبرایگردشگرانورانندگان
در این محور پرتردد سبب نگرانی است.
ضعف روشنایی جادههای ارومیه میتواند یکی از دالیل حوادث ترافیکی جدی در
این شهر باشد که جان و مال مردم این شهر را تهدید میکند.به همین خاطر جای بسی
تاسفاستزیراهمینروشنبودنکرکرهایجادهشهیدکالنتریآنهمدر ۴کیلومتر
ابتدای این جاده خود ظرفیت تصادفات جاده ای است ولی مسئوالن به این مساله مهم
توجه در خور نداشته اند.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان غربی

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
مدیر مسئول  :دکتر مراد عنادی
سرپرستاستانآذربایجانغربی:نوشیناحسانی

w w w. d a n e s h pa y a m . i r

تحریریه شهرستانها:
021-44233511
دفتر سرپرستی استان آذربایجان غربی:
044-32251102

w w w. j a m e j a m o n l i n e . i r

ضوابط و مقررات در منظر و سیمای شهری
عیوض آذرنیا
شهر ارومیه که در شمال غربی ایران به عنوان
مرکز استان آذربایجان غربی شناخته شده است
به طوری که روند توسعه کالبدی آن در قالب سه
مرحله ،شکل امروزی به خود گرفته است :بافت
قدیم ،بافت میانی و بافت حاشیه ای.
بافت قدیم؛ نشــان دهنده هویت تاریخی و
فرهنگی شــهر میباشد .در این بافت که منظر و
سیمای شهری خود را به فراخورنیازهای زیست
محیطی ،اقتصــادی اجتماعی کالبدی به وجود
آورده اســت به دلیل گذشت زمان و بی توجهی
دارای ســیما و منظری ازهم گسسته و فرسوده
بوده که نیازمند بازســازی ،نوسازی و بهسازی
است.
بافت میانی؛ با آغاز شــهر ســازی نوین و به
دنبال تحوالت اقتصادی و اجتماعی ،د ر اطراف
بافــت قدیم به صورت حلقه ای شــکل گرفته
است .در این دوره شهرســازی با ایجاد خیابان
کشیهای مستقیم شکل خاصی به خود گرفته
اســت این خیابانها که برگرفته از شکل گرایی
جبری سبکهای سمانی فرانسه است در تضاد
با بافت موجود منظر و ســیمایی مغایر با هویت
شــهری ارومیه به وجود میآورد که نمونههایی
از آن را در خیابان امام در از هم گســیختن بازار
سنتی شهر و سایر محالت موجود میتوان دید.
بافت بیرونی؛ به عنــوان حوزه فراگیر بافت
قدیم و در حاشــیه شــهر به صورت هستههای
بیرونی تحت عنوان حاشیه نشینی مورد شناخت
واقع میگردد بافتی که بر اثر مهاجرت یا توسعه
ناموزون روســتاهای اطراف شهر شکل گرفته
اند و مرکز بناهای غیر مجاز با منظروســیمای
ناموزون و فاقد استحکام است.
امــروز مدیران ،متخصصان و شــهروندان
همگی بر این موضوع که منظر و سیمای شهری
نیازمند ضوابط و مقرراتی اســت تا بتواند قدرت
اجرایی کافی در اعمــال اهداف طرحهای باال
دســت دا شته با شد  ،اتفاق نظر دارند .اما با روش
و بینشی که با شناخت نیازهای استفاده کنندگان

