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پــیــمــان قـــریـــشـــی زاده، کــارآفــریــن جــــوان، مــدیــر و 
غ التحصیل  مؤسس آزمایشگاه ماهان ارومیه، فار
 University of Malaya دکترای ژنتیک از دانشگاه
مالزی است. او سابقه همکاری با موسسه رویان 
آمریکا و  تهران، پژوهشگری در بخش نوروژنتیک 
آزمایشگاهی در کشورهای  همچنین فعالیت های 

دانمارک، شیلی و آذربایجان را دارد.
و  سلیمانیه  در  آزمایشگاه  ســه  مدیریت  حاضر  حــال  در  کــه  زاده  قریشی 
بغداد عراق و دوشنبه در تاجیکستان را بر عهده دارد، به زادگاهش ارومیه 
کرده  را تاسیس  کشور  ژنتیک شمالغرب  آزمایشگاه  بازگشته و مجهزترین 

است که بزودی افتتاح می شود. 
راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک و سیتوژنتیک در مرکز آذربایجان غربی خبر نوید 
بخشی در حوزه سالمت و درمان است چراکه زمینه تشخیص اولیه  تمامی 
انجام  با  و...  قلب  کلیه،  کبد،  استخوان،  مغز  پیوند  مثل  اعضا  پیوندهای 

آزمایش های ژنتیک در این مرکز فراهم می شود.
ماهان  آزمایشگاه  مؤسس  و  مدیر  زاده،  قریشی  پیمان  با   گویی  و  گفت 
آزمایشگاه  کارکردهای  و  خدمات  با  بیشتر  تا  است  آمــده  ادامــه  در  ارومیه 

ژنتیک ماهان آشنا شویم.
* جرقه اولیه تاسیس آزمایشگاه ژنتیک چگونه زده شد؟

از بیستم مرداد ۹۹ بخش کلینیکال آزمایشگاه فرهنگیان را راه اندازی کردیم 
و بعد از آن در دهم اسفندماه همان سال مجوز pcr کووید ۱۹ را گرفتیم و 
در این مدت ۵۴۰۰۰ هزار  تست انجام دادیم و جزو آزمایشگاه هایی بودیم که 

بیشترین تعداد تست را در کشور داشتند.
از آن جایی که ما برای هر سال یک هدف و برنامه ریزی داشتیم راه اندازی  
در  را  آزمایشگاه مغز استخوان  و  کلیه  آزمایشگاه پیوند  ژنتیک،  آزمایشگاه 
دستور کار خود قرار دادیم که خوشبختانه هم اکنون  آزمایشگاه پیوند کلیه 

و مغز استخوان را تجهیز کرده ایم و بزودی پذیرش خواهیم داشت.  
متاسفانه طول عمر پیوند در ایران کم است. علت آن است که تکنولوژی 

پیدا کردن دهنده مناسب را نداریم. 
البته  اقدامات خوبی دراین زمینه از  نظر قانونی انجام شده اما از نظر تکنولوژی 
هنوز ضعیف هستیم اما ما نوید این را می دهیم که تشخیص اولیه  تمامی 
پیوندهای اعضا  مثل پیوند مغز استخوان ،کبد، کلیه ، قلب و......در این مرکز 

انجام خواهد گرفت .
* فعالیت تشخیصی این بخش شامل کدام موارد می شود ؟ 

مرکز ژنتیک شامل سه بخش است؛ سیتوژنتیک، ژنتیک ملکولی و ژنتیک 
سرطان. سیتوژنتیک شامل تشخیص قبل از تولد و تشخیص بعد از تولد 

می شود.
امروزه تمامی مادران باردار تحت غربالگری دوره بارداری قرار می گیرند. هدف 
که  هست  داون  سندروم  به  مبتال  جنین های  شناسایی  غربالگری ها  ایــن 
آزمایش های  این که  دیگر  و  می باشد.  انسان  در  ژنتیکی  بیماری  شایع ترین 
عقب  )لوسمی ها(،  خــون  ســرطــان هــای  برخی  مثل  اختالالتی  سیتوژنتیک  

ماندگی های ذهنی و جسمی با علل کروموزومی و...را مشخص می کند. 

از  بسیاری  در  ژنتیک  بررسی  رده  اولین  که  کاریوتایپ   آزمایش   همچنین 
تولد،  زمان  اختالالت  نازایی،   ، مکرر سقط های  جمله  از  ژنتیکی  بیماری های 

عقب ماندگی های ذهنی و .... بسیاری موارد دیگر می باشد.
* مشاوره ژنتیک چه کمکی به ما می کند؟ 

معدودی از خانواده ها در معرض خطر باالتری از ابتال به برخی سرطانها مانند 
سرطان پستان، تخمدان و روده قرار دارند، زیرا آنها یک ژن تغییر یافته دارند. 
آن ها  به  سرطان  به  ابتال  خطر  با  رابطه  در  می توانند  ژنتیک   آزمایشگاه  در 
آزمایش  آن ها   توصیه هایی ارائه کنند و مشاوره دهند و در برخی شرایط از 

ژنتیکی بگیرند.
معرض  در  که  خــانــواده هــا  از  کمی  تعداد  بــرای  بخصوص  ژنتیکی  آزمــایــش 

بیشترین خطر ابتال به سرطان وراثتی هستند، توصیه می شود.
همچنین قسمت دیگری از آزمایشگاه اختصاص داده شده به هدف درمانی 

که تاثیر گذاری دارو را بدون آزمون و خطا بر روی توده مشخص می کند.
* از مشکالتی که در زمینه تاسیس آزمایشگاه داشتید بگویید. 

ج از کشور دستگاهها  فعالیت در ایران مستلزم بودجه زیادی است. در خار
و  می شود  داده  ودیعه  قــراردادی  صورت  به  خصوصی  شرکت های  طریق  از 
موسس آزمایشگاه مکلف است بر اساس قرارداد تعداد منطقی کیت از آنها 
خریداری کند اما در ایران پرداخت هزینه گزاف دستگاه برعهده کارفرماست.
آزمایشگاه ها است  مشکل دیگری که می توان به آن اشاره کرد تعداد زیاد 

که باعث رقابت ناسالم شده است.
* آیا در بخش دولتی آزمایشگاه ژنتیک وجود دارد؟

بله یک آزمایشگاه ژنتیک بخش دولتی در ارومیه فعالیت دارد اما تعدادی 
امــر ضـــرورت فعالیت  ایــن  کــه   انــجــام نمی شــود  آزمــایــش هــا در ان مرکز  از 

آزمایشگاه ژنتیک بخش خصوصی را صد چندان کرده است. 
*وجه تمایز آزمایشگاه ماهان با دیگر آزمایشگاهها چیست؟

از آن جا که بسیاری از  بیماری های ژنتیکی همچون سندرم داون و سرطان 
را از قبل می توان تشخیص داد، در این مرکز که جز بزرگترین و مجهزترین 
های  یافته  آخرین  بکارگیری  با  اســت  کشور  شمال غرب  هــای  آزمایشگاه 
علمی،  تکنیک ها و فناوری های مدرن و تخصصی تالش می شود در حداقل 

زمان با حداکثر دقت و اطمینان به مردم خدمات ارائه دهد.

آزمایشگاه ژنتیک ماهان در ارومیه راه اندازی می شود 

پریسا 
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آب   حال ناخوش 
آذربایجان غربی در 

 شورا خوِد دموکراسی
آن! ین  کمبود  است نه تمر آذربایجان غربی درگیر 

تخت بیمارستانی  2500
3

3

جدیت دستگاه قضا در 
برخورد با محتکران و 

گرانفروشان  

بی بیغر آذربایجان غر آهنی  آذربایجان  های  آهنی   کالس  کالس  های 
 و  وعده های بی حاصل و  وعده های بی حاصل

پرونده قطور فساد مالی در شهـــرداری ارومیه

استان آذربایجان غربی در حالیکه در بسیاری از 
شاخص های بهداشت و درمان در رتبه های پایین 
تر از متوسط کشوری است و از کمبود تخت بیمارستانی و 
پزشک متخصص رنج میبرد، مسئوالنش اندرخم انتخاب و 

تغییر نام برای یک بیمارستان اند! 
هنوز یک سال از افتتاح بیمارستان جامع زنان ارومیه نگذشته 
بود که در اقدامی عجیب مدیریت جدید دانشگاه علوم پزشکی 
»بیمارستان  آذربایجان غربی، نام این بیمارستان دولتی را از

جامع زنان مهزاد« به »بیمارستان جامع زنان کوثر«... 

مسئوالن  اندرخم انتخاب یک نام؛

بیشتر بخوانید

3

 وضعیت آب در آذربایجان غربی همچنان هر روز 
بدتر از دیروز بوده و با وجود این که سال گذشته 
هم وضعیت مناسبی در بارش نزوالت آسمانی نداشتیم، 
امسال به علت بارش های نامناسب فروردین ماهی، میزان 
بارش ها به کمتر از سال گذشته رسیده که این امر نگران کننده 

است... 

به ایستگاه آخر نزدیک می شود؛
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربیضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربی

محموله سه هزار و 69 ُتنی روغن مایع در راه بازار آذربایجان غربیضرب  سکه در دوران انوشیروان ایلخانی در سلماس به تاریخ 749 قمری

پـرونده قطور  فساد مالی در شهرداری ارومیه
به ایستگاه آخر نزدیک می شود؛

شمار اجتماعی به  ایران  در  ایلخانی  دولت  انحالل  سال  را  هجری   736 سال  االول؛  ربیع  در  مغول  ابوسعید  سلطان  مرگ  با 
و  نشاندند  ایلخانی  به  را  چنگیز  فرزند  مدعی  هر  مشروعیت،  یافتن  برای  که  ایلخانان  وزیران  و  امیران  اما  اند.  آورده 
نه  کنون  زدند. تا  سکه  او  بنام  و  شدند  معرفی  نشانده  دست  عنوان  به  تاریخ  در  کردند  می  فرمانروایی  او  بنام  خود 
است. شده  ضرب  ایشان  بنام   7۴۹ تاریخ  به  سلماس  در  که  است  انوشیروان  آن  آخرین  که  شدند  شناسایی   نفر 

منبع: مرکز آرشیو و اسناد بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی

نگاهی به توسعه شاخص های  
آذربایجان غربی

تجارت خارجی
مــهــمــتــریــن  از  یـــکـــی 
ــای تـــجـــاری  ــــت هــ ــزی مــ
ــان آذربـــایـــجـــان  ــ ــت اســ
ــی نـــســـبـــت بــه  ــ ــربـ ــ غـ
ــر اســـتـــان هـــای  ــ ــای ســ
کــشــور، ویــژگــی خاص 
دارا  و  ژئــوپــلــیــتــیــکــی 
بـــــــــودن بــیــشــتــریــن 
مرز مشترک با 3 کشور ترکیه، عراق و جمهوری 
اقتصادی  مــرزبــان  به عنوان  و  آذربــایــجــان اســت 
کشور، نقش مهمی در اجرای سیاست ها و خط 
کشور  و  اســتــان  اقــتــصــادی-بــازرگــانــی  مشی های 
دارد. از طرفی همجواری مرز تمرچین پیرانشهر با 
اربیل و کیله سردشت با سلیمانیه عراق، فرصت 
طالیی با چشم اندازی روشن در توسعه صادرات 

