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بیشتر بخوانید

یت  برنامه جدی مدیر
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مشکل سد معبر

دولت نسبت به توسعه استان  توجه ویژه کند

ظرفیت قبور پیش 
ساخته باغ رضوان ارومیه     

تا سال 1401

پتروشیمیپتروشیمی مهاباد از پرداخت عوارض  مهاباد از پرداخت عوارض 
الیندگی به شهرداری  خودداری می کند الیندگی به شهرداری  خودداری می کندآ آ
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ــویــی در سال  اورارت بــه سبک  ــوار تزئین شــده  ن بــا  بــرنــزی«   ایــن » کمربند  
1284شمسی در منطقه قوشچی در نزدیکی دریاچه ارومیه، کشف شد.

کوچک  قطعه  یــک  از  مبهمی  عــکــس   کــه  بـــود  شمسی   1291 ســـال  در   
ــاپ ــه چ ــی بـ ــنـ ــار در مــجــلــه ارمـ ــ ـــرای نــخــســتــیــن ب ــ ــزی ب ــرنـ ــن کــمــربــنــد بـ ــ  ای

 رسید.

کمربند  ایــن  تصویر  شمسی   1342 و   1335 1323و  سال های  در  سپس   
برنزی زینت بخش بسیاری از  مجالت خارجی شد.

از این کمربند برنزی حداقل چهار قطعه موجود است که یکی در موزه هنر 
کسفورد  آ در  اشمولین  موزه  در  دیگر  قطعه  سه  و  نیویورک  متروپولیتن، 

انگلیسی نگهداری می شود.

اورارتو نام تمّدنی در عصر آهن است که از حدود 15۰۰ سال پیش از میالد 
مسیح، تا ششصد سال پیش از میالد بر منطقه حکمرانی داشتند و جالب 
توانمدی های  از  فلزی  اشیاء  ساخت  در  ــو  اورارت سرزمین  ساکنان  این که 

خاص بهره مند بودند.
منبع: بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی

کشف کمربند برنزی اورارتویی در قوشچی ارومیه

یادداشت

آذربایجان غربی گفت: مجموعه های اجرایی باید  استاندار 
با نهایت سرعت رفع موانع تولید در واحدهای اقتصادی را 

پیگیری کنند.
بازدید  در  معتمدیان   محمدصادق  جم،  جام  گزارش  به 
کاغذسازی  غذایی،  صنایع  حوزه  در  صنعتی  واحد  سه  از 
تجهیز  و  نوسازی  ضرورت  بر  تاکید  با  تبدیلی  صنایع  و 
اظهار  توانمند،  مدیران  از  استفاده  و  تولیدی  واحد های 

داشت: مدیران اجرایی باید فهرست دقیقی از موانع پیش 
روی واحد های تولیدی استان را جمع آوری کنند و با برنامه 

ریزی منسجم برای رفع آنها برنامه داشته باشند.
جدی  گذاری  سرمایه  همچنین  معتمدیان  محمدصادق 
مجموعه های اقتصادی نظیر بنیاد مستضعفان در راستای 
ایجاد فرصت های جدید اشتغال در آذربایجان غربی را  الزم و 
ضروری دانست و گفت؛ این موضوع باید تا به دست آمدن 

نتایج مطلوب از طریق مبادی مربوطه پیگیری شود.
وی در این بازدیدها با اشاره به ظرفیت واحد های تولیدی 
معاون  است  ضروری  گفت:  صادرات،  حوزه  در  استان 
هماهنگی  امور اقتصادی استانداری در سریع ترین زمان 
تمامی توانمندی های صادراتی واحدهای تولیدی و صنعتی 
استان را جمع آوری و با استفاده از ظرفیت رایزنان اقتصادی 
کشورهای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارتخانه های 
صادرات  زمینه  همسایه،  کشورهای  ویژه  به  و  مختلف 

مطلوب این محصوالت را فراهم کند.
استاندار آذربایجان غربی خواستار حضور فعال اتاق بازرگانی 
و اعزام هیات های تجاری و اقتصادی به کشورهای مختلف 

در جهت معرفی بیشتر کاالهای صادراتی استان شد.
وی در پایان این بازدید با تاکید بر ادامه بازدیدهای میدانی 
از واحد های تولیدی و صنعتی آذربایجان غربی، ابراز داشت: 
حضور مستمر و میدانی در واحدهای تولیدی و صنعتی 
شعار  تحقق  و  رهبری  معظم  مقام  منویات  راستای  در 
سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« با جدیت ادامه 
دستگاه های  مدیران  حضور  با  آنها  در  و  داشت  خواهد 
اجرایی و خدمت رسان در محل واحدهای تولید و صنعتی 
مسائل و مشکالت بررسی و راهکارهای رفع موانع تولید 
ارائه می شود.  در این بازدید ها مدیران واحدهای تولیدی و 
صنعتی با طرح مسائل و مشکالت واحد، درخواست های 
جدید  فرصت های  ایجاد  و  بهره وری  افزایش  برای   خود 
در  نیز  غربی  آذربایجان  استاندار  و  کردند  بیان  را  اشتغال 
رسان،  خدمات  و  اجرایی  دستگاه های  مدیران  با  گفتگو 
صادر  را  واحدها  این  تولید  موانع  رفع  برای  الزم  دستورات 
کرد. تسریع در رفع موانع  و مشکالت کارخانه کاغذسازی 
ارومیه  با  تامین برق و گاز این واحد به دستور استاندار از 

جمله مصوبات این بازدید بود.
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آیـــا مــتــولــیــان حـــوزه ســالمــت قـــدردان 
ســربــازان خــط مــقــدم نــبــرد بــا ویــروس 

مرگبار کرونا هستند؟
روز  چــون  مناسبتی  می بایست  شاید 
انسان هایی  از  تا  می رسید  فرا  پرستار 
بگوییم که در دو سال گذشته هر آنچه 
انجام  بودنشان  ویــژه  اثبات  بــرای  باید 
مایه  جان  از  ــد،  دادن انجام  را  می دادند 
انسان های  کالبد  از  جان  تا  گذاشتند 
خسته از هجومی مرگبار رخت نبندد، تا 
زندگی جریان داشته باشد، تا فرزندی بی مادر نشود و پدری فرصت 

دیگری داشته باشد برای در آغوش کشیدن فرزندش...
 ... آری پرستار

ولی مردم این بار پرستار را با زنده ترین وجدان و معرفت و با حضور 
قلب در زندگی شان لمس کردند.

آنها که در غیاب شان  تا قــدردان باشند و چه  آنها که ماندند  چه 
پرستار برای آخرین بار دست عزیزشان را فشرد ... 

آیا مسئوالن هم قدردان سربازان خط مقدم نبرد با ویروس  کرونا 
بوده اند؟

، نیم نگاهی به مشکالت پرستاران، رسالتی  در آستانه روز پرستار
است با ارزش بر دوش منی که نامش خبرنگار است...

آن از همه جهت زیر فشار هستند و  پرستاری، شغلی که فعاالن 
را با تمام سختی های این حرفه،  همچنان نجات جان یک انسان 

بزرگ ترین هدف کاری خود می دانند.
صحبت های  شنیدن  بـــرای  خوبی  فرصت  خــاص  مناسبت های 
اقشار مختلف جامعه است و این بار به مناسبت والدت حضرت 
افــرادی بنشینیم که  آن شدیم تا پای صحبت های  زینب )س( بر 
در روزهــای تاریک گذشته ناشی از شیوع ویروس کرونا به عنوان 
حلقه ای مهم از زنجیره حیاتی بخش درمان و سالمت، بیشترین 
زحمات را متحمل شدند.  در روزهای سخت پاندمی کرونا و قبل از 
واکسینه شدن عمومی مردم، تقریبا هیچ صنفی به اندازه پرستاران، 
پزشکان و کادر بهداشتی و درمانی در معرض ابتال به کرونا نبود؛ 
افزایش تعداد مبتالیان و کمبود تجهیزات، بار سنگین تری  بر روی 

دوش کادر درمان گذاشت. 
 در این بین پرستارانی نیز بودند که با قبول قراردادهای 89 روزه و با 

ریسک امنیت شغلی و جانی وارد کارزار خدمت به بیماران شدند.