فضاهای شهری  ،زمینه ارتقاء کیفیت فضایی -
کالبدی ،فعالیتی وزیست محیطی شهر را سبب
شود و موجب ارتباط موثر و دو سویه بین مردم به
عنوان صاحبان شهر و کالبد و فعالیتهای شهری
را فراهم کنــد با توجه به این که نحوه برخورد با
موضوع در تمام مراحل تحقیق به صورت مساله
شناسی مورد نظر بوده این پرسش اصلی به وجود
میآید که ضوابط و مقررات شــهری که بتواند
موجبات ارتقای کیفی منظر و ســیمای شــهر
ارومیه شود دارای چه محتوایی ا ست؟
اهــداف :با توجه به بررســی دقیق نیاز تمام
نواحــی محــدوده و در نظر داشــتن نیاز تمام
کســانی که به محدوده ازنظر اقامت ،اشــتغال
وگذران اوقات فراغت مینگرند برنامه نســبت
به پیگیری ضوابط و مقررات شــهری تاثیر گذار
بر شهر ارومیه خود را متعهد میداند:
تعریف جامع از ضوابط و مقررات شــهریو عوامل تاثیر گذار بر منظر و سیمای شهری
دســتیابی به کیفیتهای موثر جهت ارتقاءکیفی منظر و سیمای شهری
تعیین وضعیت ضوابط و مقررات شــهریتاثیر گذار بر منظر و ســیمای شهری براساس
چارچوب تحلیلی سوات
دســتیابی به مولفههایی کــه در ضوابط ومقررات شــهری تاثیر گذار بر منظر و ســیمای
شهر ارومیه نیاز به اصالح و بازنگری دارند.
مشخصات کالبدی منظر بافت قدیمی :دارای
هویتی بارز اســت که با وجود تغییرات فراوان،
بخشی از مشخصههای خود را حفظ نموده است.
این محدوده ،بازار قدیمی شــهر ،ساختمانهای
قدیمی و در طول زمان ســاختمانهای اداری و
تجاری اصلی شــهر را در خود جای داده و هنوز
هم مرکز اصلی شــهر ارومیه است .با تغییرات
سازمان و نظام اجتماعی-اقتصادی شهر ،فعل
و انفعــاالت جدیدی از جمله خیابان کشــیها،
متراکــم شــدن بافــت و حضورفعالیتهای
جدید ،ایجاد شده اســت .قسمت اصلی خیابان
کشیها ،شــامل خیابان امام و خیابان عمود بر

آن در میدان مرکز اســت ازمشخصههای اصلی
شهرسازی قدیم است .این نوع خیابان کشیها
که با هدف ایجاد ارتباط بین ورودیهای اصلی
شــهر وسپس ایجاد ارتباط درونی از داخل بافت
قدیمی صورت گرفته ،به ایجاد میدانی در حمل
تقاطع آنها منتهی میگردد .احداث این دســته
از خیابانهــا غالبا اســتقرار فعالیتهای اصلی
شــهری چون مراکز اداری و شــهری را در پی
داشته است.
مشخصات کالبدی منظر بافت میانی :از نقطه
نظر توزیع جغرافیایی نیز در بخش میانی شــهر
واقع شــده و با حلقه زدن به دور بافت اولیه شهر،
خود به وســیله ساخت و ســازهای مرحله سوم
محاط میگردد .شکل عمومی بافت این قسمت
از شــهر در حقیقت دنباله تغییرات بافت قدیمی
اســت و براساس اولویت دادن به اتومبیل شکل
گرفته است .سیمای عمومی آن همان ساختمان
سازیها و خیابان کشــیهای  1357است .به
طــوری که در تمامی شــهرهای ایران بوضوح
دیده میشــود هیچ عنصر بومی خا صی را نیز در
خود ندارد ولی از نقطه نظر اجتماعی همین بافت
نشانگر مشــخصههای همان دوران میباشد.
از مهمترین ویژگیهــای اجتما عی این بافت،
تقســیم بندی طبقاتی سکونت است به طوری
که بخشهای فقیر نشــین و ثروتمند نشین را از
هم جدا کرده و تدریجا شــکل میدهد .این دوره
در حقیقت دوره تثبیــت کوچهها و خیابانهای
مســتقیم عمود بر هم ،ســاختمانهای حجیم و
نامتناســب ،معماری شــتاب زده و بی هویت و
قطبی شدن ســاختاراجتماعی-اقتصادی شهر
است.
مشــخصات کالبدی بافت منظر حاشیه ای:
ســاخت و سازهای بعد از ســال  1357را شامل
میشود آنچه در این سالها به وجود آمده شامل
دو دســته است :بخشــی که از طریق تفکیک و
تقســیم ارا ضی دولتی پدید آمده و بخشی که تو
سط مردم و عمدتا از طریق تبدیل ارا ضی زراعی
وباغها به وجود آمده اســت .بخش اول از نقطه