استان به کشور عراق و اقلیم کردستان است. 
همچنین مرز بازرگان مهم ترین مرز زمینی استان 
رازی  مــرز  و  مسافر  و  کــاال  ترانزیت  بیشترین  بــا 
تنها مسیر ریلی به اروپا از مهمترین مزیت های 
رسمی  گمرک  می گردد.  محسوب  استان  تجاری 
ارومیه،  گمرک  از:  عبارتند  استان  بازارچه های  و 
تمرچین،  پلدشت،  مهاباد،  ســرو،  رازی،  بازرگان، 
خوی و سردست و بازارچه های مرزی ساری سو، 

رازی، کیله سردشت، پلدشت و سرو و تمرچین.
صادرات و واردات استان

مبادالت بازرگانی استان آذربایجان غربی از طریق 
گــمــرکــات اســتــان و بـــازارچـــه هـــای مـــرزی صــورت 
مــی گــیــرد. ارزش مــبــادالت خــارجــی )صـــــادرات و 
 26۹7 ــدود  حـ  ،۱3۹8 ســـال  در  اســتــان  واردات( 
میلیون دالر بوده که نسبت به سال قبل، 37/۵ 
ارزش مذکور  از  اســـت.  افــزایــش داشــتــه  درصـــد 
68/۵ درصد مربوط به صادرات غیر نفتی و 3۱/۵ 

درصد مربوط به واردات می باشد. 
در سال ۱3۹8 بالغ بر ۱27۴ هزار تن کاال به ارزش 
به  استان  گمرکات  طریق  از  دالر  میلیون   ۱8۴۹
کاال  کشور صـــادر شــده و ۵7۹ هــزارتــن  از  خـــارج 
گمرکات  طــریــق  از  دالر  میلیون   8۴8 ارزش  بــه 
 ۱3۹7 ــال  سـ ــه  ب نسبت  ــه  ک ــده  شـ وارد  ــان  ــت اس
حدود 3۰ درصد افزایش در ارزش صــادرات و ۵7 
است.  داده  رخ  واردات  ارزش  در  کاهش  درصــد 
استان  گمرکات  سهم   ۱3۹8 سال  در  همچنین 
از میزان صادرات استان ۴8/۴ درصد و از میزان 
وارادات استان حدود 8۵/2 درصد بوده و سهم 
بازارچه های مرزی نیز از میزان صادرات و واردات 

به ترتیب ۵۱/6 درصد و ۱۴/8 درصد است.
آذربایجان  استان  صادراتی  کاالهای  ترین  عمده 
و  خــوراکــی  مــیــوه هــای  نباتی،  محصوالت  غــربــی، 
پوست مرکبات، محصوالت صنایع غذایی، مواد 
معدنی،  محصوالت  نساجی،  ــواد  م پالستیکی، 
ترین  عمده  می باشد.  زنــده  حیوانات  و  فــلــزات 
آذربایجان،  ترکیه،  صــادراتــی؛   مقصد  کشورهای 
مهم ترین  مــی بــاشــد.  کــردســتــان  اقلیم  و  عـــراق 
کــاالهــای وارداتـــــی بــه اســتــان نــیــز خمیر چــوب، 
محصوالت  فلزات،  نساجی،  مــواد  ماشین آالت، 
نباتی، مواد پالستیکی و مواد شیمیایی می باشد. 
ترکیه، آذربایجان و عراق نیز شرکای عمده وارداتی 

استان هستند.
ــاالی اشــتــغــال بخش  ــ ب ــود ســهــم نسبتا  ــا وجــ ب
خدمات،  اما شاخص ضریب مکانی فعالیت های 
حاکی  ؛  اســتــان  اقتصادشهرستان های  اصــلــی 
از  یــک  هیچ  در  خــدمــات  نقش  کــه  اســت  آن  از 
شهرستان های استان حتی در شهرستان ارومیه 
در  و  نبوده   ۱/2 از  بیش  استان  مرکز  عنوان  به 
کمتر  سهم  ایــن  استان  شهرستان های  عمده 
از عدد یک است. این نشان می دهد که بخش 
خدمات در شهرستان ها به عنوان فعالیت اصلی 
برخی  در  تنها  و  شــود  نمی  محسوب  متمرکز  و 
 ، ماکو  مهاباد،  ارومیه،  همچون  شهرستان ها  از 
پیرانشهر و نقده شاخص ضریب تمرکز بیش از 
یک می باشد. وجود منطقه آزاد ماکو و همچنین 
جهت  مناسبی  فرصت  سلماس  ویــژه  منطقۀ 
مناطق  این گونه  قانونی  مزیت های  از  استفاده 
و استقرار صنایع مرتبط با پتانسیل استان و در 
نتیجه افزایش خدمات پسین از جمله خدمات 

لجستیک و ترانزیت است.
یکی دیگر از مزیت های خدماتی استان، استقرار 
به  و  استان  این  در  کشور  سردخانه های  قطب 
ویژه در محور ارومیه نقده و محورهای پیرامون 

شهرستان ارومیه است.
و  استان  تولید  ساختار  مقایسه  در  نهایت  در 
کشور در سال ۱3۹8 در بخش خدمات، مشخص 
ــان مهم ترین  ــت ــات اس ــدم مـــی گـــردد:  بــخــش خ
نقش را در تولید دارد. سهم آن بخش در سال 
طوری  به  ــوده،  ب کشوری  متوسط  از  ۱3۹8بــیــش 
که سهم بخش خدمات در استان 6۱/۱ و کشور 

۴7/۰7 درصد می باشد.

هوشنگ عطاپور

روزنامه نگار

کــه در  پــرونــده شــهــرداری ارومــیــه عنوانی اســت 
برای  آن  از  سیاسی  و  رسانه ای  قضایی،  محافل 
ــرم شـــهـــردار و  2۵ جــلــد مــحــتــویــات و مــــدارک جـ

کارکنان شهرداری یاد می شود.
ــه دســتــگــیــری شـــهـــردار و بــرخــی اعــضــای  ــر چ  اگـ
این شهر  انحالل شــورای  و  شــورای شهر مهاباد 
نیز در آن روزها به خبر یک رسانه های ملی و بین 
المللی تبدیل شد اما گرد و خاکی که دستگیری 
بار  تا  شد  باعث  کرد  پا  به  ارومیه  وقت  شهردار 
بدنه  در  مالی  فساد  با  بــرخــورد  داغ  بحث  دیگر 
رنگ  پر  کشور  سطح  در  شهر  شــورای  و  شهری 

تر گردد.
پرونده  متهمان  از  نفر   ۸۴ کیفرخواست  صدور 

فساد مالی شهرداری ارومیه
برای  خواست  کیفر  صدور  خبر  اخیر  روزهــای  در 
متهمان پرونده شهرداری ارومیه از سوی رئیس 
کل دادگستری و تعلیق پنج نفر از اعضای فعلی 
از سوی فرمانداری حکایت  ارومیه  شورای شهر 
این  تاریخ  پــرونــده  ترین  قطور  که  داشــت  آن  از 

استان به روزهایی نهایی خود نزدیک می شود.
جمع  در  غربی  آذربایجان  دادگستری  کل  رئیس 
در  تخلف  پرونده  گفت:  رابطه  دراین  خبرنگاران 
متهم  نفر   ۱۰۱ تعداد  آن  در  که  ارومیه  شهرداری 
کار  ساعتها  از  پس  گرفتند،  قــرار  تعقیب  تحت 
زحمات  بــا  و  قضایی  و  اطــالعــاتــی  و  کارشناسی 
استان  قضایی  مسئوالن  مجموعه  روزی  شبانه 
دادستان  نظارت  تحت  و  ویژه  بازپرس  جمله  از 
ــرار جــلــب به  ــدور قـ ــان، منتهی بــه صـ ــت مــرکــز اس
 8۴ کیفرخواست  صدور  آن  متعاقب  و  دادرســی 

نفر از متهمین شد.
افــراد  ایــن  اصلی  اتهامات  افـــزود:  عتباتی  ناصر 
بیت  حقوق  تضییع  و  اختالس  ارتــشــاء،  شامل 
از تفهیم اتهام و جمع آوری  المال است که پس 
ادله و مدارک و دالیل مکفی منجر به صدور قرار 

جلب به دادرسی و کیفرخواست شد.
از میان 8۴  رئیس شورای قضایی استان افزود: 
شهرداری  کارکنان  از  نفر   3۵ تعداد  مذکور  نفر 
شــورای  اعضای  از  نفر   23 تعداد  و  بــوده  ارومیه 
چهارم،  سوم،  دوره های  در  ارومیه  شهر  اسالمی 
از  نــفــر   26 تـــعـــداد  و  هــســتــنــد  شــشــم  و  پــنــجــم 
ج از شهرداری اعم از  متهمان نیز از اشخاص خار

پیمانکاران و... هستند. 
ــا صـــدور  بـ مـــقـــررات  ــق  ادامـــــه داد: وفــ عــتــبــاتــی 
کیفرخواست متهمینی که قرار جلب به دادرسی 
تشدید  قــانــون  اســاس  بــر  آنها  کیفرخواست  و 
مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری 
تعلیق  ــود  خــ ســمــت  از  و  اســــت  ــده  شــ ــادر  ــ صـ

خواهند شد.
دستگاه  کــرد:  تاکید  استان  قضایی  ارشــد  مقام 
با  المال و مردم  قضایی درخصوص حقوق بیت 
و  نــدارد  مماشات  و  تعارف  مقامی  یا  کسی  هیچ 
هیچ گونه تضییع بیت المال و حقوق مردم را بر 

نمی تابد و قاطعانه با آن برخورد می کند.
شورای شهر یا شورای ارتشاء

شــهــرداری  پــرونــده  در  مهم  مــوضــوعــات  از  یکی 
ارومــیــه ســؤالــی اســت کــه ذهــن افــکــار عمومی، 
کرده  درگیر  را  مردم نهاد  تشکل های  و  نخبگان 
اعــضــای شــوراهــای  بــه  رونــد مسئولیت ســپــاری 

شهر و روستا و در پی آن شهرداران است. 