برای  بهداشت  وزارت  تامل  قابل  تصمیم های  از  یکی  حقیقت  در 
بود  روزه  قــراردادهــای 89  با  جذب  فراخوان   ، پرستار کمبود  جبران 
از مجموعه دانشگاه علوم  ج  که هنوز هم در برخی حوزه های خار

پزشکی استان ها ادامه دارد.
ــه در فــرآیــنــد نــجــات جــان  ک کــارگــیــری افــــرادی  ــه  اگـــر ایـــن شــیــوه ب
چه  پس  نباشد  استثمار  شدند،  ظاهر  موثر  بسیار  انسان ها 

عنوان دیگری برازنده آن است؟
حتی در اوایل شیوع کرونا و چنین شرایط سختی وزارت بهداشت 
حاضر نشده بود وضعیت شغلی و استخدامی بسیاری از پرستاران 
را بهبود دهد و دانشگاه های علوم پزشکی حتی در آگهی جذب 89 
روزه متذکر شده  بودند "انعقاد قرارداد پاره وقت هیچگونه تعهد 

استخدامی برای دانشگاه ایجاد نخواهد کرد".
تا  شد  اصالح  استانی  مراکز  از  بسیاری  در  رویه  این  تدریج  به  ولی 

بــرای امنیت  دســت کم مــدت قــراردادهــا طوالنی تر شــود و امید 
شغلی در دل فرشتگان نجات انسان ها جوانه بزند.

استاندارد  به  رسیدن  بــرای  کشورمان  کلی  طــور  به  متاسفانه 
جهانی با کمبود 29۰ هزار پرستار مواجه است همین آمار گویای 
آن است که در حال حاضر در کشور به ازای هر هزار نفر، تنها 
سه پرستار مشغول به کارند و این کمبود پرستار سبب شده 

که با شیوع کرونا فشار بر آنها که مانده اند صد چندان شود.
دولتی  بیمارستان های  از  یکی  به  را  ما  پرستاران  مطالبات 
دلیل  به  که  بپردازیم،گفتگویی  گفتگو  به  آنان  با  تا  کشاند 
فعالیت مداوم پرستاران در محیط کار، چندین ساعت به 

طول انجامید.
یکی از پرستاران گفت: با وجود این که پرستاری جزو مشاغل سخت 
و زیان آور است و طبق قانون استخدام کشوری، پرستاران می توانند 
بعد از 25 سال با 3۰ روز حقوق بازنشسته شوند، مسئوالن ما هر 
روز به یک بهانه از قبول درخواست بازنشستگی من و امثال من 
با 28 سال سابقه کار، سر باز می زنند یک روز می گویند نیرو نداریم، 
غ التحصیل  روز دیگر نبود بودجه برای استخدام پرستاران تازه فار
و پرستاران بیکار را بهانه می آورند، روزی دیگر به سخنان مقامات 
عالی رتبه استناد می کنند که پرستاران باید تمام و کمال در خدمت 

بیمارستان ها باشند و بهانه های دیگر...
وی ادامه داد: کمبود پرستاردر مراکز درمانی، حقوق ناچیز، پرداخت 
کارها  اضافه  ماندن  معوق  یا  حذف  پرستاران،  کارانه های  نشدن 
اقشار  سایر  و  پرستار  قشر  بین  تبعیض آمیز  نگاه  همچنین  و 

افــزوده است و نتیجه این چیزی  پزشکی به مشکالت پرستاران 
نیست جز فضای مایوس کننده و مبهم.

پرستار دیگری نیز در خصوص اجرای مصوبه تعرفه گذاری گفت: 
من سال ها پرستار بالینی بوده ام یعنی بیش از 15 سال است که 
بر بالین بیمار حاضر شده و مدام هم در حال کار بوده ام، مسئول 
ساله   16 وعــده  این  از  هم  حاال  بنشینم  صندلی  روی  که  نبوده ام 
اجرای مصوبه تعرفه گذاری خسته هستم یا قانون را اجرا کنند یا آن 

را لغو کنند؛ قانون برای پشت ویترین که نیست. 
آبان امسال، رئیس کل  ح شد که 13  این مشکالت در حالی مطر
سازمان نظام پرستاری کشور اعالم کرد: با رایزنی های انجام شده 
اجرای  برای  بودجه ای  است  قرار  مجلس  و  دولت  مساعد  قول  و 
ــای پــایــانــی آبــان  قــانــون تــعــرفــه گــذاری خــدمــات پــرســتــاری در روزهــ
اختصاص یابد و برای اجرای کامل آن اعتبار الزم در قانون بودجه 

سال آینده در نظر گرفته شود.
کارهایی  انجام  را  پرستاری  ی  حرفه  فعاالن  مشکالت  دیگر  از  وی 
است که در حیطه ی خدمات آنان نیست را عنوان کرد و آن را یکی 

از عوامل اصلی از بین رفتن انگیزه های فردی و سازمانی دانست.
پرستاران و کادر درمانی بخش فوریت های پزشکی این بیمارستان 
کار  طوالنی  ساعات  و  بــهــره وری  ارتــقــای  قانون  نشدن  اجــرا  از  نیز 

نسبت به دیگر کارکنان بالینی انتقاد داشتند.
برخالف  استان،  سراسر  بیمارستان های  اورژانــس  نیروهای  برای 
دیگر کارکنان بالینی، قانون ارتقای بهره وری اجرا نشده است. این 
یکی از مهم ترین قوانینی است که بعد از گذشت 1۰ سال از زمان 
بوده  همراه  اجرایی  دستگاه های  مقاومت  با  هنوز  آن  تصویب 
از این پرستاران می گوید: شیفت های طوالنی  است. یکی 
مــدت بــرای کــادر درمانی به ویــژه در اورژانـــس که شغل 
خستگی  و  نبوده  مطلوب  چندان  دارنــد،  سختی  بسیار 
بــرای  هــم  و  مشکل زا   بیماران  بــرای  هــم  می تواند  مفرط 

کارکنان اورژانس خطرآفرین باشد.
پرستار دیگری در ادامه این بحث اضافه می کند :دستمزدها 
در وضعیت فعلی کفاف خیلی از هزینه های زندگی را نمی دهد 
چند سال پیش به علت درمان فرزندم مجبور شدم که مبلغی 
را قرض کنیم و اکنون برای پرداخت این هزینه ها مجبور هستم هم 
شیفت های سنگین بردارم و هم شغل دوم داشته باشم ولی اگر 
قانون ارتقای بهره وری برای کادر اورژانس اجرا شود، ساعات کاری 
بیشتری در حوزه اضافه کاری قرار می گیرد؛ ما شغل بسیار سختی 
داریم و کم خوابی بخشی از زندگی همیشگی  مان است اما دریافتی 
بربیاییم  از پس هزینه های زندگی  که بتوانیم  ما در حدی نیست 
زیادی  دریافتی های  سالمت  نظام  در  پزشکان  از  خیلی  درحالیکه 
دارنــد. همکار این پرستار نیز می گوید: با توجه به سختی های کار 
و زحماتی که در دوران کرونا متحمل می شویم، حق و حقوق ما به 
خوبی ادا نمی شود. مسئوالن وزارت بهداشت باید بیش از این به 
خواسته ها و مطالبات پرستاران توجه  و قوانین بر زمین مانده از 

جمله قانون تعرفه گذاری را اجرا کنند.
سال  همین  حتی  اما  بود  زده  کرونا  کشوری   1۳۹۹ سال  در  ایران 
که مسئوالن به »مدافعان  کرونایی هم باعث نشد تا وعده هایی 

سالمت« داده اند عملی شود.
کاظم جبرئیل زاده، مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در گفت و گو با جام جم 

کمبود نیروی پرستار را یکی از مشکالت عمده در استان ذکر کرده 
بیمارستان های  در  پرستار  و 88۰  هزار  سه  اکنون  هم  می گوید:  و 
 78 که  آنجایی  از  هستند،  فعالیت  مشغول  استان  دانشگاهی 
درصد پرستاران شاغل استان زن هستند وجود پرستاران مرد در 
حد لزوم برای فعالیت در بخش های مختلف بیمارستان ضروری 