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست
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موانع کاهش وزن و راههای سبقت از آن

نظر شهرسازی به لحاظ شتاب زدگی و نداشتن
اصول و معیارهای متناســب بدون استثنا همان
چیزی است که در تمام شهرهای ایران به وقوع
پیوسته است .خیابانهای مستقیم و عمود بر هم
با عرضهای مختلف ،قطعات مشــابه زمین از
نقطه نظر ســطح و تخصیص گو شههای زمین
به استفادههای عمومی از ویژگیهای این دوره
اســت .این بخش به دلیل و سعت زیاد ،نه در عر
صه معماری و نه در عر صه شهرســازی الگوی
جدید و تــازه ای را ارائه نمیدهد.بخش دوم که
دنباله ساخت بافت میانی است بامتمرکز کردن
قشرهای مختلف اجتماعی ،قطبی شدن را کامال
تشدید میکند .اسالم آ باد ،خیابانهای دانشکده
نمودهای عینی مطلب فوق هســتند مشخصه
اصلــی این دوران شــتابزدگی ،بی برنامگی در
توسعه،تشــدید قطبی شدن شــهر ،فراموشی
عناصر باارزش معماری و شهرســازی ،تشدید
عدم تعادل در منظرها وناهماهنگیهاست.
آنچه در شــهرهای امروز ،حیات شــهری
وزندگی سالم شهروندی را بیش از سایرعوامل
موجب میشــود ،توجه به ابعاد محیط بصری در
طرحهای شهری است .بررسی منظر و سیمای
شهری و تحلیل تعاریف متعدد آن ،نشان از وجود
عوامل متعدد با روابط پیچیدة تأثیرگذاری بر آن
دارد که بررسی و شــناخت کامل عوامل دخیل
و تعیین میزان تأثیر هریک امری بســیار دشوار
اســت؛ علت این امر را میتوان وجود ریشههای
کالبدی ،روانی ،اجتماعی ،فرهنگی  ،اقتصادی و
غیره دانست .شــهر ارومیه یکی از متنوع ترین
فضاهای شهری از نظر کالبدی ،میزان فعالیت،
کاربــری و تعامالت اجتماعــی به صورتهای

منفی یا مثبت است که با بررسی دقیق وطراحی
موشــکافانه میتوان ازمالل آوری بیش از حد
یا شــلوغی  ،آشــفتگی و عدم کنترل به مکان
جلوگیری کرد که در این قسمت سعی در ارائه دو
گروه اصلی از ضوابط برآمده شده است:
 -1ضوابــط کلــی در محیط بصری شــهر
ارومیه؛ مثل ایجاد وحــدت در طرحها ،رعایت
مقیاس و تناسبات در حجم و فضا و. ...
 -2ضوابــط ویــژه در محیط بصری شــهر
ارومیه؛ مربوط به تقســیم بندی ســطح منظر،
نــوع و نحــوه اجرای عناصر مختلــف از لحاظ
شکل،اندازه ،مصالح و رنگ.
به طور کلی ضوابــط و مقررات مورد تدوین
یــا در حــال تدویــن دارای ویژگیهای کلی و
خاص است اما این ویژگیها بر گرفته از الگوی
سبک تهرانی بوده و بی توجه به شرایط اقلیمی،
اقتصادی ،فرهنگی وکالبدی است و این موضوع
که شــهر ارومیه دارای گوناگونی درموارد فوق
الذکر اســت نیاز به یکســری ضوابط کلی دارد
تا بتواند بخشهای مختلف شــهر را به صورت
یک کل واحد و هماهنگ درآوردتا از این طریق
خوانایی در شــهر به گونه ای که بر چگونگی و
آســانی درک مر دم از فرصتها و موقعیتهایی
که محیط بــه آنهاعرضه میدارد تاثیر بگذارد و
از طــرف دیگر نیاز به ضوابــط ویژه و خاص در
محدودهها کــه باعث ســازگاری بصری یا به
مفهومی بهترسازگاری میان جزئیات اهری فضا
بــا کارکرد و معنای آن باشــد و از این دوطریق
بتوان هم هویت بصری کل شــهر را حفظ کرد
و بهبودبخشــید و هم این محلههای مختلف با
ویژگیهای منحصر به خودشان رویت گردد.

