
آذربایجان غربی

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.irروزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

Thursday    - Feb, 24,2022  |  6164 4 صفحــه | ســال بیســت و دوم - شــماره   | 1443 22 رجــب   |     | 1400 5  اســفند  پنجشــنبه 

اصــرار نکنید
دکتر سید جلیل موسوی  متخصص بیماریهای عفونی :

توسعه شاخص های  نگاهی به 
بی آذربایجان غر

 والیبال ارومیه زخم خورده
یتی باشگاه    از ضعف مدیر

2شهرداری ارومیه

دستگیری عوامل درگیری منجر 
32به قتل در ارومیه 

۵۰۶ شکارچی متخلف در 
دستگیر  غربی  آذربایجان 

شدند

 مدیر کل حفاظت محیط زیست
 آذربایجان غربی:

 با اجرای احکام فرهنگی جایگزین
 حبس  صورت گرفت؛

غربی  آذربایجان  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 
استان  در  امسال  متخلف  شکارچی  نفر   ۵۰۶ گفت: 
دستگیر و از آنان ۳۳۵ قبضه اسلحه شکاری کشف شده است.
مهران نظری   افزود: یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 
امسال تعداد ۷۱۱ تخلف زیست محیطی ثبت کرده که طی آن بیش 

از ۳۳۸ اسلحه مجاز و ۲۶ اسلحه غیرمجاز از شکارچیان ... 

تقویت دیپلماسی مرزی 
برای شکوفایی اقتصادی 

آذربایجان غربی
4

3

سایه سایه 77 میلیارد تومان بدهی  میلیارد تومان بدهی 
آسیا یی  ارومیه آسیا یی  ارومیهوالیبال بر میزبانی  والیبال بر میزبانی 

3
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    |  

 

اهدای کتاب توسط محکومان 
کتابخانه های عمومی  قضایی به 

بی آذربایجان غر

 بسیج آموزشی و اطالع رسانی
 »سهم من در سالمت«

میکرون مواجه هستیم ، استفاده از دو حوزه 
ُ
امروز که با پاندمی کووید 19 و سویه ا

آموزش و اطالع رسانی در اطالع رسانی های شفاف و موثق، از بین بردن ابهامات که 
منجر به شایعات می شوند و در نهایت ترغیب مردم جهت انجام واکسیناسیون و 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی از اهمیت بسزایی برخوردار است . 
و  آموزشی  بسیج های  اجــرای   ، رفتار و  نگرش  تغییر  در  اساسی  شیوه های  از  یکی 
اطالع رسانی )کمپین( است یعنی با بکارگیری کانال های متعدد، متنوع و مختلف 
در  هدف،  گروه  جمعیت  به  واکسیناسیون  پیامهای  انتقال  منظور  به  اطالع رسانی 
یک دوره معین و در راستای اهداف برنامه کنترل و مدیریت کرونا اقدام نماییم  که 

ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.
مدیریت  و  کنترل  دانشگاهی  قــرارگــاه  عمومی  رسانی  اطــالع  کــارگــروه  منظور  بدین 
آموزشی و اطالع رسانی » سهم من در سالمت«   کووید-19 اقدام به برگزاری بسیج 
بــا تکمیل  کــرونــا  کلی مدیریت مــوج ششم  بــا هــدف  آذربــایــجــان غربی  اســتــان  در 
واکسیناسیون و رعایت موارد بهداشتی از تاریخ 22 بهمن تا 22 اسفند 1400 نموده 

است .
اهداف اختصاصی این بسیج عبارتند از : 

1- افزایش آگاهی جامعه در خصوص: 
 فواید واکسیناسیون گسترده 

فواید تکمیل واکسیناسیون
 تاثیر واکسن در کاهش میزان مرگ و میر و بستری ها 

میکرون و پیشگیری از آن
ُ
ا

لزوم توامان واکسیناسیون و رعایت موارد بهداشتی
 2- کاهش مراجعات غیر ضرور به بیمارستان ها و مراکز درمانی

3- افزایش تزریق روزانه واکسن
4- افزایش رعایت شیوه نامه های بهداشتی

کارگروه اطالع رسانی عمومی کووید-۱۹

پزشکان از تجویز بدون اندیکاسیون سی تی اسکن و مردم عزیز از پافشاری بر آن اجتناب کنند

از دو سال است  کووید-19 بیش  بیماری عالم گیر 
که سایه شوم خود را به جهان و جهانیان گسترده 
است و بر تمام ارکان زندگی در حوزه های سالمت، 
اقتصاد، اجتماعی، روانی، معنوی، روابط بین الملل 
گذاشته  جبران ناپذیری  گــاه  و  عمیق  تأثیر   .... و 
گردیده  انسان  میلیون ها  فوت  به  منجر  و  است 

است. 
عملکرد  بیماری  این  درست  مدیریت  در  بی شک 
جامعه  و  مسئولین  منطقی  و  عــلــمــی  اصـــولـــی، 
هدفمند  همراهی  و  گــاهــی  آ و  یک سو  از  پزشکی 

مردم از سوی دیگر نقش بنیادین خواهد داشت.
روند  در  که  باشیم  داشته  توجه  نکته  این  به  باید 

تشخیص و بررسی کووید-19:
RDT)تست سریع(جایگاه  و   PCR آزمایش  انجام   •

اول را دارند. 
• در مرتبه بعد تصویربرداری به ویژه سی تی اسکن 
از اهمیت ویژه برخوردار است. سی  قفسه سینه 
 جهت بررسی درگیری ریوی و میزان 

ً
تی اسکن صرفا

آن است.
سوال:  آیا انجام آن برای همه بیماران ضرورت دارد؟ 

 جواب سؤال منفی است .
ً
پاسخ: قطعا

اما چرا؟
1 در موج پنجم کرونا )موج دلتا( که درگیری های 
که  ایــن اســت  بــررســی هــا بیانگر  بــود  ریـــوی شایع 
حـــدود 40درصـــد ســی تــی اســکــن هــای انــجــام شده 
نرمال بوده است و درصد قابل توجه دیگر درگیری 
خفیف داشته اند که ضرورت انجام سی تی اسکن 

نیستند.
2 در مــوج ششم کــه ســویــه غــالــب بــا درصـــد باال 
میکرون است درگیری بیشتر در دستگاه تنفسی 

ُ
ا

بی  بیماران  درصــد   85-90 حــدود  و  اســت  فوقانی 
عالمت، کم عالمت و خفیف هستند که هیچ نیازی 

برای انجام سی تی اسکن ندارند.
3 بررسی های اخیر بیانگر آن است که 60-50 درصد 
از  شــده  انجام  اسکن های  تی  سی  بیشتر  شاید  و 

شروع موج ششم نرمال هستند.
از اشعه  انجام سی تی اسکن استفاده  تکنیک  4
ایکس با دز باالست و این اشعه ضمن تأثیر سوء 
سرطان ها  ایــجــاد  در  بــدن  بافت های  بــر  مخرب  و 
عظیم  حجم  ایــن  بــا  چه بسا  و  می کند  ایفا  نقش 
سونامی  با  آینده  ســال   10-20 در  اسکن ها  تی  سی 
تصویربرداریهای  )در  باشیم.  مــواجــه  سرطان ها 
رادیولوژیک سی تی اسکن در بین باالترین حد دوز 

در رادیولوژی تشخیصی قرار دارد(
تیروئید،  سرطان  ریه،  سرطان  پستان،  سرطان   5
سرطان غدد لنفاوی و ... از شایع ترین بدخیمی های 

ناشی از اشعه ایکس می تواند باشد.
6 قرار گرفتن در معرض تابش زیاد اشعه ایکس 
بـــرای کــودکــان و زنـــان بــه ویــژه خــانــم هــای حامله 

می تواند بسیار خطرناک و زیان بار باشد.
7 در طول این دو سال گروهی از مردم چند بار به 
کرونا مبتال شده اند و به کرات سی تی اسکن انجام 
داده اند که در کل موجب ایجاد دز تجمعی اشعه، 

گردیده و زیان را مضاعف می کند.
8 انجام سی تی اسکن در روند تشخیص بیماران 
منجر به رفت وآمد مکرر به مراکز تشخیصی درمانی 
شده و در ادامه زنجیره انتقال نقش اساسی دارد 
مــیــکــرون مــی تــوانــد ده هــا 

ُ
ا بیمار  یــک  آنجا  کــه  از  و 

، تو خود  آلــوده کند  را در مدت کوتاه  و صد ها نفر 
حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

ــورد ســی تــی اســکــن قفسه سینه  ــی م انــجــام ب  9
موجب تحمیل بار مالی به ویژه به افراد بی بضاعت 
و کم بضاعت می شود. بار مالی سنگین بر اقتصاد 
سالمت دارد. بار مالی قابل توجه بر بیمه ها تحمیل 

ــوان نــظــام ســالمــت را تحلیل  تـ ــرده و درنــهــایــت  کـ
می برد.