است که کمبود آن موجب اعتراض بیماران می شود.
جبرئیل زاده می افزاید: در حال حاضر به ازای هر تخت فعال یک نفر 
پرستار وجود دارد که مطابق با استانداردها نبوده و مشکل کمبود 
پرستار را داریم ، با این وجود خدمات پرستاری از طریق اضافه کاری 

و به کارگیری نیروهای طرحی پوشش داده می شود.
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  امور  مدیر 
درمانی آذربایجان غربی جذب و تبدیل وضعیت نیروهای پرستاری، 
تعرفه خدمات پرستاری، فوق العاده خاص، بخشودگی مالیات در 
دوره کرونا، ایثارگری همکاران پرستار مبتال به کرونا، پاداش مرخصی 
همکاران پرستار در دوره کرونا، اصالح چارت و تسری معاونت به 
از موارد و خواسته های جدی جامعه  دانشگاه های علوم پزشکی 

پرستاری است که در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.
عدم  و  کرونا  پی  در  پی  پیک های  در  پرستاران  آمــاده بــاش  به  وی 
آنان اشاره کرده و ادامه می دهد:  از مرخصی برای  امکان استفاده 
پیگیری  حــال  در  و  شــده  ــه  ارائـ خصوص  ایــن  در  پیشنهادهایی 
است که پاداش مرخصی از 15 روز تا یک ماه به ازای هر سال برای 
پرستاران در نظر گرفته شود و اگر به هر علتی نتوانستند از مرخصی 

استفاده کنند، در سقف ذخیره مرخصی آنان لحاظ شود.
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  امور  مدیر 
درمانی آذربایجان غربی می گوید: با مجوزهای اخذ شده، حدود 53 تا 
55 هزار نفر نیروهای بهداشتی درمانی در استان جذب شدند که 4۰ 
تا 5۰ درصد آنها از گروه پرستاری بودند و پروسه جذب آنها در حال 

انجام است  تا شرایط بیمارستان های استان بهبود یابد.
وی درباره بودجه موردنیاز برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری نیز بیان می کند: تعرفه گذاری از محل صرفه جویی منابع، 
قابل اجراست و هزینه های مردم را کاهش می دهد. مراقبت های 
پرستاری می تواند جزئی از سرانه تشخیصی و درمانی هر شهروند  
نیازهای  و  مشکالت  از  چه  هر  این که  اســت  مسلم  آنچه  باشد.  

اساسی این قشر بگوییم کم است و کم.
پرستاران بدانید که مــردم دیـــارم، پـــدران، مـــادران و فــرزنــدان  این 
سرزمین قدردان شما هستند کاش مسئوالن هم قدردان باشند.

، زندگی بخشیدند  فرشتگان نجاتی که پنجه در پنجه ویروس مرگبار

زهرا بخشی 

خبرنگار

ارومیه  شــهــردار  شهری  خــدمــات  مــعــاون 
گــفــت:  مــدیــریــت شــهــری بــا آمـــاده ســازی 
با  دستفروشان،  بــرای  استقرار  محل های 
جدیت حل مشکل سد معبر را در دستور 

کار خود قرار داده است.
ارومیه، ولی مناف زاده  به گزارش جام جم 
ــازی بــازارچــه هــای  ــ ــاده س ــ شــنــاســایــی و آم
بــا  نـــقـــاط مــخــتــلــف شـــهـــر  مــخــتــلــف در 
وانــت هــای  ســامــانــدهــی  و  تجمیع  هـــدف 
ــه چهره  مــیــوه فـــروشـــی، مـــذاکـــره چــهــره ب
کارشناسان با دستفروشان و وانت بارها، 
در  ممنوع  مطلقا  توقف  تابلوهای  نصب 
عامالن بــه  اخطاریه  ــدور  ص معابر،    برخی 
نقاط  از  بــســاط  جـــمـــع آوری  و  مــعــبــر  ســـد 
از جمله اقدامات شهرداری در  را  خطرساز 
راستای حل معضل سد معبر برشمرد و 
گفت مدیریت شهری ارومیه برای حل این 

مشکل عزم جدی دارد.

وی بــا اشــــاره بــه ریــشــه هــای اقــتــصــادی، 
سد  پدیده  بــروز  در  فرهنگی  و  اجتماعی  
ــرد:  ســدمــعــبــر معضلی  ــ ــ ــار ک ــهـ مــعــبــر اظـ
ــن روزهـــا بــه دنــبــال وضعیت  ــت کــه ای اس
و  شــده  شهرها  گریبانگیر  اقــتــصــادی  بــد 
شهر ارومیه نیز به خاطر مهاجرت پذیری 
و  کــشــاورزی  فعالیت های  تعطیلی  نیز  و 

ساختمانی از این معضل به دور نیست.
ارومیه   شــهــردار  شهری  خــدمــات  مــعــاون 
میان  جــدی  همکاری  و  هماهنگی  نــبــود 
بــیــکــاری  ــار  کــن نــهــادهــا در  ســـازمـــان هـــا و 
و  صنعتی  ــای  ــد ه واح تعطیلی  و  جــوانــان 
و  فروشی  گران  پذیری،  مهاجرت  تولیدی، 
سوءاستفاده برخی مغازه داران را از جمله 

کــرد که معضل سد معبر  مــواردی عنوان 
و دستفروشی را در ارومیه دوچندان کرده 

است.
بـــه گــفــتــه او طــبــق قـــانـــون شـــهـــرداری هـــا، 
شـــهـــرداری مــجــاز بــه بــرداشــت و تخریب 
همین  ــر  ب و  نیست  شــهــرونــدان  امــــوال 
با  اســاس مدیریت شهری مصمم اســت 
ایجاد زیرساخت ها و کار فرهنگی مشکل 

سد معبر را حل کند.
ولی مناف زاده با اشاره به معضل سد معبر 
گفت:  ارومــیــه  عطایی  و  امـــام   خیابان  در 
متاسفانه سد معبر خیابان امام وعطایی 
از مــوارد  از طریق اجــاره دادن  در بسیاری 
پیاده رو توسط برخی از مغازه داران متخلف 
اتفاق می افتد که شهرداری ارومیه در گام 
صنفی،  ــور  ام مجمع  همکاری  بــا  نخست 
مغازه هایی که پروانه کسب نداشتند و یا 
تداخل صنفی داشتند را پلمپ کرده است.

نشریات  ــا  ب کــه   1376 ســـال  از 
، یک  ارومیه همکاری داشته ام 
آرزو دور و دراز خواست اصحاب 
ــایــجــان غــربــی بــوده  رســانــه آذرب
بــحــران  از  ــروج  ــ »خـ آن  و  ــت  اسـ

محرومیت و عقب ماندگی«.
این بحران، یک موضوع شعاری 
بر  بلکه  نــیــســت؛  انــتــخــابــاتــی  و 
اسناد و شاخص های اقتصادی 
به  و  می کند  تکیه  اجتماعی  و 
همین دلیل هم فصل مشترک 
آمـــــــال مـــــــردم و  ــت و  ــ ــواسـ ــ خـ
مسئوالن هم می توان دانست!
امــــا هـــنـــوز هـــم عــلــیــرغــم ایــن 
ــت  ــواسـ خـ و  ــری  ــ ــظ ــ ن وحـــــــدت 
مشترک، آنگونه که باید و شاید؛ 
سینمای  از  مــحــرومــیــت  غــبــار 
و   نــشــده اســت  اســتــان زدوده 
شکاف توسعه ای و محرومیت 
ــدون آن  همچنان وجــود دارد.بـ
یــادداشــت ماهیتی  ایــن  کــه در 
حقیقی یا حقوقی را مقصر بدانم 
دارد_  وجــود  مقصر  البته  که   -
زیرساخت  یــک  بــه  مــی خــواهــم 
انــداز توسعه  نظری برای چشم 
اگرچه  بکنم.  اشـــاره  استان  در 
بین  ــود  ــوجــ مــ تـــعـــارضـــات  در 
کم  فـــضـــای  در  عـــمـــل،  و  عــلــم 
فــشــارهــای  از  حــاصــل  تحملی 
اقتصادی، نظریه پردازی ، مقهور 
بدیهی  اما  می شود،  عملگرایی 
ــده و  ــدون داشــتــن ایـ اســـت ، بـ
توسعه ای  هیچ  توسعه،  آرزوی 