خبرگان  انتخابات  نامزدهای  صالحیت  بررسی 
ــورای اســـالمـــی و ریــاســت  ــ ــری، مــجــلــس شـ ــبـ رهـ
ــا در  ــوری بـــا شـــــورای نــگــهــبــان اســــت، امــ ــه ــم ج
این  روســتــا  و  شهر  شــوراهــای  انتخابات  حـــوزه 
از  انتخابات  رونــد  بر  نظارت  همچنین  و  وظیفه 
انجام  مجلس  و  کــشــور  وزارت  نــهــاد  دو  ــوی   س
از  نظارت  بخش  شوراها،  انتخابات  در  می شود. 
سوی هیئت مرکزی نظارت تعیین شده از سوی 
جانب  از  آن  اجرایی  بخش  همچنین  و  مجلس 

وزارت کشور انجام می شود.
همین فرآیند خود به اندازه کافی گویای نقص در 
انتخابات  در  حضور  برای  افراد  صالحیت  بررسی 
اســت،  افـــراد  گرفتن  قــرار  انتخاب  معرض  در  و 
قرارگرفته  مورداشاره  بارها  تاکنون  که  موضوعی 
داشته  هــمــراه  بــه  را  نگهبان  شـــورای  واکــنــش  و 
است؛ اما به رغم تمایل مجلسی ها برای واگذاری 
این نظارت همچنان شورای نگهبان دالیلی برای 

نپذیرفتن دارد.
شــورای  سابق  سخنگوی  کدخدایی،  عباسعلی 
نگهبان در آخرین اظهار نظر رسمی در خصوص 
عــــدم عــالقــمــنــدی ایــــن شــــورا بــــرای نـــظـــارت بر 
از مجلس هفتم  گفت:  شوراهای شهر و روستا 
تاکنون بارها به شورای نگهبان مراجعه شده که 
ما بر انتخابات شوراها نظارت داشته باشیم، اما 

به دو دلیل تاکنون نپذیرفتیم. 
مسئولیت  نپذیرفتن  دالیل  بیان  در  کدخدایی 
ــورای  نــظــارت بــر انــتــخــابــات شـــوراهـــا تــوســط شـ
شوراها  انتخابات  بر  نظارت  کرد:  اظهار  نگهبان 
سایر  ــر  ب ــارت  ــظ ن ــداد  ــ اع در  ــی  ــاس اس ــون  ــان ق در 

انتخابات ها لحاظ نشده است. 
ــرای نــظــارت  ــزود: درعــیــن حــال امــکــان اجــ ــ وی اف
حال  در  شــوراهــا  انتخابات  بــر  نگهبان  شـــورای 
انتخابات  در  ما  مثال  به طور  ندارد؛  وجود  حاضر 
مجلس به دلیل تعدد نامزدها با مشکل مواجه 
ــرســد بـــه ایـــن کـــه بــخــواهــیــم بر  مــی شــویــم چـــه ب
انتخابات شوراها با حدود ۴۰۰ هزار نامزد نظارت 

داشته باشیم. 
وی در ادامه سخنانش برای حل موضوع نظارت 
بر انتخابات شوراها، پیشنهاد تشکیل یک نهاد 
را  شوراها  انتخابات  بر  نظارت  بــرای  دائمی  ملی 

داده است.
سوال بسیاری از مردم اینجاست که چگونه پای 
بوده و  و خیانت  برای فساد  که مستعد  افرادی 
به  ندارند،  را  خدمت  لباس  کــردن  تن  بر  لیاقت 

این منصب ها باز می شود؟
جدیت  صالحیت؛  احـــراز  متولی  نهادهای  مگر 
گزینه های  سنجی  صالحیت  در  را  الزم  اهتمام  و 
ــورا یــا انــتــخــاب  ــرای عــضــویــت در شــ ــ داوطـــلـــب ب

به عنوان شهردار بکار نمی گیرند؟
کـــافـــی و الزم  ــارت  ــظـ نـ ــازرســــی  ــ ب ــازمــــان  مــگــر ســ
ــجــام  ان شـــهـــرداری هـــا  مـــالـــی  فـــرآیـــنـــدهـــای  از   را 

نمی دهد؟
 ایــن دســت ســـواالت سالهاست تــکــرار شــده و 
شورای  اعضای  از  برخی  دستگیری  با  نیز  بار  هر 
عمومی  دغدغه  ترین  رایج  به  شهرداران  و  شهر 

بدل می شود.
عضو   ۵ تعلیق  از  ارومیه  فرماندار  عماری،  وقتی 
رای دادگــاه خبر  به  با توجه  ارومیه  شــورای شهر 
و  شهر  شــورای  کــارکــرد  بــه  نگاه ها  دیگر  بــار  داد 

نبود نظارت بر آنها و شهرداری ها معطوف  شد.
اقتصادی  شرایط  این  در  مــردم  بــرای  که  سریالی 
بــرای  و  ــاک  ــ دردن و  تــلــخ  بــســیــار  افسارگسیخته 
مــفــســدان و هــمــراهــان آنــهــا امـــری عـــادی، بــرای 
ضعف  عمومی  نهادهای  این  ناظران  و  متولیان 
ــرای نــیــروهــای اطــالعــاتــی،  ــ مــحــســوب شـــده و ب
جزء  ملت اند،  این  خادمان  که  قضایی  و  امنیتی 

افتخارات در برخورد با فساد است.
در  ای  ــه  ــیـ ارومـ شـــهـــرونـــدان  از  ایــمــانــی  مــحــمــد 
بــرای  کــه  نــکــتــه ای  بــا جــام جــم مــی گــویــد:  گفتگو 
ــوال اســت ایــن اســت کــه چگونه  ــردم جــای س م
ممکن است از یک سو مدیران شهری برای ارائه 
یک  معضل  رفع  )مثاًل  مردم  به  خدمات  حداقل 
آبگرفتگی جزئی( یا ناتوانند یا همیشه از بی پولی 
ــد و از ســوی دیــگــر ایــن همه فــســاد و  نــالــه دارنـ
 ارتـــشـــاء در مــجــمــوعــه مــدیــریــت شــهــری دیــده 

می شود. 
 ، امور سایر  سرگرم  آنها  عمل  و  فکر  ذهن،  پس 
و  دغــدغــه هــا  و  مشکل  رفــع  بــه جــز  امـــوری  یعنی 

خدمات رسانی به مردم است.
عوامل  از  مجموعه ای  حــال،  و  گذشته  در   

ً
قطعا

شهر  ــورای  ش در  فساد  بــروز  باعث  و  زمینه ساز 

و شــهــرداری هــا در اســتــان شــده اســت کــه عدم 
بزرگ  درد  ایــن  شــدن  جــاری  باعث  آنها  به  توجه 
ــه بــایــد  در کـــل مــجــمــوعــه مــدیــریــت شـــهـــری کـ
نیز  شاید  و  شد  خواهد  باشند،  مردم  خدمتگزار 
دولت  اجرایی  عوامل  سایر  بــرای  منفی   الگویی 

شود.

جم  جــام  بــا  گفتگو  در  نیز  دانشگاه  اســتــاد  یــک 
ابــعــاد فــســاد اقــتــصــادی در   

ً
گــاهــا معتقد اســـت: 

گسترش پیدا  آن قدر  کارکنان شهری  مدیران و 
کرده که برخی معتقدند سیستم شهری، مدیران 
و کارکنان سالم را پس می زند و یا فساد موجود 
آنــهــا پــرداخــتــه و  بــا  گــاه بــه مقابله  در مــدیــریــت، 

موجب حذف آنها می شود.
را  شهری  فساد  شکل گیری  بسیاری  افــزود:  وی 
زد و  تبانی و  به عدم شفافیت نهادهای شهری، 
بندها و پاسخگو نبودن مدیران این سازمان ها 
غیرشفاف  عــمــلــکــرد  مــی گــویــنــد  و  مــی زنــنــد  گـــره 
گزارش های  ارائه  در  شهرداری ها  و  شهر  شورای 
از  ــی  ــرخ ب ــاد  ــس ف زمــیــنــه ســاز   ،... و  حــســابــرســی 

مدیران، اعضاء و کارکنان آنها شده  است.
دیگر  سوی  از  کرد:  تصریح  دانشگاه  استاد  این 
اهداف  )با  تیمی  جناحی،  قبیله ای،  ـ  قومی  نگاه 
ــادی( در  ــتـــصـ اقـ از جــمــلــه هـــدف هـــای  مــتــعــدد 
انتخابات شوراها منشأ برخی از مشکالت مانند 

فساد در این نهادهای عمومی می شود.
مجموعه های  زیـــر  در  فــســاد  گــســتــره  کــه  آنــچــه 
باعث  و  مــی دهــد  ــش  ــزای اف را  مــدیــریــت شــهــری 
مــی شــود کــه دســـت بــرخــی مـــدیـــران و کــارکــنــان 
بودن  تأویل پذیر  شــود،   آلــوده  فساد  به  شهری 
ــود قــوانــیــن،  ــب ن از یـــک ســـو و  ــری  ــه ــیــن ش قــوان
ــن و  ــ ئــیــن نــامــه هــا و دســتــورالــعــمــل هــای روش آ
و  دیگر  سوی  از  شهری  مسائل  برخی  در  صریح 
افــراد  راحــت  دسترسی  و  شهرها  بــودن  کوچک 
شهرداران  آشنایی   ، شهردار یا  شــورا  اعضای  به 
زیاده خواهی  ارباب رجوع ها،  با  یا اعضای شوراها 
آنها،  فساد  باندهای  و  اعضا  برخی  بلندپروازی  و 
محیط هایی  چنین  در  را  بیشتر  زدوبــنــد  امکان 
گفت در  کــه مــی تــوان  بــه صــورتــی  ایــجــاد می کند، 
برخی موارد جنبشی از ابتذال در نهادهای شهری 
شهرداری  و  شهر  ــورای  ش در  نمونه  عنوان  )بــه 
ــه در وضــعــیــت کــنــونــی و گــذشــتــه( ایــجــاد  ــی اروم
 می شود که گاه به راحتی پای ده ها نفر را به میان

 می کشد.
را  آورده فساد  افــراد  این  ادامــه داد: در واقع  وی 
برای  اصطالح  به  تا  می کنند،  تقسیم  خــود  بین 
خود شریک جرمی بسازند و یا به دام نیفتند،  یا 
اگر به دام افتادند، همراه خود، دیگران را نیز به 

چاه ابتذال بکشانند.

استفاده  ارتشاء،سوء  و  مالی  فساد  که  چند  هر 
ــوال و یا  ــ ام از  ــا تــصــرف غــیــرقــانــونــی  ی امــــوال   از 
از جمله  اعتبار در غیرمورد معین شده،  مصرف 
ــوده کــه در پـــرونـــده تــخــلــفــات حــوزه  ــ مـــــواردی ب
مــدیــریــت شــهــری بــه خــصــوص در مـــورد بــرخــی از 
آنها  کارکنان  و  شهرداران   ، شهر شــورای  اعضای 
ــه و  ــی ــایــجــان غــربــی بــویــژه دو شــهــر اروم آذرب در 
است  مسلم  آنچه  ولــی  اســت  نمایان تر  مهاباد 
در همین حد نیز برای مردم در حکومت اسالمی 
جامعه  گسیخته  افسار  اقتصادی  شرایط  در  و 
قابل قبول نبوده و برخورد با فساد در نهادهای 
ــت شــهــری )شـــوراهـــای  ــری ــدی عــمــومــی حــــوزه م
اسالمی و شهرداری ها( از مطالبات عمومی مردم  

به حساب می آید.