در  سینه  قفسه  اسکن  تی  سی  اندیکاسیون   10
با عالئم هشدار دهنده  افــراد و  حدود 10-5 درصد 
است )دشواری تنفس، فشار به قفسه سینه، خلط 
، اکسیژن  خونی، روند رو به وخامت بعد از چند روز
ــد«، بــیــمــاری هــای  ــ ــ پــایــیــن خــون،«کــمــتــر از 95درص

زمینه ای جدی و ....(.
 جــهــت بــررســی درگــیــری 

ً
11 ســی تــی اســکــن صــرفــا

ریه ها است و درگیری ریه ها در مرحله دوم )مرحله 
التهابی( ایجاد می شود؛ لذا اگر ریه ها درگیر شوند 
بعد از 6-5 روز اول است و سی تی اسکن در 5-6 

اول بیماری ضرورت ندارد.
12 درگــیــری هــای خفیف ریــوی حتی بــدون درمــان 
بهبودی کامل را خواهند داشت چراکه این وظیفه 
ذاتـــی دســتــگــاه ایمنی بــدن اســت تــا ویــرانــی هــا را 

بازسازی و سالمت را به اوج برگرداند.
اندیکاسیون  بــدون  اسکن های  تی  سی  انجام   13
مصداق بارز »از چاله به چاه شدن« است و عقل و 

منطق آن را نمی پذیرد.
شرایط  و  زمــان  در  اسکن  تی  سی  انجام  از  14بعد 
درست، تکرار آن در روند درمان جز در موارد خاص 

ضرورتی ندارد.
آن  انجام  یا عدم  کاری  انجام هر  در نهایت ما برای 
داشته  قانع کننده  و  منطقی  علمی،  دالیـــل  بــایــد 

باشیم و کار درست را درست انجام دهیم. 
پزشک  محترم  و  عزیز  همکاران  تمام  از  بنابراین 
تقاضا داریم در انجام سی تی اسکن قفسه سینه 
عزیز  مردم  از  و  بفرمایند  رعایت  را  اندیکاسیون ها 
پافشاری  و  اصــرار  آن  انجام  بر  می کنیم  خواهش 

نکنند.
دبیر قرارگاه دانشگاهی کنترل و مدیریت کووید-19 

میکرون در کودکان
ُ
عالئم ا

ــل: تـــب، سرفه  ــام کـــودکـــان ش عــالئــم شــایــع در 
)سرفه ها معمواًل خشک هست ولی می تواند با 
خلط همراه باشد(، ضعف، بی حالی، سردرد، درد 
عضالنی، گلودرد، خارش و سوزش گلو، آب ریزش 
تهوع،  اشتهایی،  بی  نفس،  تنگی  عطسه،  بینی، 

استفراغ، اسهال و ....

عالئم هشدار دهنده در کودکان 

*  تنفس تند

* تنفس سخت )وجود توکشیدگی قفسه سینه، 

ناله، زنش پره های بینی(

*  کبودی زبان و لب ها

*  کاهش سطح هوشیاری

*  عدم برقراری ارتباط در هنگام بیداری

*  بی قراری بیش از اندازه

*  ناتوانی در خوردن و آشامیدن

*  خشکی مخاط دهان و عدم اشک و کاهش حجم ادرار

*  بزرگی غیرطبیعی شکم

*  استفراغ های مکرر

*  اسهال خونی و ادرار خونی

*  تشنج، ضعف و بی حالی شدید

*  خون ریزی از نقاط مختلف بدن

*  بیماری های زمینه ای و مادرزادی

*  بی ثباتی همودینامیک

*  دهیدراتاسیون شدید

*  اشباع اکسیژن کمتر از 94 درصد در هوای اتاق



ارومــیــه ای  پیشکسوت 
تیم  اســبــق  کــاپــیــتــان  و 
ــران با  ــ ــال ایـ ــب ــی مــلــی وال
به  مشکالت  بــه  اشـــاره 
میزبانی  در  آمــده  وجــود 
جام  والیبال  مسابقات 
بــاشــگــاه هــای آســیــا در 
والیبال  گــفــت:  ــه  ــی اروم
ــه ســالــهــاســت از  ــیـ ارومـ
ضعف مدیریتی و ندانم 
باشگاه  مسئوالن  کاری 

شهرداری ارومیه ضربه می خورد. 
با خبرنگار ورزشی  گو  گفت و  کارگرپیشه در  یداهلل 
جام جم اظهار کرد: در صورتی که نتوانیم مشکالت 
به وجود آمده ما بین تیم شهرداری ارومیه و جریمه 
میلیاردی این تیم به سرمربی و بازیکن خارجی )پدر 
و پسر تراویسا(را در فدراسیون جهانی حل و فصل 
گیری  بــازپــس  شاهد  ــابــاوری  ن عین  در  باید  کنیم 
میزبانی جام باشگاه های آسیا از ارومیه و واگذاری 
آن به شهر اصفهان باشیم و این امر ضربه بزرگی به 

شهر عشاق والیبال وارد خواهد کرد.
وی اظهار کرد: تالش مسئوالن ورزش استان برای 
نگه داشتن امتیاز این میزبانی همچنان ادامه دارد 
و در حال رایزنی با فدراسیون والیبال برای همکاری 

و تعامل بیشتر هستند.
کــاپــیــتــان اســبــق تــیــم مــلــی ایــــران گــفــت: والــیــبــال 
ــه ســالــهــاســت از ضــعــف مــدیــریــتــی و نــدانــم  ــی اروم
ضربه  ارومــیــه  شــهــرداری  باشگاه  مسئوالن  ــاری  ک
می خورد؛ در صورتی که بدهی سال 9۵ این باشگاه 
بازیکنان خارجی در همان سال تسویه می شد  به 
در  انتقاالت،  و  نقل  پنجره  نشدن  بسته  بر  عــالوه 
میزبانی  ــدم  ع ــام  ن بــه  مشکلی  بــا  نیز  حــاضــر  ــال  ح
ارومیه در جام باشگاه های آسیا مواجه نمی شدیم.

وی ادامه داد: همانطور که می دانیم تیم شهرداری 
ارومیه امسال از نبود یک بازیکن در پست دریافت 
کننده رنج می کشد ولی به دلیل بسته بودن پنجره 

نقل و انتقاالتش نتوانست در این پست حساس 
آن این شد که  و مهم بازیکن جذب کند و نتیجه 
در  و  شدیم  آف  پلی  مرحله  وارد  پنجمی  جایگاه  با 
نتایجی  چه  که  می داند  خدا  هم  آف  پلی  دیدارهای 

کسب خواهیم کرد.
کارگرپیشه اضافه کرد: مسئوالن باشگاه شهرداری 
بــاشــگــاه در ســـال 9۵ هــمــواره  و مــدیــریــت وقـــت 
و  شاکی  خارجی  بازیکنان  که  بودند  امید  ایــن  به 
فدراسیون جهانی نمی تواند هیچ اقدامی علیه آنان 
جهانی  فدراسیون  قوانین  حالیکه  در  دهند  انجام 
رویــدادهــای  مهم ترین  از  یکی  توانست  راحتی  به 
والیبال خیز  شهر  به  آن  میزبانی  امتیاز  که  آسیایی 
پس گیری  باز  آستانه  تا  را  بود  شده  واگــذار  ارومیه 
شهرداری  تیم  حضور  و  شهر  ایــن  میزبانی  و  بــرده 
را با مشروط به پرداخت  ارومیه در جام باشگاه ها 

بدهی ها کند.
پیشکسوت والیبال کشور ادامه داد: تجربه نشان 
درستی  به  قانون  و  نظم  که  جایی  هر  اســت  داده 
اجرا نشود امورات آن مجموعه مطمئنا با مشکل 

مواجه می شود؛ عدم مدیریت و نظارت مسئوالن 
کـــارهـــای فــنــی و تخصصی  ــر  بــاشــگــاه شـــهـــرداری ب
آمدن مشکل  آشکار در بوجود  والیبال نیز نمونه 