نمی افتد. اتفاق  واقــع  عالم  در 
ــیـــل هـــم شــایــد  بـــه هــمــیــن دلـ
وصول  راه  در  نقص  مهم ترین 
ــایــجــان  بــه آرمــــان تــوســعــه آذرب
غربی هم ما از فقر نظریه پردازی 
در ایــن حـــوزه رنــج مــی بــریــم که 
ــال، هــمــیــن سند  ــ ــث ــد مــ ــاهـ شـ
نتوانسته  کـــه  اســـت  آمـــایـــش 
چشم اندازی از آینده آذربایجان 
غربی توسعه یافته برای مدیران 
بکند. تــبــیــیــن  شـــهـــرونـــدان  و 
در  ــم،  نــگــارنــده هـ ذات ســخــن 
و  نقص  همین  بــه  توجه  اصــل 
ایــــراد اســاســی اســـت کــه اصــال 
آذربــایــجــان  مــنــظــور از تــوســعــه 
خروج  صرف  آیا  چیست؟  غربی 
عقب  و  مــحــرومــیــت  بــحــران  از 
اجتماعی،  و  اقتصادی  ماندگی 
ــه یک  بـ تــبــدیــل  را  ــا  ــان مـ ــتـ اسـ
جــمــعــیــت_ســرزمــیــن تــوســعــه 
توسعه  ؛  یـــا  مـــی کـــنـــد؟   یــافــتــه 
خاصیت و ماهیت دیگری را به 

ما می بخشد؟
یاداداشت های پیشین هم  در 
اشــــاره ای  تــوســعــه  فلسفه  بــه 
کــــــردم و هــمــیــشــه مــعــتــقــدم 
توسعه  مــفــهــوم  ــا  م کــشــور  در 
ــط شــــده اســــت و  ــل بـــا رشــــد خ
بــه هــمــیــن دلــیــل مــا اگــرچــه بر 
اقتصادی  شاخص های  مبنای 
ــا بر  ــت ه رشـــد یــافــتــه ایــم  و دول
ــا را  ــان مـ ــتـ ــاس اسـ ــ هــمــیــن اسـ
می دانند؛  یافته  رشد)توسعه( 
ــا بــــراســــاس شـــاخـــص هـــای  ــ امـ
توسعه  بــا  هــنــوز  مــا  اجتماعی، 
زنـــدگـــی در  کــیــفــیــت  ــود  ــب ــه ب و 
شاخص های  بــا  بسیار  اســتــان 
به  نگاهی  ــم.  ــ داری فاصله  ملی 
محیطی،  زیــســت  آســیــب هــای 
ــاک،  اجــتــمــاعــی، فــرســایــش خـ
طبیعی،  مــنــابــع  رفــتــن  بــیــن  از  
ــی،  ــ جــنــگــل هــا، زمــیــن هــای زراع
بــاغــی ، و بــرداشــت بــی رویـــه از 

مــی دهــد،  نــشــان  و...  مـــعـــادن، 
ــای ایـــــن نـــــوع رشـــد  ــه هـ ــنـ ــزیـ هـ
و  اجتماعی  حــوزه  بر  اقتصادی 
تحمیل  استان  زیست  محیط 
شده است و ما شاهد یک رشد 
مناطق  تشکیل  و  ناهمگون 
ســازی  فــراهــم  بـــدون  جمعیتی 
زیـــرســـاخـــت هـــای اجــتــمــاعــی و 
اقتصادی زندگی با کیفیت برای 
شــهــرونــدان بـــوده ایــم.ایــن که 
جمعیت   از  استان  روستاهای 
کشاورزی  اراضـــی  شــده،  تخلیه 
گردیده، دریاچه  باغی تخریب  و 
ارومیه خشک و استان با بحران 
روبــروســت،  حاضر  حــال  در  آب 
نشان مــی دهــد مــا یــک رشــد با 
را تجربه می کنیم. چه  ناپایداری 

باید کرد؟
واقـــعـــیـــت ایــــن اســــت کـــه هر 
اقتصادی  ویــژگــی هــای  استانی 
را  دارد.  و اجتماعی خاص خود 
ــی ظــرفــیــت هــا  ــرب ــایـــجـــان غ آذربـ
و قــابــلــیــت هــای اقـــتـــصـــادی و 
اجتماعی الزم برای رشد متوازن 
مهم  دارد.  را  پــایــدار  توسعه  و 
در  االن  بدانیم  ما  که  اســت  آن 
کجا قرار گرفته ایم و چرا در این 
جایگاه هستیم و می توانیم به 

کجا برسبم؟
و  بــا عــدد  کــه  مــا  جایگاه فعلی 
رقــــم و شـــاخـــص مــشــخــص و 
معین است. اما ، برای رسیدن 
آن  استحقاق  که  جایگاهی  به 
را داریم، باید به توافق برسیم.  
گــذشــتــه، مــعــمــوال اســتــان  در 
کـــشـــاورزی، به  ــا مــحــوریــت  را ب
می ساختند،  رهنمون  توسعه 
اما کشاورزی در هیچ منطقه ای 
توسعه   ــران  ــیــش پ ــوانــد  نــمــی ت
باشد. دلیل مشخص و شفاف 
محدود  منابع  کــشــاورزی  دارد. 
ارزش  و  مـــحـــدود  اشــتــغــال  بـــا 
افزود محدود دارد. البته تولید 

بسیار  و  مــی کــنــد،  اســتــراتــژیــک 
مهم است، اما نمی تواند سهم 
تــولــیــد  در  مـــالحـــظـــه ای  قـــابـــل 

ناخالص ملی داشته باشد. 
توسعه،  محورهای  سایر  بــرای 
ترانزیت،  و  نقل  و  حمل  مانند 
بازرگانی  گــردشــگــری،  صنعت، 
مختلف  ــای  ــزاره ه گ باید  هــم  و 
ح و بحث شود. یعنی پایه  مطر
بین  در  اســتــان  توسعه  نظری 
ح و مــورد  صــاحــب نــظــران مــطــر
بحث و گفتگو قرار بگیرد. باید 
ــرای  ب مختلف  فــکــر  ــای  ــاق هـ اتـ
و  بگیرد  شکل  استان  توسعه 
توسعه ای  مختلف  راهبردهای 
مورد بررسی قرار بگیرد  در همه 
این مباحث مرزی بودن استان 
و ارتباط آن با سه کشور بسیار 

ارزشمند می باشد.
مختلف  ــریـــدورهـــای  کـ امـــــروز   
شــمــال_جــنــوب بــــرای ارتــبــاط 
ــای  ــورهـ ــشـ کـ ــی  ــتـ حـ و  ــور  ــ ــش کــ
ح اســـــت کــه  هــمــســایــه مـــطـــر
گــلــوگــاه  ــی در  ــرب ــایـــجـــان غ آذربـ
به  دارد.  ــرار  ــ ق کــریــدورهــا  ــن  ایـ
گیری  شکل  صـــورت  در  ویـــژه  
ــای حـــوزه  ــورهـ ــشـ هـــمـــکـــاری کـ
قفقاز) 3+3(، استان آذربایجان 
ــی در  ــل ــدی ــی ب غـــربـــی جـــایـــگـــاه ب
خواهد اقتصادی  عرصه   ایــن  

 داشت. 
همین فرصت اقتصادی پیش 
دولتی  بخش های  می طلبد  رو 
حــاال  هــمــیــن  از  خــصــوصــی  و 
دست به کار شده و با برگزاری 
نشست های علمی و تخصصی 
غربی   آذربــایــجــان  ظرفیت های 
در  اول  نقش  داشــتــن  بـــرای  را 
ایــــن هــمــکــاری، شــنــاســایــی و 
مــعــرفــی بــکــنــنــد. یــعــنــی اکــنــون  
زمان پرداختن به نقش استان 
اقــتــصــادی  هــمــکــاری هــای  در 