طاهره زینالی
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اتهامات اصلی این افراد 
شامل ارتشاء، اختالس و 
تضییع حقوق بیت المال 

است که پس از تفهیم 
اتهام و جمع آوری ادله 

و مدارک و دالیل مکفی 
منجر به صدور قرار جلب 

به دادرسی و کیفرخواست 
سوال بسیاری از مردم شد

اینجاست که چگونه پای 
افرادی که مستعد برای 
فساد و خیانت بوده و 

لیاقت بر تن کردن لباس 
خدمت را ندارند، به این 
منصب ها باز می شود؟

مگر نهادهای متولی 
احراز صالحیت؛ جدیت و 

اهتمام الزم را در صالحیت 
سنجی گزینه های 

داوطلب برای عضویت در 
شورا یا انتخاب به عنوان 
شهردار بکار نمی گیرند؟

یکـــی از ُپر ســـر و صـــدا تریـــن پرونده های قضایـــی آذربایجـــان غربی در حال نزدیک شـــدن به ایســـتگاه 
پایانـــی اســـت. پرونـــده ای قطـــور و پیچیـــده که بـــه زعم دســـتگاه قضا بـــا کار شـــبانه روزی به ســـرانجام 
خـــود نزدیـــک می شـــود. همـــه چیـــز از دی ســـال ۱3۹۹ با دســـتگیری شـــهردار وقـــت ارومیه آغاز شـــد و 
ایـــن بازداشـــت ســـر و صدای زیـــادی در محافل سیاســـی به پا کـــرد و خبرهـــای ضد و نقیـــض از احتمال 

بازداشـــت برخـــی اعضـــای دور پنجم شـــورای شـــهر ارومیه نیـــز به گوش می رســـید.
ظـــن و گمان هـــا در خصـــوص احتمـــال دســـتگیری برخـــی اعضای شـــورای شـــهر کـــم کم رنـــگ واقعیت 
بـــه خود گرفـــت و تعـــدادی از آنان در مقاطع مختلف توســـط ســـربازان گمنـــام امام زمان)عج( دســـتگیر 
، حجیـــم و گســـترده شـــهرداری ارومیـــه محـــدود به  شـــدند. پرونـــده بـــه زعـــم دادســـتان ارومیـــه قطـــور
شـــهردار و اعضای شـــورای شهر و کارکنان شـــهرداری نشـــد و پای برخی از اراذل و اوباش شناخته شده 

و پیمانـــکاران را نیـــز بـــه این پرونده کشـــاند.

به گزارش جام جم،  نادر رحیمی معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در رابطه با 
کمبود روغن مایع در بازار نیز گفت: قرار بر این بود ماه گذشته سه هزار و ۴۴ ُتن روغن مایع در بازار استان توزیع شود که برخی 
مشکالت به وجود آمده سبب شد حدود 7۰۰ ُتن کمتر از مقدار تعیین شده، عرضه شود که مشکل مربوط به تأمین مواد اولیه 

مورد نیاز کارخانجات بود.
ع وقت وارد بازار می شود.  وی ادامه داد: حواله بیش از سه هزار و 6۹ ُتن روغن مایع در آذربایجان غربی به امضا رسیده  و در اسر

یادداشت یادداشت

است  دموکراسی  خوِد  شورا 
نه تمرین آن

دو  هــــــمــــــیــــــن 
دهــــــــــــه پـــیـــش 
بــود کــه بــرگــزاری 
ــن  ــ ــیـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــخـ ــ نـ
انتخابات  دوره 
شهر  شـــوراهـــای 
در  روســــــتــــــا  و 
سیاسی  ســپــهــر 
کـــشـــور چـــونـــان 
اتـــــفـــــاق بـــزرگـــی 

حـــــوزه عــمــومــی و فـــضـــای کــلــی جــامــعــه را 
زائدالوصفی  شـــادی  و  هیجان  دستخوش 
به  امــور  آرام  سپردن  فرایند  این که  چه  کــرد 
"قــدرت  از و تمرکززدایی  مــردم"  "خــوِد  دســت 
ــاز شــده بــود امــا چــه شــد که  تامه دولـــت" آغ
، حتی کسی  پس از 2۵ سال از آن روزها امروز
دل ودماغ یا جرأت تبریک روز شورا را به بیش 
شــوراهــای  در  مــوجــود  منتخب  ــزار  هـ  2۰۰ از 
شــهــر و روســـتـــای کــشــور نــــدارد درحــالــی کــه 
پــارلــمــان شــهــری و روستایی   

ً
قــانــونــا و  عــمــاًل 

اسالمی  شــورای  مجلس  عرض  در   )شوراها( 
است!

کـــیـــفـــرخـــواســـت و  از  روزهــــــــا ســـخـــن  ایـــــن 
ــروز شـــورا و  ــروز و امـ بــازخــواســت اعــضــای دیـ
شهرداری در برخی از شهرهای کشور است؛ 
در  و  می شوند  خوانده  فرا  محاکمه  به  افــراد 
کرد؛  خواهند  دفــاع  خــود  از  قانونی  مسیری 
اجــرای  بــه هــرحــال   ، گناهکار یــا  بی گناه اند  یــا 
ــواره خـــواســـت مــــردم و افــکــار  ــمـ عـــدالـــت هـ
عمومی است اما بهتر نیست که قبل از ورود 
نظام قضایی کشور و پس از تحمیل خسارت 
بیت المال،  همچنین  و  شــوراهــا  وجــهــه  بــر 
حــوزه  از  ج  ــار خ امــا  مسئول  نهادهای  سایر 
قضا، سازوکاری اندیشه کنند که نظارت های 
( و  پــیــشــگــیــرانــه قــبــل )شــایــســتــگــی حــضــور
که  باشد  چنان  شــورا  اعضای  فعالیت  حین 
و  ــورا  ش نــوپــای  نهال  ریشه  بــه  تیشه  چنین 
و  نشده  وارد  محلی  و  شهری  پارلمان های 
تمامیت خواِه  اندیشه  نفع  به  داستان  آخــر 
بازگرداندِن اندک اختیارات شوراها به دولت 

تمام نشود!
این  بالمکین"؛  المکان  "شــرف  مصداق  به 
ــا چـــنـــدان خــوش  ــوراهـ ــال وروز شـ ــ ــ روزهـــــا حـ
حاصل  وضعیت  ایــن  متأسفانه  و  نیست 
ــدان و الــبــتــه  ــرونـ ــهـ انــتــخــاب احــســاســی شـ
یــا حتی عمدی  کــم کــاری هــای ســهــوی  بــرخــی 
نهادهای ناظر و مسئول در این حوزه است 
و خــواســت  اعــتــمــاد  ــره  ــ دای از  بــه قیمت  کــه 
ــورا تــمــام شــده ــ ــردم فـــروافـــتـــادن نــهــاد ش  مــ

 است!
ساله   ۱۱۵ کــوشــش  و  تـــالش  یـــــادآور  ــورا  ــ ش
شمسی  هــجــری   ۱286 از  کــه  اســـت  کــســانــی 
و بــا تــصــویــب قــانــون انــجــمــن هــای ایــالــتــی و 
همین  تا  مشروطه  اول  مجلس  در  والیتی 
ناشی  سیاسی  بــهــار  در  کــردنــد  سعی  ــروز  امـ
و  نــاصــرالــدیــن شــاه  چــون  مستبدی  مــرگ  از 
ســپــس فــروپــاشــی نــظــام پــهــلــوی، ســازوکــار 
سپردن امور را به خود مردم در قالب قانون 
تثبیت  و  بازنگری  بعدها  و  طراحی   شــوراهــا 

نمایند.
ــی و  ــاس ــون اس ــان اخــتــصــاص فــصــل هفتم ق
برای  امیدی  بارقه  آن به شورا  تا ۱۰6   ۱۰۰ مواد 
مسائل  اداره  در  مـــردم  بیشتر  مــشــارکــت 
قانونی  تفسیرهای  که  هرچند  بــود  خویش 
آن اصول در مجلس پنجم و پس از آن عماًل 
برابر  در  شــورا  اعــضــای  بــرای  چندانی  اختیار 
و  استانداران  چون  دولتی  رسمی  مسئوالن 

فرمانداران نگذاشت!
حقوق  اجــرای  و  شناسایی  بر  حاکم  الزامات 
ــذاری اخــتــیــارات بــه مــلــت و  ــ شــهــرونــدی واگـ
و  تعیین ســرنــوشــت ســیــاســی  اجــــرای حــق 
ــاالری  مـــردم سـ اســـت  بــدیــهــی  اســــت.  اداری 
و  اســـت  مــلــی  مـــردم ســـاالری  مکمل  محلی 
روح  فاقد  دموکراسی  و  جمهوریت  آن  بدون 

و معناست.
وظیفه  شــورا  نهاد  از  صیانت  و  دفــاع  اکنون 
همه نخبگان و دلسوزانی است که قائل به 
مردم  نقش  افزایش  و  دولت  قدرت  کاهش 
در اداره امور خود هستند. حتی اگر حال وروز 
شوراهای ما اکنون چندان مساعد و مطلوب 

و مردم پسند هم نباشد.
 در بوق و کرنا کردن کمترین تخلف شوراها و 
چشم بستن بر سایر موارد دودی است که 
می رود  "دموکراسی"  چشمان  در  نهایت  در 
بلندمدت  مصالح  باشیم  هوشیار   ! الغیر و 
زودگــذر  احــســاســات  و  منافع  فــدای  جامعه 

شخصی امان نشود.
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رئیس دانشگاه ارومیه گفت: رتبه این دانشگاه طی یک سال و در نظام رتبه 
بندی سایمگو )Scimago Institutions Rankings( 77 پله ارتقا یافت.

احمد علیجانپور   با بیان این که رتبه دانشگاه ارومیه طی سال 2۰2۱ در نظام رتبه 
بندی سایمگو در جهان 7۵۵ بود، اظهار کرد: هم اکنون جایگاه این دانشگاه 

طی سال 2۰22 در این نظام رتبه بندی به 678 جهانی ارتقا پیدا کرده است.

وی با اشاره به این که در این رتبه بندی ۱۵۴ دانشگاه از ایران شرکت داشته 
اند، بیان کرد: دانشگاه ارومیه در بین دانشگاه های جامع ایران رتبه ۹ را کسب 

کرده است.
نظام رتبه بندی سایمگو توسط گروهی پژوهشی در دانشگاه گرانادا )اسپانیا( 
ابداع شده است که با استفاده از الگوریتم هایی اطالعات شاخص های مختلف 

را استخراج و بر اساس آن نشریات را از لحاظ اعتبار علمی رتبه بندی می کند.
رتبه بندی  ــای  روش هـ جامع ترین  و  جدیدترین  از  یکی  رتبه بندی  نظام  ایــن 
پژوهشی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دنیا است؛ در رتبه بندی سایمگو  
هم تعداد استناداتی که به نشریه شده و هم اهمیت نشریه ای که استناد در 

آن منتشر شده در نظر گرفته می شود. /ایرنا

جایگاه دانشگاه ارومیه در رتبه بندی بین المللی 77 پله ارتقا یافت
اجتماعی

دیروز  از  بدتر  روز  هر  همچنان  غربی  آذربایجان  در  آب  وضعیت   
در  مناسبی  وضعیت  هم  گذشته  ســال  این که  وجــود  با  و  بــوده 
بــارش هــای  علت  بــه  امــســال  نداشتیم،  آسمانی  نـــزوالت  ــارش  ب
نامناسب فروردین ماهی، میزان بارش ها به کمتر از سال گذشته 

رسیده که این امر نگران کننده است.
به گزارش جام جم، آذربایجان غربی همواره از استان های پرآب و 
پربارش کشور بوده به طوری که طی سال آبی ۹7 – ۹8، بیش از 
۵2۰ میلی متر بارش در این استان ثبت شد که سال های پیشتر 