برای این باشگاه و والیبال شهر ارومیه است.
ــل فـــن و  ــ ــرداری بـــا اه ــ ــه ــ ــاه ش ــگ ــاش ــوالن ب ــئ ــس * م

متخصصان امر مشورت کنند
با  بــاشــگــاه  مــســئــوالن  مــشــورت  ــدم  ع کارگرپیشه 
دیگر  از  را  ــیــبــال  وال کــارشــنــاســان  و  متخصصان 
مشکالت این باشگاه عنوان کرد و گفت: تصمیم 
به  فــراوانــی  عواقب  ناکارآمد  و  عجوالنه  گیری های 
آن شــایــد ســال هــای  کــه حــل و فصل  دارد  دنــبــال 
سال طول بکشد و بروز یک مشکل می تواند ده ها 
مشکل دیگر را به دنبال داشته و کارها را پیچیده 
تر از قبل کند لذا مشورت با اهل فن باید در دستور 
شهرداری  مردمی  باشگاه  مسئوالن  و  مدیران  کار 

ارومیه قرار گیرد.
وی ادامه داد: میزبانی جام باشگاه های ۲۰۲۲ والیبال 
آسیا فرصتی مناسب و بی نظیر برای شهر ارومیه 
و  قــدرت  جایگاه،  پیش  از  بیش  بتواند  که  اســت 

آسیایی  حریفان  خ  ر به  را  خود  والیبال  توانمندی 
اجتماعی  نشاط  و  شــور  ایــجــاد  بــر  عــالوه  و  بکشد 
ــن فــرصــت بــرای  آحـــاد مـــردم جــامــعــه، از ای در بین 
ورزشــی  توریسم  توسعه  در  مناسب  بسترسازی 

بهره بگیرد.
کاپیتان اسبق تیم ملی والیبال گفت: شهر ارومیه 
داد  نشان  نیز  جهان  ملت های  لیگ  میزبانی  در 
تمامی  کــه  اســـت  شــهــرهــایــی  بهترین  از  یــکــی  کــه 
والیبال،  قدمت  و  پیشینه  از  اعم  الزم  فاکتورهای 
ناپذیر  وصــف  عالقه  و  وعشق  غدیر  زیبای  سالن 
هواداران را دارد و می تواند بهترین و باشکوه ترین 
شهرداری  باشگاه  اگــر  و  باشد  پذیرا  را  میزبانی ها 
ارومیه بتواند در فرصت باقی مانده مشکل بدهی 
خود را حل کند باز شاهد برگزاری یک رویداد مهم 

والیبالی در این شهر والیبال خیز خواهیم بود.
هر  ارومــیــه  شــهــرداری  باشگاه  گفت:  کارگرپیشه 
تیم  ایــن  بـــرای  آوری  کــالن و ســرســام  ســالــه مبالغ 
هزینه می کند ولی به دلیل ضعف مدیریتی هیچگاه 
نتوانسته به هدف اصلی خود که همان ایستادن 

بر روی سکوی قهرمانی برسد.
بــه عــنــوان یــک شهر  ارومــیــه  ادامـــه داد: شهر  وی 
از  را  بــزرگــی  بازیکنان  ــرور  پ قهرمان  و  والیبال خیز 
که  کرده است  تقدیم  والیبال جهان  به  بطن خود 
کنند  حفظ  را  بازیکنان  این  بتوانند  مسئوالن  اگر 
به  را  ایران  برتر  کاپ قهرمانی لیگ  مطمئن باشید 

راحتی باالی سر می برند. 
سازی،  بازیکن  در  ارومیه  شهر  گفت:  کارگرپیشه 
بدنه  و  شاکله  تشکیل  و  کــشــور  والــیــبــال  تغذیه 
تیم های ملی جایگاه ویژه داشته و نقش مهمی ایفا 
امر  این  که  کنیم  ریزی  برنامه  طوری  باید  و  می کند 

سال های سال به نحو احسن تداوم داشته باشد.
بــتــوانــیــم در  کـــرد  ــدواری  ــ ــی ــ ام ابـــــراز  پـــایـــان  در  وی 
و  قبول  قابل  نتایج  امسال  برتر  لیگ  رقابت های 
را  ارومیه  والیبال  منزل  و  شــان  خــور  در  جایگاهی 
کسب کنیم و مطمئنا برای رسیدن به این مهم کار 
سختی در دیدارهای مرحله پلی آف پیش رو داریم.
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جزیره کبودان )قویون داغی( دریاچه ارومیه
از اجتماعی که  است  متعددی  جزیره های  شبه  و  جزایر  دارای  ارومیه  دریاچه 

اهمیت توریستی قابل توجهی برخوردارند.
 دریاچه ارومیه دارای ۱۰۲ جزیره کوچک و بزرگ با صخره های سنگی بدون 
جنوبی  نیمه  در  جزایر  کلیه  می باشد.  اسالمی(  جزیره  از  )غیر  سکنه 
ذخایر  مناطق  از  یکی  عنوان  به  یونسکو  طرف  از  و  شده  واقع  دریاچه 

طبیعی جهان معرفی شده است. 
این جزایر محل نگهداری گوزن زرد ایرانی و همچنین محل تخم گذاری 

انواع پرندگان مهاجر و آبزی می باشد. 
اشک،  داغی(،  کبودان)قویون  جزایر  به  می توان  غیرمسکونی  جزایر  از 
اسپیر و آرزو اشاره کرد. عکس موجود از جزیره قویون داغی توسط اریچ 

آلمانی در سال ۱9۰4م / ۱۲۸۳ش برداشته شده  زیگمایر دیرینه شناس 
است. این جزیره تنها جزیره در دریاچه ارومیه است  که در چهار فصل 

سال آب شیرین دارد. 
 منبع: مرکز اسناد و آرشیو عکس بنیاد ایران شناسی شعبه
 آذربایجان غربی

ــه  ــ ــع ــ ــوس ــ نــــــگــــــاهــــــی بـــــــــه ت
شاخص های آذربایجان غربی

*نابرابری و فقر
تعاریف،  برخی  بــر  بنا 
ــاه اجـــتـــمـــاعـــی دو  ــ ــ رف
معنوی  و  مــادی  ُبعد 
زندگی را در برمی گیرد. 
تأمین  بــر  مـــادی  بعد 
نـــیـــازهـــای اســـاســـی، 
ــاک،  ــــوشــ خـــــــــوراک، پ
ــل، مـــســـکـــن و  ــ ــغ ــ ش
بهداشت و درمان تأکید دارد و بعد معنوی را هم 
میتوان شامل سواد و آموزش، سالمت، حمایت 
از حقوق  ــورداری  ــرخـ بـ و  ــردم  از عــمــوم مـ قــانــونــی 
انسانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست. 
از این رو رفاه اجتماعی با مفاهیمی چون حمایت 
و  اجتماعی  خدمات  اجتماعی،  تأمین  اجتماعی، 
که  دارد  نزدیکی  معنایی  پیوستگی  بهزیستی، 
اشارت  هم  مشترکی  مفهومی  قلمروی  بر  گاهی 
نابرابری و فقر در  دارد. در این بخش به مطالعه 

سطح استان آذربایجان غربی پرداخته می شود.
    یکی از اساسی ترین مطالعات آماری که به منظور 
نیل به اهداف مختلف اقتصادی و اجتماعی، در 
بررسی  می گیرد،  صــورت  جهان  کشورهای  اغلب 
"بودجه خانوار" است. از طریق این بررسی می توان 
به چگونگی هزینه ها و درآمدهای خانوار، چگونگی 
تــوزیــع آن، نــابــرابــری درآمــــدی، شــاخــص هــای فقر 
آمار و اطالعات  نیز  آنها و  روند تغییرات  نسبی و 
گوناگون دیگر پی برد. در بررسی پدیده فقر، توجه 
این  برای  آن ضـروری می باشـد.  ابعاد مختلف  به 
منظور نیز  ابتدا باید تعریف مشخصی از آن ارائه 

داد.
بوت و روانتری در تعریفی که از فقر ارائه دادند به 
پرداختند.  »فقرنسبی«  و  »فقرمطلق«  بین  تمایز 
حداقل  کسب  در  ناتوانی  عنوان  به  را  فقرمطلق 
بنابراین  و  کــرده انــد  تعریف  زنــدگــی  اســتــانــدارد 
بستگی به چگونگی تعریف حداقل معاش دارد و 
فقرنسبی به عنوان نـاتوانی در کـسب یـک سـطح 
جامعه  در  کــه  زنــدگــی  اســتــانــداردهــای  از  معین 
می شـود،  داده  تشخیص  مطلوب  یا  الزم  فعلی، 