منطقه ای _ ملی است.
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امام جمعه ارومیه: 
دولت نسبت به توسعه استان  

توجه ویژه   کند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه 
ارومیه گفت: با توجه به پایین بودن درآمد سرانه 
و  جمهور  رییس  است  الزم  آذربایجان غربی،  مردم 
داشته  استان  این  به  ویژه ای  توجه  دولت  هیات 

باشند.
سید  حجت االسالم  ارومیه،  از  جم  جام  گزارش  به 
سیاسی  عبادی  خطبه های  در  قریشی  مهدی 
و  نمایندگان  افزود،  ارومیه  هفته  این  جمعه  نماز 
راستای  در  همدلی  و  وحدت  با  استانی  مسئوالن 
مشکالت  بتوانند  تا  کنند  تالش  بودجه  جذب 
اقتصادی و معیشتی مردم آذربایجان غربی را برطرف 
کرده تا این استان نیز در مسیر توسعه قرار بگیرد. 
حجت االسالم قریشی به اهمیت مناسبت  16 آذر 
و روز دانشجو نیز اشاره کرد و گفت: روز دانشجو 
نمادی از ظلم ستیزی و استکبارستیزی دانشجویان 
در تاریخ ایران اسالمی است و امام راحل این حرکت 
النه  تسخیر  ساز  زمینه  را  دانشجویان  ماندگار 
مهمی  برگ  که  نامیدند  دوم  انقالب  و  جاسوسی 
به  اشاره  با  وی  است.  ایران  ملت  انقالبی  تاریخ  از 
در  ستیزی  استکبار  روحیه  حفظ  و  تقویت  لزوم 
بین دانشجویان و نسل جدید دانشجویی، افزود: 
دانشجویان والیتمدار باید  دشمن شناس باشند 
و در راه آرمان های انقالب و اسالم تالش کنند.  وی 
همچنین در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: 
مسئوالن ذی ربط می توانند مساجد را برای برگزاری 
نامه های  شیوه  تمامی  رعایت  با  ترحیم  مجالس 
بهداشتی آماده کنند تا این مراسم به بهترین شکل 

برگزار شود.

بین المللی  نقل  و  حمل  و  ترانزیت  دفتر  مدیرکل 
ســـازمـــان راهـــــــداری و حــمــل و نــقــل جــــــاده ای در 
دفتر  مدیرکل  همراه  به  سرو  مــرزی  پایانه  از   بازدید 
حمل  معاونت  تشکل های  امــور  و  ســازی  تــجــاری 
کامل  رعــایــت  ــر  ب شــهــرســازی  و  راه  وزارت  نــقــل  و 
پروتکل های بهداشتی و لزوم آزمایش بیماری کرونا 
از مسافرین در مبادی ورودی و خروجی مرزها تاکید 

کرد.
دفتر  مدیرکل  هدایتی  جـــواد  جــم  جــام  ــزارش  گـ بــه 
ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری 

و حمل و نقل جاده ای ضمن بازدید از قسمت های 
سالن  علی الخصوص  ســرو  مـــرزی  پایانه  مختلف 
رونــد  بــر  مـــرزی  پایانه  ایــن  مسافری  تاسیس  تـــازه 
کامل  رعایت  بر  و  نظارت  مسافرین  خــروج  و  ورود 
ــام آزمــایــش  ــج ــــزوم ان پــروتــکــل هــای بــهــداشــتــی و ل
تشخیص بیماری کرونا تاکید کرد و افزود: الزم است 
ورودی  مــبــادی  همان  از  بیماری  ایــن  کنترل  بــرای 
ورود  از  و  دهیم  انــجــام  را  کــار  ایــن  کشور  مــرز هــای 

بیماران کرونایی به میهن عزیزمان جلوگیری کنیم.
 هدایتی ادامه داد: یکی از اهداف سازمان راهداری 

و حمل و نقل جــاده ای توجه به لزوم رعایت کامل 
پــروتــکــل هــای بــهــداشــتــی در بــخــش مــســافــریــن و 
در  مخصوصی  مکان  در  باید  و  اســت  کــاال  ترانزیت 
به  خــروجــی  و  ورودی  مسافرین  مــرزی  پایانه های 
ورود  از  تــا  گیرند  قــرار  تست  و  معاینه  ــورد  م دقــت 
مبتالیان به بیماری کرونا و افراد مشکوک جلوگیری 
شده و همچنین کامیون های ورودی و خروجی به 
پایانه های مرزی نیز از روش هایی همچون گیت های 

ضدعفونی به لحاض بهداشتی کنترل شوند.
نقل  و  حمل  و  ــداری  راهــ مدیرکل  شکری  ارســـالن 

جاده ای آذربایجان غربی نیز که در این بازدید مدیر 
کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان 
راهــداری و حمل و نقل جــاده ای را همراهی می کرد، 
کرونا  محدودیت های  بــه  توجه  بــا   : ــت  داش اظــهــار 
نسبت  استان  مــرزی  پایانه های  از  مسافران  تــردد 
داشته  چشمگیری  کاهش  گذشته  ســال هــای  به 
خروجی  و  ورودی  مسافران  تردد  به طوری که  است 
مدت  به  نسبت  امسال  نخست  ماهه  هشت  در 
کاهش 58  پایانه مــرزی سرو  مشابه سال قبل در 

درصدی را نشان می دهد.

ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی و انجام  آزمایش کرونا از مسافران 
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرد:

غیر  به  باختر  پتروشیمی های  واحد های  تمامی  گفت:  مجلس  در  مهاباد  مردم  نماینده 
از مهاباد، به شهرداری ها و دهیاری ها عوارض می دهند  در حالی که مجتمع پتروشیمی 

مهاباد همچنان در برابر قانون و پرداخت عوارض ایستادگی می کند.
به گزارش جام جم جالل  محمودزاده با اشاره به موضوع سوال از وزیر نفت در خصوص 
محل  دهیاری   و  شهرداری   به  مهاباد  پتروشیمی  آالیندگی  عوارض  نکردن  پرداخت 
صنایع  سایر  و  سیمان  کارخانه  و  پتروشیمی  مانند  صنایعی  داشت:  اظهار  استقرارش 
آالینده که در مناطق محروم مستقر می شوند دارای چند پیوست اجتماعی هستند و 
اجتناب از آن مانع زایی در مسیر توسعه است. وی تصریح کرد: با توجه به این که این 
واحد های صنعتی آالیندگی قابل توجهی را به وجود می آورند و جاده ها و زیرساخت ها را 
تخریب می کنند و از سوی دیگر زمین کشاورزی را به صنایع تبدیل کرده اند و آب مصرف 
می کنند باید در خصوص جبران خسارت های وارده به وظایف اجتماعی خود عمل کنند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی گفت: ساخت مدارس، مساجد، کمک 
به تیم های ورزشی و کمک به بهزیستی و کمیته امداد از جمله پیوست های اجتماعی 
صنایع  این  همچنین  کرد:  بیان  وی  است.  شده  تعریف  آالینده  صنایع  برای  که  بوده 
و  شهرداری ها  به  را  عوارض  از  درصدی  باید  می کنند  ایجاد  که  آالیندگی  ازای  در  آالینده 
آن  و  مرتبه  یک  تنها  خود  کار  به  آغاز  زمان  از  مهاباد  پتروشیمی  اما  بپردازند  دهیاری ها 
هم نزدیک چهار میلیارد تومان در سالیان گذشته به شهرداری ها و دهیاری ها عوارض 

پرداخت و از آن سال به بعد از چنین تعهدی شانه خالی کرده است.
حقوقی  هیچ  مهاباد  شهرداری  کارکنان  گذشته  ماه   6 از  همچنین  افزود:  محمودزاده 