از آن هم کمی از این سال آبی نداشت.
اما پس از آن، روند نزولی بارش ها در آذربایجان غربی آغاز شد و در 
سال آبی ۹8 – ۹۹، این رقم به حدود ۴2۰ میلی متر رسید و در یک 

سال، حدود ۱۰۰ میلی متر کاهش  بارش ثبت شد.
در حالی که بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کردند که سال 
میزان  سال  این  در  باشد،  پربارشی  و  پــرآب  سال   ۱۴۰۰  –  ۹۹ آبی 
به  نتوانست  حتی  و  رسید  متر  میلی   3۰۰ از  کمتر  بــه  بــارش هــا 

میانگین درازمدت که بین 3۵۰ تا ۴۰۰ میلی متر است، برسد.
این روند کاهشی در سال جاری آبی هم که ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ است، ادامه 
یافته و امسال هم میزان بارش ها چندان چنگی به دل نمی زند و 
، بارش ها در آذربایجان غربی 23۴ میلی متر شده  طبق آخرین آمار
است.البته شاید به نظر برسد که با توجه به باقی ماندن پنج ماه 
این میزان می تواند   ) پایان شهریور تا  اردیبهشت   ( آبی  از سال 
بارش ها  که  داشت  توجه  باید  ولی  برسد  متر  میلی   3۰۰ باالی  به 
در آذربایجان غربی از اوایل خرداد تقریبا قطع شده و این قطعی 

بارش تا اواخر شهریور ادامه می یابد.
بــارش در  ، تنها حــدود ۴۰ روز تا پایان فصل  آمــار  با توجه به این 
آذربایجان غربی باقی مانده و باید خود را امیدوار به اردیبهشت 

پربارش بکنیم.
بارش ها در آذربایجان غربی ۴.۸ درصد کمتر از سال آبی گذشته

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 
با اشاره به بارش 23۴ میلی متری از ابتدای مهر تاکنون در استان 
مدت  از  کمتر  میلی متر   ۱2 معادل  درصــد   ۴.8 میزان  این  گفت: 

مشابه سال گذشته است.
مهرنگ دوستی رضایی افزود: در مدت مشابه سال آبی گذشته، 

2۴6 میلی متر بارش در آذربایجان غربی ثبت شده بود.
)از  جــاری  آبــی  ســال  طی  بــارش  میزان  همچنین  کــرد:  اضافه  وی 
آذربایجان غربی 6.۱ درصد کمتر از میانگین  اول مهر تاکنون(  در 
بــه ایــن کــه در 2 حوضه  بــا اشـــاره  ــرآورد مــی شــود.وی  بـ بلندمدت 
مدت  به  نسبت  بارش ها  کاهش  شاهد  ارس  و  ارومیه  دریاچه 
مشابه سال گذشته بوده ایم، اظهار کرد: این کاهش در حوضه 
ارومیه حدود نیم درصد و رودخانه ارس 2۵ درصد بوده  دریاچه 

است.
مدیر مطالعات  پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 

ادامه داد: همچنین میزان بارش امسال در حوضه زاب 7 درصد 
بیشتر از سال گذشته و متوسط درازمدت است. دوستی رضایی 
گفت: طی سال آبی جاری شاهد بارش ۵۴3 میلی متری در حوضه 
زاب، 2۵۱ میلی متری در حوضه دریاچه ارومیه و ۱۵3 میلی متری در 

حوضه ارس بوده ایم.
اظهار  تاکنون  فروردین  ابتدای  از  بهاری  بارش های  مورد  در  وی 
کرد: در این ماه، 2۰ میلی متر بارش در حوضه زاب، ۱3.۵ میلی متر 
در حوضه دریاچه ارومیه و ۱8.۵ میلی متر در حوضه ارس شاهد 
سال  فروردین  از  کمتر  درصــد   2۱ و   66 ،7۰ ترتیب  به  که  بوده ایم 
گذشته بوده است. وی گفت: مجموع بارش های بهاری امسال 
در آذربایجان غربی هم ۵7 درصد کمتر از فروردین ۱۴۰۰ برآورد شده 
است.عالوه بر وضعیت بارش، وضعیت سدها هم در آذربایجان 
غربی تعریفی ندارد و طبق اعالم مسئوالن آب منطقه ای آذربایجان 
غربی، 8 سد از ۱۴ سد استان، کمتر از سال گذشته و فقط سه سد 

بیشتر از سال گذشته، ذخیره آبی دارند.
از  کمتر  درصــد   3 همچنان  آذربایجان غربی  سدهای  آب  ذخیره 

پارسال
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: حجم آب 

آخرین پایش به یک میلیارد و 36۰  پشت سدهای استان طبق 
میلیون مترمکعب رسیده که ۴2 میلیون مترمکعب و سه درصد 

کمتر از زمان مشابه سال گذشته است.
مجید دستگاهی افزود: هم اینک سدهای بوکان، مهاباد، آغ چای 
و شهرچای ارومیه که چهار سد بزرگ استان را شامل می شوند، 
دارنــد. وی  آب  و 8۱ میلیون مترمکعب  ترتیب 7۰۹، ۱83، ۱38  به 
آذربایجان  در  سد  هشت  پشت  آب   ، حاضر حال  در  کــرد:  اضافه 
غربی کمتر از سال گذشته بوده و سه سد بیشتر از پارسال است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: این 
آغ چای چایپاره،  هشت سد که کمتر از پارسال آب دارند شامل 
شهید  سلماس،  دریک  و  زوال  تکاب،  ســاروق  ارومیه،  شهرچای 

قنبری و بارون ماکو و سیلوه پیرانشهر است.
کاهش  با  ماکو  بــارون  سد  سدها،  این  از  کــرد:  اظهار  دستگاهی 
آغ چای چایپاره با کاهش ۵۰ میلیون مترمکعبی،  ۵8 درصدی و 

بیشترین میزان کاهش حجم آب را به خود اختصاص داده اند.
وی گفت: البته سدهای بوکان و مهاباد در جنوب آذربایجان غربی 
با افزایش آب ۱۰8 و 23 میلیون مترمکعبی بخش مهمی از کم آبی 
سدهای شمال استان را جبران کرده اند که البته این 2 بخش از 

آمار استانی،  آبی هیچ ارتباطی با هم ندارند و فقط  در  نظر منابع 
لحاظ می شوند.

در  کم آبی  بر  آذربایجان غربی  استاندار  معاون  گذاشتن  صحه 
استان

این  در  هــم  غربی  آذربــایــجــان  اســتــانــداری  عمرانی  امـــور  مــعــاون 
خصوص بــا اشـــاره بــه ایــن کــه اســتــان بــا وجــود بــارش هــای خوب 
مشکل  ایــن  هنوز  و  روبــروســت  آبــی  کم  با  همچنان  زمستانی، 
تــا کــشــاورزی اســتــان را به  بــرطــرف نــشــده، گفت: نــاچــار هستیم 
سمت الگوی کشت کم آب طلب سوق دهیم و این امر باید از 

هم اکنون برنامه ریزی شود.
یاسر رهبردین افزود: به طور ویژه در جنوب استان و حوزه سد 
بوکان باید کشت چغندرقند ممنوع و آب فقط برای گندم، کلزا و 

غالت مصرف شود.
وی اضافه کرد: ما از طریق قطع برق، کنترل های الزم را در خصوص 

مصرف آب در بخش کشاورزی در این منطقه اعمال می کنیم.
باید  فقط  کــرد:  بیان  غربی  آذربایجان  استانداری  عمرانی  معاون 
از  باید  نیز  برای حفظ باغات موجود تالش شود و توسعه باغ ها 

ج شود. دستور کار خار
در  آب  از  بهینه  استفاده  بــرای  باید  این که  به  اشــاره  با  رهبردین 
داد:  ادامه  گیرد،  صورت  اساسی  گذاری  سرمایه  غربی  آذربایجان 
مدیران  ولی  دارد  وجود  خصوص  این  در  اعتبار  تامین  روش   ۱3
رها  را  دیــگــر  روش   ۱2 و  ــد  دارنـ تــوجــه  استانی  اعــتــبــارات  بــه   فقط 

کرده اند. 
گفت:  هستیم،  هوایی  و  آب  حدی  شرایط  در  این که  بیان  با  وی 
مناسب  اقدامات  باید  و  داریم  خشکسالی  احتمال  هم  امسال 
این وضعیت را در دستور کار قرار دهیم و پیگیر دریافت اعتبارات 

ویژه در این خصوص از مرکز نیز باشیم.
وی گفت: یک میلیون و 8۰۰ هزار نفر در استان با بخش کشاورزی 
می شود  تامین  طریق  این  از  آنها  معیشت  و  هستند  ارتباط  در 
، نشان دهنده لزوم برنامه ریزی دقیق در این حوزه  آمار که این 

است.
ارائــه شــده و همچنین سخنان معاون  ارقــام  و  آمــار  به  با توجه 
عمرانی استاندار آذربایجان غربی، باید ضمن توجه به محصوالت 
کم آب بر توسط کشاورزان و مسووالن حوزه کشاورزی، مدیران 
حوزه تامین آب هم باید برای تامین پایدار در این بخش، برنامه 
آینده هم نباید انتظار  ریزی کنند، بخصوص این که در سال های 

بارش های قابل توجه را داشت.
البته تنها نقطه امیدوارکننده در خصوص تامین آب در ماه های 
در  ویژه  به  گذشته  سال  زمستان  در  مناسب  برف  بارش  آینده، 
و  خــرداد  حداقل  می تواند  آنها  شــدن  ذوب  که  اســت  ارتفاعات 
تیر خوبی را برای استان رقم بزند، به شرط این که این برف ها به 

صورت سیالبی وارد حوضه نشوند./ ایرنا

حال ناخوش آب در آذربایجان غربی

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در مراسم آغاز عملیات احداث 
جاده  احیای  گفت:  ایواوغلی_مرند  سه راهی  بــزرگــراه  از  کیلومتر   ١6.۵
ابریشم به ویژه محور ایواوغلی_مرند برای افزایش مبادالت تجاری ایران 

و ترکیه و کاهش تصادفات و تلفات جاده ای ضروری است.
به  ایواوغلی  سه راهی  محور  این که  به  اشــاره  با  حمزه لو  سیدمحسن    
به  آذربایجان غربی  شمال  در  پرحادثه  و  پرتردد  محورهای  از  یکی  مرند 
شمار می رود، ادامه داد: احیای جاده ابریشم و بهسازی و مناسب سازی 
مسیرهای ارتباطی در اولویت برنامه های کاری مجموعه راه وشهرسازی 

تعریف شده است.
وی با بیان این که راه محور توسعه بوده و یکی از عوامل توسعه استان 
به شمار می رود، افزود: امسال با افزایش کارگاه های راهسازی تعریض 
و چهارخطه کردن محورهای مواصالتی آذربایجان غربی سرعت می گیرد.