تعریف کرده اند.
در  نـابرابری  بــه  نسبی  فقر  تعریف  در  بنابراین   
توزیـع درآمد و ثـروت بـیش از میـزان مطلـق درآمد 
افـراد توجـه می شود. به منظور دستیابی به عمق 
یا  افـــراد  بین  مصرف  یا  درآمـــد  توزیع  در  نابرابری 
خانوارها می توان درصد کل درآمد دریافت شده 
درآمد  درصــد  با  را  جامعه  قشر  فقیرترین  توسط 
دریافت شده توسط ثروتمندترین قشر مقایسه 
ــزارش  آمـــده از گ ــت  کــرد.بــراســاس نتایج بــه دس
تامین  و  کــار  رفــاه  وزارت  اجتماعی  رفــاه  معاونت 
مبنای  بــر  فقر  خــط  کــه   ۱۳9۶ ســال  در  اجتماعی 
گــروه بندی شده اســت، خط فقر  انگل"  "ضریب 
آذربــایــجــان غــربــی، از میانگین  ســرانــه در اســتــان 
نکته  و  می باشد  کمتر  تهران  استان  و  کشوری 
فقر  خــط  زیــر  جمعیت  کمتر  سهم  تــوجــه،  قابل 
نقاط  به ویژه  و روستایی استان  نقاط شهری  در 
کشور اســت. ۱۵/۶ درصد  کل  به  شهری نسبت 
روستایی  جمعیت  درصــد  و ۲۲  شهری  جمعیت 
که  هستند  فقر  خط  زیر  غربی  آذربایجان  استان 
این مقدار در کل کشور به ترتیب، ۲۶/9 درصد و 
۳۲/9 درصد است. در مقایسه با استان تهران نیز، 
نسبت جمعیت زیر خط فقر شهری استان حدود 
۰/4 درصد کمتر و نسبت جمعیت روستایی زیر 

خط فقر استان نیز حدود 9/۲ درصد کمتر است.
گاهی برای تعیین خط فقر مطلق از روش حداقل 
ــوراک،  خ چــون  نیازهایی  تامین  ــرای  ب الزم  درآمـــد 
درمــان  و  بهداشت  و  مسکن  آمــوزش،  پوشاک، 
کردن  مشخص  بــرای  بلکه  ؛  نمی شود  استفاده 
حــداقــل نــیــازهــای اســاســی بـــرای زنــدگــی، حداقل 
دریافتی  پروتئین  و  کالری  نظیر  کیفی  ویژگی های 
سرانه،  مسکونی  زیربنای  سطح  حداقل  روزانـــه، 
نظر  در  و...  خانواده  باسواد  افــراد  تعداد  حداقل 
افــراد  از  کــه هــریــک  گرفته مــی شــود و درصــورتــی 
جامعه حداقل یکی از این ویژگی ها را دارا نباشد 
مالک  ترین  معمول  و  می شود  محسوب  فقیر   ،
میانه  درصـــد   ۶۰ تــا   ۵۰ نسبی  فقر  خــط  محاسبه 
درآمد جامعه است.در رتبه بندی درصد جمعیت 
زیر خط فقر مناطق شهری استان های کشور در 
سال ۱۳9۶ ، استان آذربایجان غربی، رتبه پانزدهم 
را به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج 
حاصل از بررسی جمعیت زیر خط فقر در مناطق 
روستایی کشور نشاندهنده آن است که استان 
آذربایجان غربی، در محاسبه مقدار خط فقر سرانه، 
رتبه بیست و نهم را دارد.درصد جمعیت زیر خط 
 ۲۰ ، رتبه  ۱۳9۶ سال  در  نیز  استان  روستایی  فقر 
آن خود کرده است. همانطور که  از  را  ام کشوری 
فقر  زیــرخــط  جمعیت  درصـــد  شــد،  گفته  پیشتر 
روستایی استان آذربایجان غربی، از استان تهران 

و کل کشور، کمتر می باشد.

عاقبت 11 سال هزینه برای والیبال:
راه میزبانــی فقــط از قهرمانــی 

ــذرد ــی گ م
ارومیه  میزبانی  آش 
ــای  ــ ــ ــت ه ــ ــ ــاب ــ ــ رق در 
والــــــــیــــــــبــــــــال جــــــام 
بـــاشـــگـــاه هـــای آســیــا 
ــده  ــور شـ ــ ــ آنــــقــــدر ش
هیچکس  کــه  اســت 
ــردن  ــ گ را  آن  پـــخـــت 
عنوان  بــه  نمی گیرد. 
ــد  ــ ــ ــرون ــ ــ ــه ــ ــ یــــــــــک ش
اورمـــــــیـــــــه  ای راضـــــی 

نیستم از هزینه مالیات و عوارض نوسازی که به 
شهرداری می پردازم یا از بودجه بیت المال، یک 

ریال برای پرداخت جریمه تراویسا هزینه شود.
در  ارومــیــه  میزبانی  بحث  ماجرا  آنسوی  در  امــا 
از  اول  اســت.  ح  مطر آسیا  والیبال  رقابت های 
حضور  عطش  این که  از  قبل  بگویم  باید  همه 
و  مــســئــوالن  آنــقــدر  باشیم  داشــتــه  را  آســیــا  در 
بازیکنان مان باید عرضه داشته باشند که یک 
قهرمانی لیگ برتر برای مردم ارومیه به ارمغان 

بیاورند.
یازده سال از تیمداری شهرداری ارومیه در لیگ 
سال  هر  برای  اگر  و  می گذرد  ایــران  والیبال  برتر 
بودجه ای ۱۰میلیارد تومانی )کف بودجه را مالک 
باالی  ــروز  ام به  تا  بگیریم  نظر  در  را  دادم(  قــرار 
بخت  نگون  مــردم  جیب  از  تومان  صدمیلیارد 
برای والیبال هزینه شده است اما خروجی صفر 

بوده است.
ارومیه عبادی  ستارگان سال های اخیر والیبال 
، توخته و  ، صــالــحــی، شــریــفــی، حــضــرت پـــور پـــور
حضور  بزرگساالن  ملی  تیم  در  که  خواه  فالحت 
از تیم شهرداری به رده های  داشتند هیچکدام 
ــل اعــتــمــاد مــربــیــان  ــاص بـــاال نــرســیــده انـــد و ح
باشگاه های مقاوت، خانه والیبال ارومیه و کاله 
باالی  که  باشگاهی  یعنی  ایــن  و  انــد  بــوده  آمــل 
رشته  یک  در  تیمداری  برای  تومان  صدمیلیارد 
ج کرده است نتوانسته ملی پوشی را  خاص خر

روانه تیم ملی کند و این یعنی فاجعه!
یعنی از بودجه باالی صدمیلیارد تومانی باشگاه 
شــهــرداری اورمــیــه در مــدت یـــازده ســال هیچ 
باشگاه  این  و  پایه نشده  والیبال  در  ای  هزینه 
بــوده  عــاجــز  والــیــیــال  ــی  ــادم ک آ یــک  تشکیل   از 

است.
کادمی که میشد با یک صدم این پول ساخت   آ
و ســاالنــه حــداقــل پنج مــلــی پــوش بــه رده هـــای 
مختلف تیم ملی راه داد اما حتی یک ملی پوش 
نیز از پایه شهرداری به تیم ملی راه نیافته است.  
با این اوضاف دلیل اینهمه ریخت و پاش برای 
والیبال جز سیاسی بازی و منافع شخصی بوده 

است؟
سال   ۱۱ ایــن  نتیجه  بپرسید  خــودتــان  از  شاید 
تیمداری چه بــوده اســت؟ جــواب واضــح است! 
واریز شدن پول مالیات و عوارض مردم شریف 
سالخورده،  بازیکن  عــده  یک  جیب  به  ارومــیــه 
مدیران  از  برخی  بــا  کــه  دالل هــایــی  و  غیربومی 
ارومیه ای و بازیکنان غیربومی بده بستان دارند 
داعیه  که  شهری  در  فاجعه  عمق  یعنی  ایــن  و 