از محل عوارض و ساخت و ساز  آن چنانی ندارند و درآمدشان  دریافت نکرده و درآمد 
است و با توجه به این که پتروشیمی مهاباد در زمینی به مساحت 2۰۰ هکتار از بهترین 
اراضی کشاورزی مهاباد را اشتغال کرده و بین دو تا سه میلیون مترمکعب آب مصرف 

می کند و باید نسبت به پرداخت عوارض آالیندگی اقدام کند. 
و  کرده  ایجاد  جاده ها  در  بسیاری  تردد  مهاباد،  پتروشیمی  این که  به  اشاره  با  وی 
زیرساخت های ارتباطی را از بین می برد اظهار داشت: بنابراین مدیران این واحد باید این 
آسیب ها را جبران کنند یعنی هم پیوست های اجتماعی خود را انجام داده و هم ساالنه 
عوارض شهرداری ها و دهیاری ها را به مبلغ 4۰ تا 5۰ میلیارد تومان بپردازد اما متاسفانه 

از این کار سرباز می زند.
مجتمع  که  دارند  اعتقاد  آنها  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  مهاباد  مردم  نماینده 
در  غیرآالینده ای  صنایع  هیچ  که  حالی  در  ندارد  آالیندگی  گونه  هیچ  مهاباد  پتروشیمی 
کشور وجود نداشته و از سوی دیگر نیز تمامی پتروشیمی های باختر به غیر از مهاباد، به 

شهرداری ها و دهیاری های خود عوارض پرداخت می کنند.
وی با اشاره به این که عدم پرداخت عوارض مورد اعتراض مردم است بیان کرد: مردم 
خود  آالیندگی  حقوق  و  حق  دنبال  و  بوده  ناراضی  موضوع  این  از  شهرها  و  روستاها 
برای  پایین دستی  صنایع  ایجاد  مهاباد،  پتروشیمی  مجتمع  از  انتظار  حتی  و  هستند 
جلوگیری از خام فروشی و ارزش افزوده و برای ایجاد اشتغال مردم منطقه بود اما این کار 
را نیز انجام نداد. محمودزاده اظهار داشت: حتی مدیران این مجتمع حساب بانکی 3۰۰ 
ج کرده و سرمایه خود را در بانک های تهران متمرکز  میلیارد تومانی خود را از مهاباد خار
و  کرد  واگذار  مردم  به  بانکی  تسهیالت  می توان  مالی  منابع  این  با  که  حالی  در  کرده اند 
ضمن در اختیار داشتن نقدینگی، به بخش های دیگر وام پرداخت کنند اما متاسفانه 

منابع مالی خود را به تهران منتقل کرده اند.
صادرات  برای  مهاباد  گمرک  از  حتی  مهاباد  پتروشیمی  مجتمع  این که  به  اشاره  با  وی 
گمرک  از  مهاباد  پتروشیمی  متاسفانه  کرد:  تصریح  نمی کند،  استفاده  خود  محصوالت 
نیز  آن  گمرکی  از سود  نتیجه درصدی  و در  را صادر می کند  سایر شهرها محصول خود 
نصیب مهاباد نمی شود بنابراین  وزیر نفت برای پاسخگویی به این موضوع در مجلس 

حضور پیدا می کند.

نماینده مردم در مجلس:

پتروشیمی مهاباد از پرداخت عوارض آالیندگی به شهرداری  خودداری می کند

مدیریت شهری ابزاری است که به وسیله آن حکومت های 
محلی می توانند توسعه مشارکتی پایدار را به وجود آورند 
تقویت،  یعنی   ، پایدار فرهنگی  توسعه  آن  از  بخشی  که 
توسعه  چارچوب  در  فرهنگی  زندگی  تداوم  و  گسترش 
شهری است.  امری که تاکنون یا از آن غافل بوده اند یا به 
شکل ناقص و جزیره ای به آن پرداخته می شود. البته در 
قانون، تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 
برای  مهمی  جایگاه  و  نقش  شهرداران،  انتخاب  و  کشور 
در  فرهنگی  مشارکت  عرصه  در  کشور  شهرداری های 
فرایند توسعه فرهنگی شهری پیش بینی شده است. اما 

چرا باید در مدیریت شهری رویکرد فرهنگی اتخاذ شود؟ 
الوین تافلر در کتاب »شوک آینده« می نویسد: »شکی نیست که مرگ جغرافیایی 
آثار مهمی به همراه دارد.« این گفته تافلر بیانگر تغییر رویکرد  برای آینده شهر 
نسبت به شهرهاست؛ به این معنا که  نگاه به شهرها به عنوان واقعیاتی فیزیکی 
رو به افول است. یعنی برداشت از ساختار فیزیکی شهرها در قرن اخیر با اتکا بر 
مفاهیم صرف فیزیکی ناکافی می باشد. از طرفی دیگر کن وریل معتقد است که 
»امروزه دیگر سیاست شهری غیرقابل تفکیک از سیاست فرهنگی است«. این 
دیدگاه هم بیانگر این است که، سیاستگذاری فرهنگی شهر مستلزم شناسایی 
فرهنگی  تئوری های  بویژه  و  شهری  فرهنگ  عمومی  نظریه های  کارگیری  به  و 

مدیریت شهری است. 
نظریه های  به  مسلح  و  مسلط  شهرداری ها  فرهنگی  مدیران  این که  بر  مشروط 

فرهنگی باشند. 
بنابراین نگاه به شهر به عنوان خیابان ها و عمارت های شهری دیگر در مدیریت 
می طلبند  را  فرهنگی  رویکردی  ضرورت  شهرها  و  ست  شده  منسوخ  شهری 
طراحی،  شهرسازی  معماری،  همچون  مطالعاتی  رویکردهای  سایر  مکمل  تا 
برنامه ریزی شهری و... باشد. البته الزم به ذکر است که رویکردهای فرهنگی به 
شهر ناقض سایر رویکردهای )همچون معماری، طراحی، شهرسازی و...( نیست، 
بلکه با اهمیت یافتن  فرهنگ در چهار دهه اخیر و فرهنگی شدن تمامی امور و 
ابعاد زندگی انسان شهری؛ الزم است که تمامی این رویکردها از بستر فرهنگی 
شهر عبور داده شوند. امروزه دیگر سخن گفتن از معماری، طراحی و برنامه ریزی 

شهری بدون توجه به فرهنگ ناقص خواهد بود.
 جدید نیست 

ً
نگرش اجتماعی و فرهنگی به شهرداری در ایران موضوعی نسبتا

اما ضرورت آن رو به گسترش است. چرا که هم نگاه شهروندان به شهرداری ها 
 به عنوان سازمان انجام دهنده خدمات شهری و رفت و روب تغییر کرده 

ً
صرفا

است و هم زمینه های بیشتر و بهتری برای پاسخگویی شهرداریها به نیازهای 
مسائل  به  شهرداری ها  ورود  بنابراین  است.  شده  فراهم  اجتماعی  و  فرهنگی 
حوزه  در  شهروندان  جدید  نیازهای  به  معطوف  باید  هم  اجتماعی  و  فرهنگی 
و  بالقوه  کارکردهای  و  قابلیت ها  به  معطوف  هم  و  باشد  اجتماعی  و   فرهنگی 

بالفعل مناسب شهرداری ها در این زمینه باشد.
بر رسالتی که در خصوص توسعه فرهنگی شهر به  پس مدیران شهری عالوه 
عهده دارند، باید این نکته را مدنظر داشته باشند، که ارائه خدمات شهری و انجام 
سایر وظایف محوله به نحو مطلوب، بدون بهره گیری از زمینه فرهنگی مناسب 
میسر نخواهد شد؛ چیزی که تاکنون مدیران شهری از آن غافل بوده اند. بنابراین 
در همین راستا، بهبود دیدگاه مردم نسبت به شهرداری، جلب مشارکت آنان در 
ارائه خدمات شهری از قبیل بهداشت محیط و فضای سبز و ترغیب آنان به انجام 
از جمله مواردی  از قبیل پرداخت عوارض و... همگی  دقیق وظایف شهروندی 