حمزه لو افزود: یک چهارم پایانه های مرزی در آذربایجان غربی قرار دارد و 
بهسازی مسیرهای منتهی به پایانه ها بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با تاکید بر سهولت ترانزیت کاال 
شهرستان  راهسازی  پروژه های  خصوص  در  جــاده ای  تلفات  کاهش  و 
شهرستان  جاده های  تمامی  در  راهسازی  عملیات  کــرد:  تصریح  خوی 

خوی فعال است.
حمزه لو یادآور شد: در راستای توسعه خدمات رسانی 3۰ کارگاه راهسازی 
سعی  نیز  جمهوری  ریاست  سفر  در  و  است  فعال  آذربایجان غربی  در 
را  استفاده  نهایت  استان  توسعه  بــرای  ظرفیت  ایــن  از  کــرد  خواهیم 
بکنیم. وی بیان کرد: کریدور بزرگراهی غرب کشور فرصت مناسبی برای 
توسعه آذربایجان غربی به شماره می رود و در بخش توسعه این گذرگاه 
بین المللی فعالیت ها به صورت شبانه روزی جریان دارد و تاکنون بیش 

از 38۰ کیلومتر را با 7۵ درصد پوشش به اتمام رسیده است./ فارس

آغاز عملیات احداث ١۶.5 کیلومتر از 
بزرگراه سه راهی ایواوغلی_مرند 

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی:

یــکــی از مــهــم تــریــن دغــدغــه هــای دانــش 
ــور والـــدیـــن و اولــیــای  ــوزان هــمــیــن طـ ــ آمـ
مــــدارس در مــنــاطــق مــحــروم آذربــایــجــان 
ــت. بــارهــا  ــ ــدارس کــانــکــســی اس ــ ــی مـ ــرب غ
رفــع  و  آن  ــاع  ــ اوض بــهــبــود  از  شــعــارهــایــی 
رسیده،  گوش  به  چنینی  این  مشکالت 
از  بسیاری  مثل  وعــده هــا  ایــن  اغلب  امــا 
مشکالت بی شمار استان بی حاصل باقی 

مانده است.
ــدارس  ــ م بـــرچـــیـــدن  ــرای  ــ بـ مـــســـئـــوالن   *

کانکسی تالش کنند
آموزانی که در مدارس  از دانش  پدر یکی 
حال  در  میاندوآب  شهرستان  کانکسی 
تــحــصــیــل اســــت، گــفــت: دســتــگــاه هــای 
ــد بـــــرای بــهــبــود وضــعــیــت  ــایـ ــی بـ ــ ــرای ــ اج
بیشتری  تــوجــه  جــدیــد  نــســل  تحصیلی 
نشان دهند، چرا که آینده سازان این مرز 

و بوم هستند.
وی با بیان این که من،همسرم و فرزندان 
دامــــــداری مشغول  بـــه شــغــل  بــزرگــتــرم 
هستیم، اضافه کرد: برایم به صرفه است 
که پسر کوچکم نیز همراه خودم کار کند، 

ولی دلم می خواهد درس بخواند.
پــدر ایــن دانــش آمــوز اضــافــه کــرد: وقتی 
می بینم،  تحصیل  بــه  را  فــرزنــدم  عــالقــه 
بیشتر راغب می شوم، خودش آینده اش 
ــی بـــا شـــرایـــط کــنــونــی امــیــد  را بـــســـازد، ولـ
ــا روســتــاهــای  چــنــدانــی نــــدارم، بــه شــهــر ی
بزرگتر هم نمی توانم مهاجرت کنم، چون 
نخواهیم  ــدی  ــ درآم منبع  صـــورت  آن  در 

داشت.
کانکسی  کالس های  در  خواندن  درس   *

بسیار سخت است
استان  کانکسی  ــدارس  مـ از  یکی  مــدیــر 
نشانش  و  نــام  خــواســت  ایــن کــه  ضمن 
درسی  کالس های  گفت:  بماند،  محفوظ 
و  روستاها  برخی  در  اکنون  هم  کانکسی 
از  ولی  می شود،  استفاده  محروم  مناطق 

استانداردهای الزم بی بهره اند.
وی ادامه داد: در اغلب این مدارس عدم 
رعایت استاندارهای الزم از جمله نداشتن 
و  سرمایشی  و  گرمایشی  سیستم های 
شاهد  را  مــنــاســب  بــهــداشــتــی  ســرویــس 

کــالس هــا در  ایــن  کــه  تــا جــایــی  هستیم، 
زمستان ها  در  و  گـــرم  بــســیــار  تــابــســتــان 

بسیار سرد است.
نبود  کرد:  خاطرنشان  مدرسه  مدیر  این 
در  مــی شــود،  بــاعــث  گرمایشی  سیستم 
استفاده  نفتی  بــخــاری هــای  از  کــالس هــا 
 شــــود، کـــه ایـــن مــســالــه خـــود مــی تــوانــد 

منشاء خطرات زیادی باشد. 
وی بیان کرد: همچنین ابعاد کالس های 
با  و  نــبــوده  اســتــانــدارد  معموال  کانکسی 
به  نــدارد،  هم خوانی  دانش آموزان  تعداد 
ویــروس  شیوع  بحبوحه  در  این که  ویــژه 
اجتماعی  گذاری  فاصله  است،  الزم  کرونا 
امکان پذیر  مهم  ایــن  ولــی  شــود،  رعایت 

نیست.
این مدیر مدرسه اضافه کرد: محرومیت 
بــرخــی مــنــاطــق بــاعــث شــــده اســــت، که 
کالس های درس به این شکل راه اندازی 
شـــود، پــس همین امــکــانــات ابــتــدایــی را 
حداقل  با  که  چرا  می دانیم،  غنیمت  هم 
بــرای  را  ادامـــه تحصیل  امــکــانــات شــرایــط 

دانش آموزان فراهم می کنیم.
چنین  انـــــدازی  راه  ایـــن کـــه  ــیــان  ب بـــا  وی 
آن  نبودن  از  بهتر  مراتب  به  کالس هایی 
است، اضافه کرد: اما باید پذیرفت درس 
سختی های  کــالس هــا  ایـــن  در  ــدن  ــوان خ
زیادی به همراه دارد، که امیدوار هستیم، 
مسئوالن برای این مسئله چاره اندیشی 

کنند.

مـــردم  شــــان  در  ــی  ــس ــک ــان ک مــــــدارس   *
آذربایجان غربی نیست

ــادق مــعــتــمــدیــان، اســتــانــدار  ــدص ــم ــح م
شــورای  جلسه  در  نیز  غــربــی  آذربــایــجــان 
ــوزش و پـــروش اســتــان، گــفــت: وجــود  آمـ
مــــردم  ــأن  ــ ــ ش در  کـــانـــکـــســـی  مــــــــدارس 
باید  بنابراین  نیست،  غربی  آذربــایــجــان 
آذربایجان  در  را  مدرسه  ساخت  نهضت 

غربی ترویج کنیم.
وی بــابــیــان ایــن کــه ارتــقــای تــجــهــیــزات و 
امکانات مدارس به صورت جدی پیگیری 
در  اســتــان  متاسفانه  داد:  ــه  ادامـ شـــود، 
جایگاه  توسعه  شاخص های  از  بسیاری 
کاستی ها،  جبران  بــرای  و  نــدارد  مناسبی 
نیازمند کار جهادی و انتقال مشکالت به 
وزارتخانه ها هستیم.این مسئول با بیان 
در  را  مدرسه  ساخت  نهضت  باید  اینکه، 
باید  افزود:  کنیم،  ترویج  غربی  آذربایجان 
از ظرفیت های ملی، استانی و خیران برای 

ساخت مدرسه استفاده کنیم.
تالش  لزوم  بر  غربی  آذربایجان  استاندار 
بـــرای جــبــران عــقــب افــتــادگــی هــای حــوزه 
آموزش و پرورش و بهبود شاخص سرانه 
از  گــفــت:  و  کــرد  تاکید  اســتــان،  آمــوزشــی 
آذربایجان  فرصت سفر رئیس جمهور به 
ــوزه  ــرای بــهــبــود شــاخــص هــای ح ــ غــربــی ب
گــســتــرش ساخت  و  پــــرورش  و  آمــــوزش 
ــدارس در اســـتـــان اســتــفــاده شـــده و  ــ مـ
مشکالت اساسی و نیازها برای پیگیری از 

هیات دولت و وزارتخانه مربوطه اولویت 
بندی شود.

از  بیش  بــه  ایــن کــه  اعـــالم  بــا  معتمدیان 
ــزود:  ــ اف داریـــــم،  ــیــاز  ن درس  کـــالس   ۹۰۰۰
بــه  ــا  ــل ه ــی ــانــس ــت پ تـــمـــامـــی  از  چــنــانــچــه 
ساخت  بــرای  ملی  ظرفیت های  خصوص 
بهبود  شــاهــد  کنیم،  اســتــفــاده  مــدرســه 
شاخص های آموزش و پرورش آذربایجان 

غربی خواهیم بود.
برای  برنامه ریزی  ضــرورت  بر  معتمدیان 
ــرورش  ــوزش و پ آمـ ــالن  ک ــداف  تحقق اهـ
تاکید و تصریح کرد: برای هر شاخص، یک 
تیم در آموزش و پرورش استان تشکیل 
شده و با برنامه ریزی هدفمند، مشکالت 

اساسی این حوزه احصاء شود.
در  کــانــکــســی  ــه  ــ ــدرس ــ م  320 وجــــــود   *

آذربایجان غربی
علی مناف زاده، مدیرکل نوسازی،توسعه 
نیز  غــربــی  ــایــجــان  آذرب مـــدارس  تجهیز  و 
با  کانکسی  مدرسه   32۰ استان  در  گفت: 
از  یکی  که  دارد  وجــود  درس  کــالس   3۹۹
اعتبارات  تخصیص  دولــت  اولــویــت هــای 

برای برچیدن این مدارس است.
مناطق  اکــنــون  هــم  این که،  بــیــان  بــا  وی 
در  مدرسه   3۱۰ غربی  آذربایجان  مختلف 
از این  کــرد:  دست احــداث اســت، اضافه 
اعتبار دولــتــی، 28  بــا  مــدرســه  تــعــداد ۱68 
نیز  مدرسه   ۱۱۴ و  بــوده  خیرساز  مدرسه 
ضمن  مسئول  هستند.این  مشارکتی 
این  در  مشارکت  برای  خیران  از  قدردانی 
زمــیــنــه، اضــافــه کـــرد: خــیــران مــدرســه ســاز 
می توانند برای کاهش و در نهایت حذف 
کمک  پیش  از  بیش  کانکسی  مـــدارس 

حال ما باشند.
وضعیت کنونی مدارس آذربایجان غربی، 
حاصل غفلت یک شب یا یک ماه و یک 
غفلت  از  مــا  اســتــان  بلکه  نیست،  ســال 
اما تحصیل در داخل  رنج می برد،  تاریخی 
ــالوه بــر ســخــتــی هــا، خــطــراتــی  کــانــکــس عــ
برای  که ضــروری است  به دنبال دارد  نیز 
و  آبـــاد"  شین  "حــادثــه  تــکــرار  از  جلوگیری 
چه  هر  الزم  تصمیمات  اینچنینی  ــوارد  م

سریعتر اتخاذ شود./ایسنا

کالس های آهنی آذربایجان غربی و وعده های بی حاصل

استاندار آذربایجان غربی خبر داد:
ــل آب  ــک ــش ــــل م ضـــــــرورت ح
شرب روستاهای انزل توسط 