پایتختی والیبال ایران و آسیا را دارد.
بازیکن  اینجاست چندسال پیش  نکته جالب 
ــا ۵۰۰مــیــلــیــون با  فیکس تــیــم مــلــی قـــرار بـــود ب
باشگاه پیکان )پرافتخارترین تیم والیبال آسیا( 
به  خــرده ای  و  میلیارد  یک  با  اما  ببندد  قــرارداد 
بازیکن  را گرفت و مالیات  آمد و پولش  ارومیه 

را هم باشگاه پرداخت کرد!
امـــا مــعــلــوم نــشــد چــه کــســی یــک شــبــه قیمت 
بازیکن را دو و نیم برابر کرده است تا کمر ورزش 

اورمیه را بشکند!
قصور  و  اشتباه  تــاوان  حالت،  ترین  منطقی  در 
مدیران باشگاه شهرداری را نباید مردم بدهند. 
اگر این رویه مدنظر قرار گیرد قطعا نه شهرداری 
بدهی تراویسا را خواهد پرداخت و نه یک نهاد 
در  اورمیه  جــوانــان!  و  ورزش  مثل  دیگر  دولتی 
این که  حالت منطقی میزبان نخواهد شد مگر 

حاتم طایی پیدا و دست به جیب شود.
شهر  و  سلب  ارومیه  از  میزبانی  بنابراین  پس   
اش  نماینده  قهرمانی  احــتــمــال  کــه  اصــفــهــان 
)ســپــاهــان( هــم در لــیــگ بــاالســت مــیــزبــانــی را 
به  فــدراســیــون  لطف  نهایت  و  گــرفــت  خــواهــد 
مــا ایــن خــواهــد بــود کــه تیمی از اورمــیــه )شاید 
در  ایـــــران  نــمــایــنــده دوم  ــوان  ــعــن ب آذربــــاتــــری( 

رقابت ها حاضر خواهد شد. 
نهادهای  از  انتظار  آخــر  در   ! کنار به  اینها  همه 
تیمداری  پــرونــده  اســت  ایــن  نظارتی  و  امنیتی 
کــرده و بر  بــررســی  را  ۱۱ ساله شــهــرداری اورمــیــه 
بتابانند  را  قانون  نــور  پــرونــده،  ایــن  تاریکخانه 
 ، خبرنگار دالل،  کــدام  دســت  شــود  مشخص  تا 
رسانه یا مدیر تا آرنج در جیب بیت المال بوده 

است!
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میزبانی از مسابقات والیبال 
این  آسیا  باشگاه های  جام 
روزهــا به سوژه داغ محافل 
ارومــیــه  سیاسی  و  ورزشـــی 
تبدیل شده است. موافقان 
و مخالفان میزبانی هر کدام 
در  ادلــه  از  چمدان هایی  بــا 
برابر هم صف آرایی کرده اند 
و ضمن نبش قبر اتقاقات 
سیاسی و ورزشی گذشته از 
بدهی های های معوق شهرداری ارومیه به چهار بازیکن 
خارجی گرفته تا جنگ های زرگری دوران انتخابات شورای 
شهر در بستر فضای مجازی و صحن شورای شهر بهم 
نه  این که  است  برجسته  آنچه  میان  این  در  می تازند. 
موافقان و نه مخالفان میزبانی، دغدغه شهر و هواداران 
دو آتیشه را ندارند و عمده موضع گیری ها برای تعیین 
شــهــرداری،  باشگاه  تومانی  میلیارد   ۷ بدهی  تکلیف 
پــرکــردن سبد رای و نیز بــه زیــر ســوال بــردن عملکرد 

شهردار فعلی است.
آسیا هستیم  * خواهان میزبانی از مسابقات والیبال 

اما پول نداریم
ــه معتقد است  ــی اروم ــورای اســالمــی شهر  ــ رئــیــس ش
موضوع بدهی باشگاه به بازیکنان خارجی باید بررسی 
هستیم،  عید  آستانه  در  این که  به  توجه  با  امــا  شــود 
چندان  وضعیت  در  بــدهــی هــا  و  پــرداخــتــی  وضعیت 
مناسبی قرار ندارد و این یعنی چیزی در بساط نیست 
کارکنان  حقوق  حتی  پــرداخــت  به  نسبت  بتوانیم  که 
شهرداری اقدام کنیم. با این شرایط پرداخت بدهی با 

رقم باالی باشگاه کار راحتی نیست.
محمد خلیل پور ضمن انتقاد از حمایت های دولتی از 
باشگاه های تهران افزود: چطور وزارت ورزش و دولت 
بدهی های تیم های تهرانی را پرداخت می کنند اما زمانی 
آیا  نـــدارد؟  وجــود  امکان  ایــن  می رسد  استان ها  به  که 
فدراسیون نباید به تیم ها کمک کند؟ آیا نباید از برترین 
را  میزبانی  ایــن  ما  کنند؟  حمایت  کشور  والیبال  تیم 

می خواهیم و باید پیگیر باشیم.
وی تصریح کرد: از اعتبارات ملی و محلی باید برای این 
مــا مکلف و محکوم به  بــه هــر حــال  کنند،  کمک  تیم 
پرداخت این مبلغ هستیم اما فدراسیون هم باید کمک 
کند، در آینده می توانیم این مبلغ را بازگردانیم اما اکنون 
نیاز به مساعدت داریــم و از اداره کل ورزش و جوانان 

استان هم انتظار همراهی داریم.
* مدعیان و متولیان ورزش شهرداری را همراهی کنند

حسین پناهی دیگر عضو شورای شهر نیز معتقد است 
به علت بدهی مالی آبروی تیم والیبال شهرداری را در کل 

دنیا برده اند، اما چرا فقط باید شهرداری و شورای شهر 
آیا ورزش و جوانان هیچ مسئولیتی  پاسخگو باشند؟ 
نــدارد؟ بخاطر تعلل ها و عدم حمایت ها آبروی شهر از 
بین می رود، اگر متولیان امر ورزشی تعهد ندارند و حدود 
شهری  مدیریت  نکنند،  تعیین  میزبانی  بــرای  را  خــود 
شود  مشخص  باید  برنمی آید.  آن  تــوان  از  تنهایی  به 
عامالن این بدهی ها چه کسانی هستند و چرا این کار 
را کرده اند؟ به شدت از میزبانی حمایت می کنم اما همه 
مدعیان اعم از نمایندگان و متولیان ورزشی باید پای کار 
بیایند و همراه شهرداری و شورای شهر باشند. متولیان 
امر ورزش هرگز در کنار مدیریت شهری نبودند و حتی 
از موقعیت ها استفاده کردند که علیه مدیریت شهری 
باشند، آن گونه که باید از حیثیت ورزش استان دفاع 

می کردند، متاسفانه انجام ندادند.
هزینه  غیربومی  بازیکنان  ــرای  ب را  ارومیه  ــردم  م حق   *

نمی کنیم
شهردار ارومیه نیز به عنوان یکی از مخالفان سرسخت 
تا  چرا  است  معتقد  آسیا  باشگاه های  جام  از  میزبانی 
این لحظه اقدامی برای پرداخت بدهی ها انجام نشده 
به دلیل تعلل چند  پایین  باید یک مبلغ  اســت؟ چــرا 
ساله به این مبلغ کالن تبدیل شود؟ ما به هیچ عنوان 
منابع مالی نداریم، این میزبانی چه سودی برای مردم 
دارد؟ می خواهند نرخ بازیکن تعیین کنند و گرفتار مافیا 
شده ایم، پشت پرده هایی وجود دارد که اجازه نخواهند 
داد باشگاه شهرداری ارومیه نتیجه مورد نظر را داشته 
هزینه  غیربومی  بازیکن های  بــرای  را  مــردم  حق  باشد. 

می کنیم، آیا اصال میزبانی برای ما نیاز است؟
این  شــود  مشخص  باید  افــــزود:  مــهــدی زاده  حسین 
میزبانی چه سود و ضرری برای ما دارد، عرضه نداشتیم 
دولت  از  را  پل ها  و  کمربندی ها  مثل  پروژه هایی  پول 
بگیریم با این وجود از مردم عوارض دریافت می کنیم. 