هستند که مستلزم زمینه سازی فرهنگی مناسب می باشند.
بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه های فرهنگی و اجتماعی و تعلقات آن، مستقیم 
با غیر مستقیم در حوزه وظایف و اختیارات مدیریت شهری و شهرداری هاست. از 
زاویه دیگر، اهمیت توجه شهرداری ها به مسائل فرهنگی و اجتماعی زمانی آشکار 
بیندازیم.  شهرداری ها  با  مردم  تنگاتنگ  ارتباط  وسعت  به  نگاهی  که  می شود 
شهروندان  به  دیگر  ملی  نهاد  هر  از  بیش  که  محلی اند  نهادهایی  شهرداری ها 
انتظارات  این مردم،  و  اند  اقشار مختلف مردم  نزدیکند. شهرداری محل رجوع 
 مستقل اند که 

ً
فراوان و متنوعی دارند. شهرداری ها حکومت های محلی نسبتا

 امور مختلف شهر را بر عهده دارند. بنابراین مدیریت شهری ابزاری است 
ً
قانونا

که به وسیله آن می توان توسعه پایدار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به وجود 
آورد. در چنین شرایطی شهرداری ها می توانند به عنوان کارگزاران محلی توسعه 

فرهنگی و اجتماعی ایفای نقش کنند.
 از نظر فرهنگی، شهر خوب و مطلوب عالوه بر مدیریت شهری کارآمد نیازمند 
مدیریت  بنابراین  است.  شهروندی  وظایف  حقوق  با  آشنا  و  آگاه  شهروندانی 
شهری باید در زمینه های، آگاه ساز عمومی ایجاد و ارتقای فرهنگ شهرنشینی، 
زمینه های مختلف، فعالیت  در  آموزش شهروندان  و  گسترش شهروندمداری 
چون  مختلفی  موضوعات  در  موظفند  شهرداری ها  باشد.  داشته  فرهنگی 
اوقات فراغت شهروندان، حقوق و وظایف شهروندی، مشارکت شهروندان و 
ایجاد و توسعه اماکن و یادمان و میراث فرهنگی و نظایر اینها نقش ایفا کنند. 
خوشبختانه قانون در همه این موارد راه را برای فعالیت شهرداری ها بازگذاشته 
است و هیچ بهانه ای برای محدود کردن فعالیت های فرهنگی به مواردی خاص 

پذیرفتنی نیست.

ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در مدیریت شهریضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در مدیریت شهری

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: از شهریور و با حمایت دولت مردمی، 
عملیات احداث 453 کیلومتر راه اصلی و بزرگراه در این استان آغاز شده است.

به گزارش جام جم سید محسن حمزه لو افزود: این میزان راه در نقاط مختلف شمال 
و جنوب آذربایجان غربی اجرامی شود. وی ادامه داد: با توجه به برآورد صورت گرفته، 
بیش از ٢١ هزار میلیارد ریال برای راه و بزرگراه و راه اصلی در این استان هزینه می شود. 

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: با همت شبانه روزی و حمایت دولت 
طی یک سال آینده شاهد بهره برداری از این مسیرها خواهیم بود. حمزه لو با اشاره 
به اهمیت ساخت و توسعه راه های ایمن در افزایش فرصت های سرمایه گذاری و 
دستیابی به توسعه پایدار، بیان کرد: تکمیل این حجم طرح ساخت و توسعه راه ها 
در این بازه زمانی بی سابقه است. وی تاکید کرد: مجموعه راه وشهرسازی استان 

از ظرفیت  مالی و اعتباری ملی و استانی، کمیته برنامه ریزی شهرستان ها و خّیران 
منطقه  جاده ای  حمل ونقل  زیرساخت های  عرصه  تا  می کند  استفاده  راهسازی 
وی گفت: بهره گیری از مزیت های موقعیت جغرافیایی استان در  متحول شود.  
تالش  که  شده  تعریف  پایدار  اقتصاد  توسعه  اهداف  از  یکی  حمل ونقل،  عرصه 

می شود با تکمیل طرح های نیمه تمام راهسازی این امر محقق شود.

حرکت جهادی برای احداث 4۵3 کیلومتر راه در آذربایجان غربی آغاز شد

جعفر احمدی

جامعه شناس

اقتصادی

اجتماعیاجتماعی

خبر
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شهرداری ارومیه:
نــیــروهــای قـــــراردادی شــهــرداری 

تبدیل وضعیت می شوند

تحول  نوسازی،  دفتر  مدیرکل  با  ارومیه  شهردار 
و  شهرداری ها  سازمان  اطالعات  فنآوری  و  اداری 
دهیاری های کشور دیدار و در خصوص ساماندهی 
نیروهای قراردادی، چارت و اصالح ساختار سازمانی 

گفت و گو کرد.
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  گزارش  به 
ارومیه، در این نشست شهردار و دبیر اول شورای 
اسالمی شهر ارومیه با عباس کرکه  آبادی مدیرکل 
اطالعات  فنآوری  و  اداری  تحول  نوسازی،  دفتر 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور دیدار و 
چارت  قراردادی،  نیروهای  ساماندهی  خصوص  در 
و اصالح ساختار سازمانی گفت و گو کرد. همچنین 
در این دیدار موضوعاتی چون ساماندهی نیروهای 
قراردادی و چارت، اصالح ساختار سازمانی و پیگیری 
پرسنل  امورات  به  مربوط  مشکالت  رفع  برای 
نشست  ادامه  در  شد.  مطرح  ارومیه  شهرداری 
خصوص  در  الزم  اقدامات  شد؛   مقرر  همچنین 
بازنگری در چارت سازمانی و ارتقای شغلی پرسنل 
اعم از کارشناسی خبره و عالی برای افراد حایز شرایط 

صورت گیرد.
بیش از یک هزار تن قیر رایگان به شهرداری ارومیه 
اول  دبیر  و  شهردار  نشست  در  یافت   تخصیص 
شورای اسالمی شهر ارومیه با مدیران کل سازمان 
خصوص  در  کشور،  دهیاری های  و  شهرداری ها 
اختصاص قیر برای شهرداری رایزنی های الزم انجام 
برای  رایگان  از یک هزار تن قیر  و در نهایت بیش 
تخصیص  ارومیه  شهرداری  به   14۰1 عمرانی  فصل 
آتی  ماه  یک  ظرف  مهم  این  که  شد  مقرر  و  یافت 

تحویل شود.

خبر

امام خمینی )ره(

شهرداری  آرامستان های  مدیریت  سازمان  رئیس 
متوفیات  برای  قبر  هزار  دو  امسال  گفت:  ارومیه 
آماده شده است و تا سال 14۰1 نیز پاسخگو خواهد 

بود.
با  گو  و  گفت  در  مؤمن  عباسعلی  االسالم  حجت 
خاکبرداری  عملیات  با  رابطه  در  ارومیه  در  جم  جا 
باغ رضوان اظهار داشت: احداث قطعات جدید و 
آنها به دلیل انحراف بنای موجود در  خاکبرداری از 
قبور از قبله و ایجاد مشکل در دفن اموات بود که 

هم اکنون در چند قطعه انجام می شود.
وی افزود: قطعه 55 به مساحت 6 هزار و 564 متر 
مکعب، قطعه 57 به مساحت  سه هزار و 825 متر 
مکعب، قطعه خانواده شهدا به مساحت هزار و 
47۰ مترمکعب، فاز دو قطعه 49 به مساحت هزار 
مساحت  به  هنرمندان  قطعه  مترمکعب،   625 و 
2 هزار و 961 متر مکعب خاکبرداری شده است و 
همچنین در قطعه های64، 65 و 49 نیز به میزان 
3۰۰۰ متر مکعب اصالح قبور پیش ساخته انجام 

شده است.
زمان  افزود:  ادامه  در  مؤمن  االسالم  حجت 
در  و  شده  شروع   14۰۰ خرداد  اواسط  از  خاکبرداری 
برای  همچنین  می رسد،  اتمام  به  آتی  سال  مهر 
بودن  غیرهمسطح  دلیل  به  جدید  قبور  احداث 

زمین در برخی مناطق از باغ رضوان خاکبرداری و در 
برخی دیگر خاک ریزی و تسطیح می کنیم.