دستگاه های حوزه آب 

آب  گــفــت: مشکل  آذربــایــجــان غــربــی  اســتــانــدار 
و  ــزل  ان بخش  اهــالــی  ناراحتی  موجب  کــه  شــرب 
بــه ویـــژه روســتــای گــورچــیــن قلعه شــده اســت، 
زمان بندی  و در یک  برنامه ریزی مناسب  با  باید 

مشخص رفع شود.
 به گزارش جام جم، محمدصادق معتمدیان در 
یازدهمین سفر شهرستانی و در سفر به بخش 
انزل در جمع مردم روستای گورچین قلعه ارومیه 
اظهار داشت: تامین آب شرب بهداشتی، دغدغه 
را  این مسأله  نیز  که ما  این بخش است  مــردم 
به جد  ارومیه  برنامه ریزی شهرستان  در شورای 

پیگیر خواهیم بود.
آبــیــاری و  بــر حــل مشکل  بــا تاکید  وی در ادامـــه 
منطقه  کــشــاورزی  بخش  نیاز  مــورد  آب  تامین 
انـــــزل، یــــــادآور شــــد: خــشــکــســالــی هــای اخــیــر و 
شهر  به  روستا  اهالی  تا  شده  منجر  آب  کاهش 
تامین  با  تواند  می  رونــد  این  که  کنند  مهاجرت 
آب کــشــاورزی و رونــق ایــن بخش، اصــالح شود.
به  اشــاره  با  همچنین  غربی  آذربایجان  استاندار 
وجود قنات های زیاد در منطقه و ضرورت احیای 
آنها، افزود: احیای قنوات بخش انزل نیز باید در 
گیرد. قــرار  کــشــاورزی  کــار مــدیــران جهاد  دستور 
گردشگری  ظرفیت های  به  اشــاره  با  معتمدیان 
آبی  کم  با وجــود مشکل  گفت:  نیز  انــزل  بخش 
دریاچه ارومیه، امیدواریم با تخصیص تسهیالت 
ح های گردشگری و  از طر ارزان قیمت و حمایت 
بوم گردی،  گردشگری در روستاهای بخش انزل 

رونق گیرد./فارس 

جدیت دستگاه قضا در برخورد 
با محتکران و گرانفروشان   

رئــیــس کــل دادگــســتــری آذربــایــجــان غــربــی طی 
و  محتکران  با  جــدی  برخورد  بر  ویــژه  دستوری 
روزانــه  مایحتاج  و  عمومی  ارزاق  گــرانــفــروشــان 

مردم تاکید کرد و گفت: 
دسـتور  طـی  عتباتـی  ناصـر  جام جـم،  گـزارش  بـه 
حوزه هـای  دادسـتان های  و  روسـاء  از  ویـژه ای 
و  محتکـران  بـا  جـدی  برخـورد  اسـتان،  قضایـی 
روزانـه  مایحتـاج  و  عمومـی  ارزاق  گرانفروشـان 

شـد. خواسـتار  را  مـردم 
از  ای  پـاره  بـه  اشـاره  بـا  دسـتور  ایـن  در  عتباتـی 
و  گران فروشـی  و  احتـکار  بـر  مبنـی  گزارشـات 
مـردم  روزانـه  مایحتـاج  و  عمومـی  ارزاق  قاچـاق 
و  روسـاء  از  ماکارونـی  و  روغـن  نـان،  همچـون 
خواسـت  قضایـی  حوزه هـای  دادسـتان های 
انـدرکار  دسـت  مجموعه هـای  هماهنگـی  بـا 
اجرایـی،  مدیـران  قضایـی،  ضابطیـن   

ً
خصوصـا

تجـارت،  معـدن  صنعـت  سـازمان  بازرسـان 
بازرسـان اتحادیه هـا و پرسـنل سـازمان تعزیرات 
بازدارنـده  اقدامـات  اسـتان  سـطح  در  حکومتـی 
موثـر را معمـول نماینـد. رئیـس کل دادگسـتری 
تلفیقـی،  اکیب هـای  تشـکیل  لـزوم  بـر  اسـتان 
تکلیـف  تعییـن  و  هدفمنـد  بازرسـی های  انجـام 
اعـالم  مجرمانـه  رفتارهـای  از   حاصـل  امـوال 
خصـوص  در  کـرد:  تصریـح  کـرد.وی  تاکیـد  شـده 
اقداماتـی کـه منجـر بـه اخـالل در نظـم عرضـه و 
توزیع می شـود به صرف تشـکیل پرونده صنفی 
اکتفـا نکـرده و اقدامـات قضایـی الزم در تعقیـب 
بـه  قانونـی  مقـررات  و  مبانـی  لحـاظ  بـا  مجرمـان 
ج از نوبـت در دسـتور  صـورت فوق العـاده و خـار
کار قـرار گیـرد و به صـورت روزانه به دفتر پیگیری 
دادگسـتری  ویـژه  پرونده هـای  و  خـاص  جرایـم 

شـود. گـزارش  اسـتان 

خبر
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حافظ

گفـت:  ارومیـه  شـهرداری  آرامسـتان های  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
شـماره  بـا  امـوات  حمـل  خـودرو  درخواسـت  بـرای  ارومیـه  شـهروندان 

نماینـد. حاصـل  تمـاس   ۱۵3۰
مدیریـت  سـازمان  رسـانی  اطـالع  و  ارتباطـات  امـور  گـزارش  بـه 
بـرای  کـرد:  اظهـار  مؤمـن  عباسـعلی  ارومیـه،  شـهرداری  آرامسـتان های 
مدیریـت، نظـارت و جلوگیـری از بـروز هرگونـه مشـکل در حیـن جـا بـه 
آرامسـتان های شـهرداری مزایـده ای  جایـی امـوات، سـازمان مدیریـت 
بـرای حضـور شـرکت های داوطلـب برگـزار کـرد و شـرکت راهیـان رضـوان 
بهشـت منتخـب مزایـده شـد و از اول اردیبهشـت جهـت ارائه خدمات 

بـاغ رضـوان مسـتقر شـده اسـت. در 
مسـتقر  آرامسـتان  در  امـوات  حمـل  خـودرو   8 اکنـون  افـزود:  مؤمـن 
اسـت کـه در صـورت افزایـش فوتی هـا تعـداد این خودروها نیـز افزایش 

خواهـد داشـت.
تصریـح  ارومیـه  شـهرداری  آرامسـتان های  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
کـرد: هزینـه حمـل متوفـی از داخـل شـهر بـه آرامسـتان و بالعکـس تـا 2 
سـاعت، دو میلیـون ریـال و بیـش از دو سـاعت، هـر سـاعت هشـتصد 
هـزار ریـال، هزینـه حمـل امـوات از آرامسـتان بـه روسـتا و بالعکس تا ۱۵ 
کیلومتـر یـک میلیـون و ۵۰۰ هـزار ریـال و بیـش از ۱۵ کیلومتـر به ازای هر 

کیلومتـر 3۰ هـزار ریـال اضافـه می شـود.
وی ادامه داد: هزینه حمل اموات از آرامسـتان به سـایر شهرسـتان ها، 
هزینـه  از  کـه  می شـود  محاسـبه  کیلومتـر  حسـب  بـر  برگشـت  و  رفـت 
دریافتـی بـرای نقـل و انتقـال امـوات 7۰ درصـد بـرای شـرکت و 3۰ درصـد 

بـرای آرامسـتان تعلـق دارد.
بـروز هرگونـه مشـکل در حمـل  از  بـرای جلوگیـری  کـرد:  مؤمـن اذعـان 
امـوات، مقـرر گردیـد کـه خودروهای حمل اموات مسـتقر در باغ رضوان 

مـدل ۹6 بـه بـاال باشـند.
وی از وجـود 2 نـوع خـودرو حمـل امـوات در آرامسـتان خبـر داد و گفـت: 
و  شـهر  داخـل  فوتی هـای  بـرای  معمولـی  امـوات  حمـل  خودروهـای 
کـه  فوتی هایـی  و  کرونایـی  فوتی هـای  بـرای  دار  سـردخانه  خودروهـای 

می شـود. اسـتفاده  می شـوند،  اعـزام  شهرسـتان ها  بـرای 
رئیـس سـازمان مدیریـت آرامسـتان های شـهرداری ارومیه افـزود: برای 
راننـدگان خودروهـای حمـل امـوات لباس هـای یکدسـت تعبیـه شـده 
اسـت کـه در آن آرم شـرکت و نـام سـازمان آرامسـتان های شـهرداری بـه 
عنـوان ناظـر بـر ایـن شـرکت قید شـده اسـت ولـی راننـدگان خودروهای 
و  بهداشـتی  پروتکل هـای  رعایـت  بـرای  کرونایـی  فوتی هـای  حمـل 
جلوگیـری از انتشـار ویـروس، لباس هـای مخصـوص کرونـا می پوشـند.

عهـده  بـر  امـوات  حمـل  خودروهـای  مدیریـت  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

پاسـخگو  بایـد  شـرکت  مشـکل  بـروز  صـورت  در  و  اسـت   شـرکت 
باشد.

مومـن گفـت: هماهنگی هـای الزم بـا معاونـت درمـان جهـت ابـالغ بـه 
بیمارسـتان ها انجـام شـده اسـت، تـا بیمارسـتان ها بـرای حمـل امـوات 
بـه بـاغ رضـوان فقـط بـا خودروهـای شـرکت های تحـت نظـارت سـازمان 
هماهنـگ  خدمـات  ارائـه  جهـت  شـهرداری  آرامسـتان های  مدیریـت 

شـوند.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ارومیه:

یافت تماس  1530 آماده در
 برای جا به جایی   اموات است

بسیاری  در  حالیکه  در  غــربــی  آذربــایــجــان  اســتــان 
رتبه های  در  ــان  درمـ و  بهداشت  شــاخــص هــای  از 
کمبود  از  و  اســت  کــشــوری  متوسط  از  تــر  پایین 
تخت بیمارستانی و پزشک متخصص رنج میبرد، 
مسئوالنش اندرخم انتخاب و تغییر نام برای یک 

بیمارستان اند! 
زنان  جامع  بیمارستان  افتتاح  از  ســال  یک  هنوز 
ارومیه نگذشته بود که در اقدامی عجیب مدیریت 
نام  آذربایجان غربی،  پزشکی  علوم  دانشگاه  جدید 
»بیمارستان جامع زنان  این بیمارستان دولتی را از

مهزاد« به »بیمارستان جامع زنان کوثر« تغییر داد.
به گزارش جام جم، سال گذشته بود که بیمارستان 
جامع زنان ارومیه با حضور وزیر وقت بهداشت و 
درمان با نام »مهزاد« افتتاح شد هرچند در آن زمان 
همسر  نــام  انتخاب  جهت  بــه  نــامــگــذاری  ایــن  نیز 
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  وقت  رئیس  فقید 
ــار آمـــدن دولــت  ــود،  بــا روی ک بــا حــواشــی هــمــراه بـ
نام  دانــشــگــاه،   ریــاســت  تغییر  البته  و  ســیــزدهــم 
نامگذاری  »کوثر«  و  کرد  تغییر  مجدد  بیمارستان 
نامگذاری  تغییر  از  گذشت یک ماه  با وجــود  شد. 
رئیس  خــبــری   نشست  ــان،  زنـ جــامــع  بیمارستان 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
هم  ســالمــت  هفته  بمناسبت  غــربــی  آذربــایــجــان 