این مردم چه گناهی کرده اند؟ والیبال هم مثل همین.
جام  میزبانی  واگـــذاری  ــرای  ب ــرده  پ پشت  دســت هــای   *

باشگاه های آسیا به اصفهان

برخالف  اما  آذربایجان غربی  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
اعضای شورای شهر ارومیه معتقد است این میزبانی 
حیاتی است و افرادی در سطح کشور هست که رغبتی 
ندارند میزبانی را به ارومیه بدهند، بیشتر هدف آن ها 
گرفتن میزبانی مسابقات برای اصفهان است. میزبانی 
مسابقات مزایای خوبی به لحاظ موقعیت و درآمد برای 

این شهر دارد. 
هرچند پورایراندوست اشاره ای به مزایای میزبانی نکرد 
اما این را نیز گفت که موافق نظر شهردار هستم و باید 
چنین مسابقاتی عایدات مالی برای شهر داشته باشد، 
به درآمدزایی  باید نسبت  نیز شهرداری  زمینه  این  در 

اقدام کنند.
* عقب نشینی باشگاه آذرباتری از میزبانی/ نمی توانیم 

۱۵ میلیارد از تولید برای ورزش هزینه کنیم
ایــن کــه باشگاه  از  پــس  مــاجــرا نیست.  ــن همه  ای ــا  ام
شهرداری ارومیه از میزبانی انصراف داد متولیان امر برای 
این که ارومیه کماکان میزبان این رقابت ها باشد، دیگر 
آذرباتری را به عنوان میزبان  باشگاه نوپای شهر یعنی 
رقابتهای آسیایی معرفی کردند. موضوعی که اگر چه در 
وهله اول با موافقت این باشگاه مواجه شد اما در ادامه 
به دلیل آنچه عدم حمایت و هزینه های سرسام آور بیان 
شد با ارســال نامه ای به فدراسیون والیبال از میزبانی 

این رقابت ها عقب کشیدند.
آیدین وحدت طلب سرپرست باشگاه آذرباتری معتقد 
است به هیچ عنوان امکان میزبانی مسابقات قهرمانی 

والیبال آسیا برای این باشگاه مقدور نیست.
وی در گفت وگو با تسنیم در رابطه با علت عدم پذیرش 
میزبانی اظهار داشت: این باشگاه از ابتدا اعالم کرده بود 
رقابت های  در  می تواند  ارومیه  شهرداری  قالب  در  که 
آسیایی حاضر شود اما دوستان جلسه ای برگزار کرده 
و در آن نشست همه به نوعی از میزبانی عقب نشینی 
کردند. سرپرست باشگاه آذرباتری ارومیه افزود: در آن 
جلسه عنوان شد که هیچ حمایتی از این باشگاه برای 
میزبانی در جام باشگاه های آسیا نکرده و تیم آذرباتری 

باید به تنهایی از عهده مخارج میزبانی برآید.
برای  بــود نه  قــرار  ایــن میزبانی  کــرد:  وحدت طلب بیان 
آذرباتری بلکه برای شهر گرفته شود اما آن ها اعالم کردند 
که ۳ تا ۵ میلیارد برآورد هزینه میزبانی این رقابت هاست 
توسط  میزبانی  شرایط  تبیین  به  توجه  با  باشگاه  امــا 
تا ۱۵  با ۱۰  که  کرد  بــرآورد  گونه  این  فدراسیون والیبال، 
باید  و  نــدارد  وجــود  میزبانی  امکان  نیز  تومان  میلیارد 

هزینه بسیاری برای آن صرف شود.
اداره کل ورزش  افــزود: در این راستا تنها حمایت  وی 
و جوانان استان آذربایجان  غربی این بود که اعالم کرد 
فقط می تواند دو ورزشگاه ۶ هزار نفری و ۳ هزار نفری 
ارومیه را تجهیز و در اختیار باشگاه آذرباتری قرار دهد، در 
حالی که این موضوع جزو وظایف ذاتی اداره کل ورزش و 
جوانان است و بنابراین در این شرایط باشگاه آذرباتری 
نمی تواند با این وضعیت اقتصادی، ۱۵ میلیارد تومان را 

از کار تولید گرفته و در ورزش هزینه کند.
از  ارومیه  کالف سردرگم میزبانی شهر  نظر می رسد  به 
رقابت های جام باشگاه های آسیا یک گره دیگر نیز به 
خود می بیند و آن وضعیت مبهم کرونا در ایران است. 
موضوعی که متولیان امر از آن غفلت دارنــد چرا که در 
صورت تشدید وضعیت کرونا این میزبانی بدون حضور 
شد  خواهد  برگزار  محدود  صــورت  به  یا  و  تماشاگران 
بنابراین بر لیست بلند باالی موانع میزبانی باید کرونا 
در  آه  قــول خودشان  به  افـــزود. مدیریت شهری  نیز  را 
بساط ندارند و اندک درآمد فعلی را نیز ترجیح می دهند 
با حساب و کتاب خرج کنند و به مافیا باج ندهند، در 
مقابل دولت این میزبانی را برای ارومیه حیاتی می داند 
و مخالفان شهردار و نه شهرداری نیز مخالفت صریح 
مهدی زاده را فرصت مناسبی برای موج سازی علیه او 

می دانند.
به طور قطع میزبانی از هر رویداد ملی و بین المللی برای 
شهر ارومیه و استان آذربایجان غربی در جهت معرفی 
بسیار  میزبانی  قبل  از  حاصله  درآمدهای  نیز  و  استان 
باید تکلیف ۷  از قبول میزبانی  امــا پیش  مهم اســت 
میلیارد تومان بدهی شهرداری مشخص شود سپس 
برای میزبانی نیز باید رقمی در حدود ۱۵ میلیارد تومان 
را در نظر بگیرند رقمی که به نظر بعید است چه دولت 
آن را  و چه بخش خصوص یا شهرداری توان پرداخت 

داشته باشد.
سیاسیون  ائتالف  از  شهر  کنار  و  گوشه  در  خبرهایی 
برای  ارومیه  البته هــواداران و پیشکسوتان والیبال  و 
میزبانی مسابقات جام باشگاه های آسیا در این شهر به 
گوش می رسد. باید منتظر بود و دید که در این فرصت 
یا  ارومــیــه  خــورد،  خواهد  کجا  نــام  به  قرعه  باقی مانده، 

اصفهان؟!

سایه 7 میلیارد تومان بدهی والیبال بر میزبانی آسیایی  ارومیه

هانیه زینالی

 خبرنگار
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مدیر کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی گفت: تعداد ۱۲۶۸نسخه کتاب توسط محکومین به 
کتابخانه های عمومی استان اهدا شد. 

خدیجه معصومی در گفت و گو با جام جم افزود: امسال در راستای اجرا ی طرح جایگزینی صدور 
احکام مجازات محکومین جرائم غیر عمد به نفع فرهنگی تعداد ۱۲۶۸نسخه کتاب توسط محکومین 

کتاب ها  این تعداد  ارزش  کرد:  کتابخانه های عمومی استان خریداری و اهدا شد. وی تصریح  به 
و  کتاب  ترویج فرهنگ  راستای  در  کرد:  ریال است. معصومی خاطر نشان  و ۱۱9هزار  ۲۰۵میلیون 
کتابخوانی در ارومیه بنابر احکام منتشر شده برای محکومین به جای زندان ، اقدام به صدور سه 
فقره حکم فرهنگی جایگزین حبس به خرید کتاب برای کتابخانه های عمومی ارومیه داشته که 

نتیجه آن خرید تعداد 9۳نسخه کتاب به ارزش 4۸میلیون و ۳۶9هزار ریال است. وی یاد آور شد: 
اجرای مجازات های جایگزین حبس می تواند موجب کاهش جمعیت زندان ها، جلوگیری از فروپاشی 
خانواده و حفظ کرامت انسانی افراد شود. وی ادامه داد: کتب اهدا شده توسط محکومان با نظارت 

و تایید اداره کل خریداری و پس از ثبت و آماده سازی جهت امانت در دسترس کاربران قرار می گیرد.