مترجم :سمیه جوالئی  -تبیان
وقتی میخواهیم وزنمان را کاهش دهیم ،امیدوار هســتیم که ســریعتر از شر
چربیهای اضافی بدن خالص شــویم ،اما به ندرت ،داســتان به این شکل پیش
میرود؛ یعنی روند کاهش وزن ثابت باشــد یا بــدون تغییر بماند .اگر می خواهید
وزنتان را کاهش دهید ،قطع ًا رژیم غذایی خاصی را از پزشــک دریافت کنید ،البته
ممکن است ناگهان با این مشکل مواجه شوید که وزنتان بعد از مدتی ثابت بماند.
این طبیعی است ،نگران نباشید.
مانع اول در کاهش وزن :خانواده شما
اگر شــما غذای ناسالم برای خانواده تهیه میکنید یا میخرید ،به این معناست
که به خوردن آن ترغیب میشوید .با آنها درباره اهدافتان صحبت کنیدو برایشان
توضیح دهید که چرا اختصاص بخشــی از اوقات فراغتتان به ورزش ،ضروری و
حیاتی اســت .به آنها بگویید که الزم اســت در این مدت ،رژیم غذایی خاصی را
رعایت کنید .حتی اگر کودکان شما به دلیل سن کم ،این مساله را درک نمیکنند،
همســر شــما میتواند شــرایط را تغییر دهد .از آنها بخواهید که به تصمیم شما
احترام بگذارند و اینکه غذاهای ناسالم به خانه نیاورند یا حداقل این نوع خوراکیها
را جلوی چشم شما نخورند.
مانع دوم در کاهش وزن :شغل شما
اگر شــما شغل دومی داشــته باشید ،میتوان گفت که بیشتر اوقات را در حالت
نشســته به سر میبرید ،اما الزم است بدانید هر چه فعالیت بدنی شما بیشتر باشد،
بهتر اســت .هرقدر مجبور باشید بیحرکت پشت میز بنشینید ،کار دشوارتر خواهد
شد .تالش کنید هر روز حداقل پنج دقیقه از هر ساعت را قدم بزنید .اگر همین پنج
دقیقهها را جمع کنیم ،طی روز مدت زمانی را به حالت ایســتاده خواهید گذراند و
همین ساعتهای کم در نهایت میشود یک ساعت پیادهروی در یک روز .همین
کار ساده به شما کمک میکند که صد تا دویست کالری در روز بسوزانید و شانس
کاهش وزنتان را افزایش دهید.
مانع سوم در کاهش وزن :کمبود زمان
کمبود زمان ،عامل دیگری اســت که بســیاری از مردم با آن مواجه هستند و
ممکن است در زندگی شما هم مطرح باشد .اگر یک میلیون کار وجود دارد که شما
از انجام آنها عقب ماندهاید ،باید در نظر بگیرید که بیشــتر مردم در زندگی امروز
دچار همین مشکل هســتند .برای رفع این مشکل بهتر برنامهریزی کنید .ببینید
کجا اتالف وقت دارید .قطع ًا میتوانید دقایقی را بهتدریج پیدا کنید که خالی است.
به یاد داشــته باشید که نیاز نیست ساعتهای زیادی ورزش کنید ،بلکه بیست تا
چهل دقیقه زمان برای ورزش در هر روز کافی است.
مانع چهارم در کاهش وزن :ولع خوردن
به دنبال جایگزین برای ولع خوردن غذاها باشید .راهحلهای ساده اغلب جواب
میدهد .اگر میتوانید از میزان قند و چربی غذاها بکاهید .مطمئن باشید با کاهش
قند و چربی ،هیچ اتفاقی نمیافتد .پس در آشــپزخانه خالقانه عمل کنید و دستور
تهیه غذاهای مختلف و متنوع را بیابید.