تحت الشعاع این موضوع قرار گرفت. 
دکتر محمدامین ولی زاد در واکنش به این موضوع 
آن  اسم  و  نیفتاده  اتفاق  نامی  تغییر  »اصــال  گفت: 
مانده  نیز  کوثر  و  بــوده  کوثر  ابتدا  از  بیمارستان، 
بر نامگذاری  است، ضمن این که مصوبه ای مبنی 

این بیمارستان به نام مهزاد وجود نداشت«!
جزو  صدقیانی  مهزاد  دکتر  »خانم   : کرد  تاکید  وی 
مفاخر  جــزو  و  دانشگاه  ارزشمند  شخصیت های 
از اول کوثر  ایــن مرکز هم  نــام  بــوده و هست ولــی 
ــوده و ایـــن بــیــمــارســتــان متعلق بــه هــمــه مــردم  بـ
است و ای کاش یک بخش بنام ایشان نامگذاری 

در  ــان  زنـ جــامــع  بیماستان  روی  هــر  بــه  مــی شــد«. 
زمــان دولــت قبلی با نــام »مــهــزاد« افتتاح شد و در 
عجیب تر  و  داد  نــام  تغییر  »کوثر«  به  جدید  دولــت 
علوم  دانشگاه  رئیس  گفته های  بر  بنا  اگــر  آن کــه  
پزشکی استان »مصوبه ای مبنی بر نامگذاری این 
بیمارستان به نام مهزاد وجود نداشته است«، پس 
چرا وزیر وقت بهداشت این مرکز درمانی را با این 
از  آیا شخص وزیــر اطالعی  کــرده اســت؟  نام افتتاح 
یک  گــذاری  نــام  مصوبات  یا  نداشته؟  امــر  جزئیات 
بیمارستان دولتی به سمع و نظر وزیر بهداشت و 

درمان نرسیده است؟
عوض  را  چیزی  اصل  در  نام  تغییر  دیگر  سویی  از 
سابق  و  فعلی  روســـای  متاسفانه  ــا  ام کــنــد،  نمی 
رقابتی  عجیب  سیکل  یک  طی  حالی  در  دانشگاه 
ــرار  ــی اصـ ــت ــذاری ایـــن بــیــمــارســتــان دول ــگ ــام ــرای ن ــ ب
این  نــواقــص  و  کمبودها  اوال؛  کــه  دارنـــد  و  داشــتــه 
مرکز مشهود است، دوما؛ بیمارستان بدون ردیف 
بودجه، ساخته شده و ثانیا؛ اصال این مرکز درمانی 

پروانه بیمارستانی ندارد!

آذربایجان غربی در حالی که  از همه مهم تر این که، 
در  درمــان  و  بهداشت  شاخص های  از  بسیاری  در 
از  و  کشوری قرار دارد  از متوسط  پایین تر  رتبه های 
کمبود تخت بیمارستانی و پزشک متخصص رنج 
می برد که مسئوالنش اندرخم انتخاب و تغییر نام 

برای یک بیمارستان اند!
* کمبود 2500 تخت بیمارستانی 

آذربایجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  گفته  به 
در  نفر جمعیت  برای هر هزار  غربی سرانه موجود 
که  است  بیمارستانی  تخت   ۱.6۴ غربی  آذربایجان 

این رقم باید به 2 تخت افزایش یابد.
ولی زاد اذعان داشت: استان با کمبود 2۵۰۰ تخت 
هزار   ٥ حاضر  حــال  در  اســت؛  روبـــه رو  بیمارستانی 
تخت بیمارستانی در آذربایجان غربی وجود دارد که 

این رقم باید به ٧ هزار و ۵۰۰ تخت برسد«.
افــتــتــاح  عــــدم  در  کـــــاری  ــی  ــاس ــی س مـــوضـــوع  وی 
بیمارستان های پیرانشهر و شاهین دژ را رد کرد و 
گفت: در حال حاضر بیمارستان های شاهین دژ و 
پیرانشهر در آستانه افتتاح قرار دارند که بیمارستان 

آذربایجان  به  جمهوری  رئیس  سفر  در  پیرانشهر 
گرفت  خواهد  قــرار  رسمی  بهره برداری  مــورد  غربی 
و  تکمیل  حــال  در  هم  دژ  شاهین  بیمارستان  و  
آن  افتتاح  شاهد  نزدیک  آینده  در  و   است  تجهیز 

هم خواهیم بود.
غربی  آذربــایــجــان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
استان  در  متخصص  پزشک  کمبود  از  همچنین 
امسال  افـــزود:  و  داد  خبر  محروم  مناطق  بویژه  و 
که نسبت  بود  6۱ پزشک متخصص معرفی شده 
به نیاز استان، کم بود که امیدواریم در شش ماه 
متخصص  پزشک   6۰ جــذب  مجوز  صــدور  با  آینده 
متخصص  پزشک  کمبود  مشکل  از  بخشی  دیگر 
نیروهای  از  هستیم  تالش  در  البته  کنیم.؛  حل  را 

طرحی هم جذب داشته باشیم.
و  آمبوالنس  دستگاه  تامین ۵۰  درخواست  از  وی 
خبر  بهداشت  وزارت  از  الکتروشوک  دستگاه   ۵۰
دستگاه   2۰۰ از  بیش  حاضر  حــال  در  گفت:   و  داد 

آمبوالنس در ۱۰7 اورژانس استان فعالیت دارد.
آذربایجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  سرانه 
علوم  دانشگاه  رئیس  کشوری  سرانه  نصف  غربی 
آموزشی موجود در  آذربایجان غربی سرانه  پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی را ٨ مترمربع 
اعالم کرد و افزود: »این رقم، نصف سرانه آموزشی 
حرکت  آن  ارتــقــای  سمت  به  باید  که  اســت  کشور 
مدیریت  ورود  ابــتــدای  »در  گفت:  زاد  کنیم«.ولی 
داشت،  بدهی  تومان  میلیارد   ١٢٠٠ از  بیش  جدید، 
برداشته  گــام  آنها  تسویه  راســتــای  در  داد:  ادامـــه 
ــذاری بــه ســمــت حــمــایــت از نــیــروی  ــ شــد و ریـــل گ
دستور  در  پرسنلی  مطالبات  پــرداخــت  و  انسانی 
پرداخت  آنها  معوق  بدهی  ماه  هفت  و  گرفت  کار 
یکساله  مطالبات  پرداخت  از  همچنین  شــد«.وی 
بازنشستگان خبر داد و گفت: »اولویت های دیگر 
به  توجه  و  تمام  نیمه  پــروژه هــای  اتمام  دانشگاه 

مناطق محروم و کم برخوردار است«.

آذربایجان غربی در گیر کمبود 2500 تخت بیمارستانی
مسئوالن اندرخم انتخاب یک نام؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  خبر داد؛

شناسایی 25 هــزار مشترک 
 پرمصـرف آب  در آذربایجان غربی 

آذربــایــجــان  فــاضــالب  و  آب  شــرکــت  مدیرعامل 
غربی از شناسایی 2۵ هزار مشترک پرمصرف آب 

شرب در استان خبر داد.
به گزارش جام جم، لطیف خوش سیرت با بیان 
آب شــرب در اســتــان ۱6  الــگــوی مصرف  ایــن کــه 
طول  در  مسکونی  واحــد  هر  توسط  مترمکعب 
ــزود: ایــن افــراد  ــت، افـ یــک مــاه تعیین شــده اس
بیش از 2 برابر الگوی مصرف در آذربایجان غربی، 

آب مصرف می کنند.
مدیرعامل آب و فاضالب آذربایجان غربی ادامه 
داد: یکی از مهمترین بخش های افزایش حجم 
خطوط  فرسودگی  استان،  در  شرب  آب  مصرف 
انتقال و توزیع در استان است که بخش قابل 
هدر  بــه  آنــجــا  در  تــولــیــدی  آب  منابع  از  توجهی 
ایـــن خصوص  بــایــد فــکــر اســاســی در  ــی رود و  مــ

صورت گیرد.
یــادآور شــد: افزایش رانــدمــان در  خــوش سیرت 
این بخش مهم با نشت یابی و بهبود وضعیت 

شبکه می تواند بخش عظیمی از مصرف آب 
شرب را در آذربایجان غربی مدیریت کند 

که در این خصوص البته نیازمند اعتبار 
مناسب هستیم.

پنج هزار و ۹3۴ فقره  از ساماندهی  وی 
فــاضــالب  و  آب  غــیــرمــجــاز  انــشــعــاب 

درطــول ســال گذشته 
در استان خبر داد 

و افزود: از تعداد 
انشعابات  کــل 

ــار  ــ ــجـ ــ ــرمـ ــ ــیـ ــ غـ
ســامــانــدهــی 

ــاب  ــع انــش ــره  ــقـ فـ  ۵۵۰ و  هــــــزار  ــار  ــهـ چـ شــــــده، 
شــامــل را  فـــاضـــالب  انــشــعــابــات  مــابــقــی  و   آب 

 می شود.
آب مصرفی توسط این انشعابات در  وی، حجم 
سال گذشته را بیش از یک میلیون و ششصد و 
سه هزار متر مکعب و حجم فاضالب این تعداد 
عنوان  مکعب  متر   ۵۰۴ و  هــزار   362 را  انشعاب 
کرد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
 86 و  اســتــان  شهرهای  درصــد   ۱۰۰ گفت:  غربی 
و  سالم  شــرب  آب  از  استان  روستاهای  درصــد 
بهداشتی برخوردار هستند که درصدد هستیم 
مناسب  ریــزی  برنامه  با  روستاها  در  را  آمــار  این 

باال ببریم.
ــا فعالیت ۱۴  ب ایــن کــه  بــیــان  ــا  ب خـــوش ســیــرت 
اســتــان،  شــهــرهــای  سطح  در  آب  خــانــه  تصفیه 
اخــتــیــار  در  ــده  شــ تــصــفــیــه  و  ســالــم  ــرب  شــ آب 
و  هــزار   2 از  کــرد:  اظهار  می گیرد،  قــرار  مشترکان 
۹۰۰ روستای استان 86 درصد آن تحت پوشش 
شــرکــت آب وفـــاضـــالب قـــرار داشــتــه و 
بهداشتی  و  ســالــم  ــرب  شـ آب  از 
ــا بیان  ــوردار هــســتــنــد.وی ب ــرخـ بـ
و  آب  شرکت های  بودجه  این که 
فاضالب نسبت به سال گذشته 
اســت،  یافته  افــزایــش  بــرابــر   3.۵
میلیارد  تخصیص ۹67  با  گفت: 
، ظرف 3۰ ماه  اعتبار تومان 
اســتــان  روســـتـــای   37۹
و  ســـالـــم  شــــرب  آب  از 
ــوردار  ــرخـ بــهــداشــتــی بـ

خواهند شد.