با اجرای احکام فرهنگی جایگزین حبس صورت گرفت؛
اجتماعیاهدای کتاب توسط محکومان قضایی به کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی

عیدی برای همه

همزمان با آغاز سال نو شمسی، سی  و 
یکمین دوره جشن نیکوکاری، امسال 

با شعار عیدی برای همه و با همکاری 
صدا و سیما، آموزش و پرورش، بسیج 

مستضعفان، سازمان دانش آموزی، مراکز 
یه با رویکرد  نیکوکاری و موسسات خیر

یخ های ذیل برگزار می شود: تحولی، در تار
پنج شنبه ۱2 اسفندماه در پایگاه های اصلی 

)ادارات کمیته امداد، در استان، میادین 
شهر و مراکز نیکوکاری، 

 جمعه ۱3 اسفند
 در میعادگاه های نماز جمعه 

شنبه ۱4 اسفند در مدارس )زنگ احسان و 
نیکوکاری(

شیوه های پرداخت الکترونیک:
کد دستوری ۱#*8877*

تلفن گویا: ۰۹۶887
QR کد

 www.emdad.ir سایت امداد به نشانی
اپلیکیشن اختصاصی امداد )سنا( 

 پوزهای سیار مستقر در پایگاه ها
 و دفاتر کمیته امداد

 دستگاه های خودپرداز بانک های 
متصل به به سامانه شتاب

شماره کارت مجازی کمیته امداد استان 
۶۰37۹۹7۹۰۰۰۰۱232

شماره حساب نزد صندوق امداد والیت 
۰۱۱۰7۶۹74۹۰۰۱ با شناسه 88۰3۱77۶7

اطالعیه

نفر   ۵۰۶ گفت:  غربی  آذربایجان  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 
آنان ۳۳۵ قبضه  از  و  شکارچی متخلف امسال در استان دستگیر 

اسلحه شکاری کشف شده است.
غربی  آذربایجان  محیط زیست  حفاظت  یگان  افزود:  نظری    مهران 
امسال تعداد ۷۱۱ تخلف زیست محیطی ثبت کرده که طی آن بیش 
از ۳۳۸ اسلحه مجاز و ۲۶ اسلحه غیرمجاز از شکارچیان کشف شده 

است. 
وی اظهار کرد: در طی عملیات های سالجاری تعداد پنج هزار و ۳۱۶ 
الکترو  ماهی گیری،  و  صیادی  تور  قایق،  شامل  شکار  ادوات  قطعه 
متخلف  شکارچیان  از  ادوات  سایر  و  گیری  زنده  تورهای   ، شوکر

کشف شده است. 
 نظری گفت: نیروهای یگان محیط زیست استان از ابتدای سالجاری 

تاکنون 9۶۳ قطعه پرنده و ۸۲ مورد پستاندار را از متخلفان به صورت 
زنده کشف و در زیستگاه مناسب رهاسازی کرده اند.

از  نفر   ۲9۵ گفت:  غربی   آذربایجان  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 
شکارچیان نیز قبل از هر گونه انجام شکاری توسط یگان حفاظت 

محیط زیست شناسایی و دستگیر شده اند.
حفاظت  به منظور  استان  محیط زیست  حفاظت  یگان  افزود:  وی 
اصولی و پیشگیری از شکار یا زنده گیری غیرمجاز پرندگان شکاری 
نادر ضمن تشدید گشت و کنترل ها تمهیدات و اقدامات حفاظتی 

الزم را به منظور مقابله با شکار پرندگان بکار بسته است.
نظری با بیان این که این اداره کل امسال تعداد ۱۵ اکیپ از متخلفان 
زنده گیر پرندگان شکاری را شناسایی و دستگیر کرده است گفت: 
سودجویان با بهره گیری از روش های مختلف حیات وحش را شکار 

و به استان های همجوار منتقل می کنند که این کار با هدف فروش 
یا خروج از کشور برای انتقال به کشور های حوزه خلیج فارس انجام 
ماموریت های  در  استان  حفاظت  یگان  داد:  ادامه  وی  می شود. 
گیری  زنده  برای  شکارچیان  توسط  که  کوِخه  باب   ۲9 شده  انجام 

پرندگان ساخته شده بود را نیز شناسایی و تخریب کرده اند.
شامل  آبزیان  انواع  از  قطعه   ۷۵۸ و  هزار   ۱9 داشت:  اظهار  نظری 
از  محیط زیست  حفاظت  یگان  توسط  نیز  سوف  آزاد،  ،ماهی  کپور

متخلفان کشف شده است.
در  گفت:  غربی  آذربایجان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر   
مناطق  از  هکتار   ۸۷۸ نیز  مناطق  در   آتش سوزی  آمار  خصوص  
سریع  واکنش  گروه های  کمک  به  که  که  شده  آتش سوزی  دچار 
مردمی،   نیروهای  و  محلی  جوامع  و  ارگان ها  سایر  و  محیط بانان 

بافرهنگ  مردم  از  داد:  ادامه  وی  است.  شده  مهار  آتش سوزی ها 
صورت  در  می شود  درخواست  استان  محیط زیست  دوستدار  و 
با سامانه تلفن  را  مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی موضوع 

رایگان ۱۵4۰ اطالع دهند.
حفاظت  مناطق  هکتار  هزار  بر۶۸۰  افزون  دارای  آذربایجان غربی 
خوی  مراکان  منطقه  به  متعلق  آن  هکتار  هزار   ۱۰۲ که  است  شده 
از این مناطق را  می باشد؛حدود ۱۰۰ محیط بان مسئولیت حفاظت 

برعهده دارند./ ایرنا

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی:

506 شکارچی متخلف در آذربایجان غربی دستگیر شدند

عوامل  ازدستگیری  استان  انتظامی  آگاهی  پلیس  رئیس 
از روستاهای  نفر در یکی  به قتل دو  نزاع و درگیری منجر 

ارومیه در کمتر از4۸ ساعت؛ خبر داد . 
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ » صادق شکری  گزارش  به 
اعالم  برابر  داشت:  اظهار  خبر  این  جزئیات  تشریح  در   «
مرکز فوریت های پلیس۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و 
درگیری مسلحانه منجر به قتل و انتقال  دو نفر مقتول به 
بیمارستان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: با اشراف اطالعاتی و تحقیقات اولیه کاراگاهان 
علت  به  نفر  دیگر  سه  با  مقتولین  شد  مشخص  جنایی 

اختالفات قبلی درگیر شده و به قتل رسیده اند.
تصریح  ادامه  در  استان  انتظامی  آگاهی  پلیس   رئیس  
کرد: به جهت حساسیت موضوع دستگیری متهمان به 
استان  جنایی  اداره  کارآگاهان  کار  دستور  در  ویژه  صورت 
کارگیری توان علمی و روش های نوین  با به  قرار گرفته و 
ساعت   4۸ از  کمتر  در  اجتماعی  مهندسی  و  جرم  کشف 
تمامی متهمان دستگیر  و برای انجام تحقیقات به پلیس 

آگاهی داللت شدند.

با دالیل و مدارک  وی اظهار داشت: متهمان در مواجهه 
اعتراف  قبلی  اختالفات  انگیزه  با  ارتکابی  جرم  به  کافی، 

کردند.
سرهنگ شکری در پایان با اشاره به اینکه در این راستا سه 
متهم دستگیر و دو قبضه سالح جنگی از آنان کشف شد، 
خاطر نشان کرد: پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم 
و امنیت و برخورد با مجرمان آماده بوده و انتظار می رود 
با  با پلیس؛  شهروندان عزیز نیز ضمن همکاری مستمر 
اطالع از هرگونه مورد مشکوک بالفاصله مراتب را از طریق 

پل ارتباطی ۱۱۰ اطالع دهند.

دستگیری عوامل درگیری منجر به قتل در ارومیه 

از منکر  بـــه مـــعـــروف و نــهــی  ــر  امــ دبــیــر ســتــاد 
نشدنی  حــل  مشکل  گــفــت:  آذربــایــجــان غــربــی 
تعاونی مسکن نیروی انتظامی میاندوآب که از ۱۸ 
سال قبل تاکنون همچنان پابرجا بود، با ورود و 

پیگیری این ستاد رفع شد.
به گزارش جام جم، حجت االسالم بهنام دلریش 
اظهار داشت: در راستای پیگیری مطالبات مردمی 
که جزو سیاست های اصلی ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر است و به دنبال دریافت گزارش هایی 
مبنی بر وجود مشکالتی در خصوص زمین های 
تعاونی مسکن نیروی انتظامی میاندوآب، ستاد 
جدی  صــورت  به  آذربایجان غربی  معروف  به  امر 
ــزود: بــا تــوجــه به  وارد ایــن مــوضــوع شــد. وی افــ
بررسی های به عمل آمده و وجود اسناد و مدارک 
الزم در این مورد، ارائه سند و مجوز ساخت و ساز 
برای این زمین ها دارای منع قانونی نبوده و تنها 
دلیل طوالنی شدن این مشکل، عدم هماهنگی 

میان دستگاه های مربوطه بود. دبیر ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی، اضافه کرد: 
با همکاری ادارات مختلف از جمله اداره کل راه و 
شهرسازی استان، اداره کل ثبت اسناد و امالک 
انتظامی  نــیــروی  تعاونی  مــدیــره  هیات  اســتــان، 
استان و شهرداری میاندوآب چند مورد جلسه 
تشکیل و مشکالت موجود طرح و پیشنهادات 

رفع این مشکالت نیز ارائــه شد که 
دستگاه ها،  همراهی  و  همت  با 
موانع  رفــع  شاهد  خوشبختانه 

شدیم.
رفــع  دنـــبـــال  بـــه  داد:  ادامـــــه  وی 

تعاونی، حدود  این  مشکالت 
۳۳۱ خانوار از بالتکلیفی 

ــزودی  ــ ــ ب و  درآمـــــــــده 
ساخت  به  نسبت 

و ساز و دریافت 

اسناد زمین های خود اقدام می کنند که این امر 
وی  اســت.  مسکن  تولید  از  موانع  رفع  مصداق 
ضمن تاکید بر لزوم تغییر نگرش نسبت به امر به 
معروف و نهی از منکر در جامعه، گفت: کاهش 
و حذف منکرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
جزو وظایف ستاد است و نباید این فعالیت ها را 
منحصر در یک حوزه خاص کرد. وی گفت: برای 
رسیدن به جامعه متعالی و دارای آرامش نیازمند 
که در تمامی موضوعات مبتال  این هستیم 
با  کــرده و  از منکر  امــر به معروف و نهی  به 
به  از مسووالن نسبت  مطالبه گری درست 

رفع مشکالت موجود اقدام کنیم.
ــر بــه مــعــروف و نهی از منکر  ســتــاد ام
آذربایجان غربی در راستای عمل 
ماه های  طی  خود  رسالت  به 
اخیر با جدیت با متخلفان 

برخورد می کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خبر داد:
رفع مشکل اعضای تعاونی مسکن نیروی انتظامی میاندوآب
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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
 صفحه آرایی: فرحناز بنده خدایزدی
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امام خمینی )ره(

تقویت دیپلماسی مرزی برای شکوفایی اقتصادی آذربایجان غربی

طریق  از  تا  دارد  آمادگی  ایــران  اسالمی  جمهوری  که  گفت  غربی  آذربایجان  استاندار 
مرزهای این استان گاز مورد نیاز اقلیم کردستان عراق در شمال این کشور را تامین 

کند.
به گزارش جام جم، محمد صادق معتمدیان در جریان سفر به اقلیم کردستان عراق 
ح کردن  پس از نشست چهار ساعته با استاندار اربیل در جمع خبرنگاران، افزود: مطر
این  در  که  بود  سفر  این  دستاوردهای  از  یکی  عــراق  شمال  به  گازرسانی  پیشنهاد 

نشست به طرف عراقی جزییات آن داده شد.
به  غربی  آذربایجان  استان  از  طبیعی  گاز  انتقال  برای  الزم  ساخت های  زیر  گفت:  وی 
از توان مهندسی داخل  اقلیم کردستان عراق وجود دارد و ما می توانیم با استفاده 

کشور این امر را محقق کنیم.
استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: اکنون گاز طبیعی تا مرز تمرچین شهرستان 
ح عظیم گاز رسانی را  پیرانشهر در جنوب این استان رسیده است و ما آماده ایم که طر

در راستای خدمت به مردم اقلیم کردستان عراق عملیاتی کنیم. 
“امید خوشناو« استاندار اربیل نیز در جمع خبرنگاران نسبت به پیشنهاد همتای خود 
در خصوص گاز رسانی به شمال عراق واکنش نشان داد و بیان کرد که این موضوع را 
بررسی و اگر منافع مردم اقلیم کردستان عراق را تامین کند با آن موافقت خواهیم کرد.
برای  جدی  عزم  از  خود  صحبت های  از  دیگری   بخش  در  غربی  آذربایجان  استاندار 

زیر  گفت:  و  داد  خبر  عــراق  کردستان  اقلیم  با  استان  ایــن  اقتصادی  روابــط  توسعه 
ساخت های خوبی در مرزهای تمرچین   و سردشت در جنوب این استان برای توسعه 

روابط تجاری وجود دارد که باید از آنها بهره بگیریم.
معتمدیان با اشاره به ظرفیت های علمی و دانشگاهی آذربایجان غربی و اربیل عراق 
گفت: امروز توافق کردیم که دانشگاه های ۲ استان نشست هایی را به منظور بررسی 

زمینه های همکاری برگزار کنند. 
اظهار  و  کــرد  عنوان  نشست  ایــن  در  شــده  ح  مطر مـــوارد  دیگر  از  را  گردشگری   وی ، 
درمانی  توریسم  ظرفیت های  از  عراق  کردستان  اقلیم  مردم  استفاده  زمینه   داشت: 

آذربایجان غربی فراهم  خواهد شد. 
ح  آذربایجان غربی مباحث فرهنگی و ورزشی را نیز از دیگر موضوعات مطر استاندار 
شده در این نشست عنوان و اعالم کرد که برای برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی 

و محصوالت فرهنگی ایران در استان های اربیل و دهوک عراق آمادگی  کامل داریم.
  هــشــتــم دی تــفــاهــم نــامــه هــمــکــاری تــوســط مــحــمــدصــادق مــعــتــمــدیــان اســتــانــدار 
آذربایجان غربی و امیدعبدالرحمان حسن استاندار اربیل در ۱4 بند، بین دو طرف در 

راستای گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری امضا شد.
برای  خود  همتای  دعــوت  به  غربی  آذربایجان  بازرگانان  و  تجار  همراه  به  معتمدیان 

اجرایی شدن این تفاهم نامه روز سه شنبه به اربیل عراق سفر کرده است.

 استاندار آذربایجان غربی گفت: مانعی بر سر راه توسعه روابط این استان با جمهوری آذربایجان وجود ندارد و ما با همه توان خواستار ارتقای روابط 
با این کشور هستیم.

 به گزارش جام جم، محمدصادق معتمدیان در دیدار با علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در ایران افزود: ظرفیت های بسیاری در آذربایجان 
غربی وجود دارد که می توان با استفاده از آنها، زمینه ارتقای روابط اقتصادی را فراهم کرد.

وی با اشاره به توجه ویژه دولت سیزدهم به موضوع ارتباط با همسایه ها و ارتقای روابط در همه زمینه ها با کشورهای همسایه از جمله جمهوری 
آذربایجان، اضافه کرد: در حال حاضر ارتباط بسیار خوبی بین آذربایجان غربی و نخجوان وجود دارد که امیدواریم این روند در ارتباط با باکو نیز ایجاد 

شود.
استاندار آذربایجان غربی با بیان این که در شرایط کرونایی، یکی از معدود مرزهایی که بسته نشد، مرز ایران با جمهوری آذربایجان بود، اظهار کرد: 

این امر نشان دهنده اهمیت روابط سیاسی و اقتصادی بین ۲ کشور است.
معتمدیان، آذربایجان غربی را شاهراهی در مسیر کریدورهای بین المللی و دارای سه فرودگاه با ظرفیت قابل توجه مسافری و باری عنوان کرد و 
ادامه داد: وجود 9 گمرک، پنج پایانه مرزی، ظرفیت های معدنی، کشاورزی، صنعتی به ویژه صنایع تبدیلی و توان قابل توجه در حوزه گردشگری با 

استفاده از ظرفیت آثار تاریخی و طبیعی، این استان را به یکی از استان های با ظرفیت باال در حوزه سرمایه گذاری تبدیل کرده است.
وی بیان کرد: یکی از اولویت های ما در صدور کاالهای مختلف به ویژه صنایع تبدیلی و کنسانتره میوه، کشورهای همسایه است و از همکاری در 

این خصوص استقبال می کنیم.
جدیت  با  ما  گفت:  و  داد  خبر  باغ  قره  اخیر  جنگ  در  آزادشــده  مناطق  بازسازی  در  مشارکت  برای  استان  این  آمادگی  از  غربی  آذربایجان   استاندار 

عالقه مند به افزایش ارتباط بین بخش خصوصی استان با جمهوری آذربایجان هستیم.
 آذربایجان غربی یکی از استان های مرزی با جمهوری آذربایجان از طریق نخجوان است؛ این استان ۱۵۰ کیلومتر مرز با نخجوان دارد.

ایران آماده تامین گاز شمال عراق است مانعی در مسیر توسعه روابط آذربایجان غربی و جمهوری آذربایجان وجود ندارد