وی با بیان این که امسال دو هزار قبر برای اموات 
آماده شده است و تا سال 14۰1 نیز پاسخگو خواهد 
بود، گفت: از بهار سال آینده دوباره خاکبرداری برای 

احداث قبور آغاز می شود.
حجت االسالم مؤمن اضافه کرد: برای ایجاد ظرفیت 
دو برابری در باغ رضوان و جلوگیری از اسراف زمین 
را  طبقه  دو  قبور  احداث  قطعات،  مدرن سازی  و 
کار  مهندسی  کامال  صورت  به  که  زده ایم  استارت 
شده اند و هم اکنون 95 درصد باغ رضوان را قبور 
دو طبقه و 5 درصد از آن را قبور یک طبقه تشکیل 

می دهد. 
شهرداری  آرامستان های  مدیریت  سازمان  رئیس 
ارومیه در ادامه افزود: در ابتدای همه گیری کرونا بر 
اساس بخشنامه وزارت بهداشت و پروتکل های 
بهداشتی، مجاز به دفن اموات کرونایی در قبور دو 
طبقه نبودیم  و به همین دلیل 566 قبر یک طبقه 
ایجاد شد اما از مهر امسال این ممنوعیت لغو و 
3 هزار و 6۰۰ قبر دو طبقه برای اموات کرونایی ایجاد 

شد.
حجت االسالم مؤمن گفت: قبور دو طبقه در قطعه 
57 و 55 و هنرمندان و فاز دوم قطعه های  49 و 64 

و قطعه والدین شهدا ایجاد شده است.
رضوان  باغ  پروژه های  هزینه های  کرد:  اذعان  وی 
اموات  برای  خدمات  درآمد  طریق  از  ارومیه 

همشهریان تامین می شود .
خصوص  در  ادامه  در  مؤمن  االسالم   حجت 
قیمت های قبور افزود:  نسبت به موقعیت مکانی 
بودن  رفاهی  امکانات  دارای  و  دسترسی  امکان  و 
قبور  برای  اما  است  متفاوت  قیمت ها  قطعه  هر 
و  کفن  خدمات  هزینه  ریال  میلیون  عمومی  45 
دفن اخذ شده و هزینه زمین توسط خود شهرداری 

پرداخت می شود.
توسعه  ح  طر به  اشاره  با  مؤمن  االسالم  حجت 
باغ  گسترش  با  افزود:  قدیمی  اداری  ساختمان 
رضوان نیاز به بخش های مدیریتی، فنی و عمرانی، 
و  فرهنگی  امور  رسانی،  اطالع  و  ارتباطات  امور 
مقاومت  پایگاه  نمازخانه،  قردادها،  امور  مذهبی، 
در  قسمت ها  سایر  و  گمنام  شهدای  بسیج 
زیاد  اما به دلیل هزینه های  نیاز مبرم بود  سازمان 
ساخت ساختمان جدید،  اقدام به تعمیر، تغییرات 
و توسعه ساختمان قدیم استارت خورد و حدود 
4۰۰ مترمربع با 11 اتاق و هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد 
تمامی  تا  است  شده  آماده  ریال،  میلیون   5۰۰ و 

قسمت های اداری سازمان مستقل شود.
شهرداری  آرامستان های  مدیریت  سازمان  رئیس 
سازمان  آینده  برنامه های  به  اشاره  با  ارومیه 
برنامه های  کردن  اجرا  کرد:  نشان  خاطر  آرامستان 
عمرانی، فرهنگی و مذهبی و رفاهی در دستور کار 

سازمان قرار دارد.
 وی از ساخت پارکینگ طبقاتی به وسعت 3 هزار 
ایجاد  گفت:  و  داد  خبر  زائرین  برای  مترمربع  و 6۰۰ 
غسالخانه مدرن همراه با پذیرش، سردخانه مدرن، 
آقایان و بانوان،  سالن های برگزاری سوگواری برای 
 32 خیابان  اتصال  و  مهدکودک  غذاخوری،  سالن 
کاستن  جهت  کمربندی  به  باکری  شهید  متری 
مدیریت  سازمان  آتی  برنامه های  از  ترافیک  از 

آرامستان ها شهرداری ارومیه است.

ظرفیت قبور پیش ساخته باغ رضوان ارومیه     تا سال 1401

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گردشگری  فعالیت  مجوز  تاکنون  غربی؛  آذربایجان 
سالمت برای 15 شرکت در استان صادر شده و برای 
تعامل بیشتر بین  این حوزه،  در  بهبود فعالیت ها 

بخشی الزم و ضروری است.
فرهنگی،  میراث  مدیرکل  جم،  جام  گزارش  به 
در  غربی  آذربایجان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
گردشگری سالمت  خصوص توسعه فعالیت های  
در استان اظهار کرد: با بررسی های کارشناسی شده 
حوزه  گردشگری  شرکت   15 تاکنون  مجموعه،  این 
را دریافت کرده اند و صدور  سالمت مجوزهای الزم 
آژانس هایی که تمایل به  گواهینامه تخصصی برای 
با دقت  فعالیت در حوزه گردشگری سالمت دارند 

نظر ادامه دارد.
جلیل جباری  افزود در این راستا جلسات متعددی 
جمله  از  حوزه  این  در  مرتبط  نهادهای  و  ارگان ها  با 
نمایندگی  و  بیمارستان ها  پزشکی،  علوم  دانشگاه 
امورخارجه در استان برگزار شده است و برای نظام 
تعرفه های  تعیین  جمله  از  فعالیت ها  کردن  مند 
بین بخشی الزم  از پیش  تعامل بیش  قانون مند، 
اساس  بر  کرد:  نشان  خاطر  وی  است.  ضروری  و 
وزارت  و  بهداشت  وزارت  شده  منعقد  نامه  تفاهم 
مجاز  فقط  تسهیل گر  شرکت های  فرهنگی،  میراث 
به فعالیت و خدمات درمانی در داخل بیمارستان ها 
زیر  نیز  سالمت  گردشگری  شرکت های  و  هستند 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  پوشش 
مسافر،  پذیرش  با  می توانند  استان  دستی  صنایع 
انتقال  مبدا،  کشورهای  از  مسافر  جذب  و  بازاریابی 
پذیرش  برای  وهمکاری  پذیرایی  و  اقامت  مسافر، 

میراث  مدیرکل  کنند.  فعالیت  بیمارستان ها  در 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی 
همچنین تصریح کرد؛  در حوزه گردشگری سالمت 
بروز برخی مشکالت از جمله همکاری نکردن برخی 
بیمارستان ها با آژانس های مسافرتی و شرکت های 
برای  و  این حوزه مشکل ساز شده است  در  مجاز 
جلوگیری از پذیرش بیماران در واحد های غیر مجاز 
و استفاده از ظرفیت واحد هایی با بخش  ای پی دی 

همکاری دو سویه الزم و ضرور ی است.
و  گردشگری  شرکت های  وظایف  تفاوت  به  جباری   
پذیرش  و  جذب  حوزه  در  تسهیل گر  شرکت های 
برنامه های  تمام  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  بیماران 
در  بیماران  نقل  و  حمل  به  مربوط  امور  و  اقامتی 
شرکت های  فعالیت  زمره  در  دقیقا  سالمت،  حوه 
تسهیلگر  شرکت های  و  است  سالمت  گردشگری 
ولی  کنند،  ورود  زمینه  این  در  نباید  وجه  هیچ  به 
متاسفانه اقدام به پذیرش بیمار می کنند که چنین 

اقدامی مشکل زاست. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شرکت ها  با  همکاری  داد:  ادامه  غربی  آذربایجان 
می تواند  سالمت  گردشگری  حوزه  آژانس های  و 
گردشگری  ظرفیت  از  استفاده  در  مهمی  عامل 
هتل ها،  مجاز،  اقامت  محل های  رونق  استان، 
گردی  طبیعت  گردی،  بوم  واحدهای  اقامتی،  اماکن 
اماکن  از  بازدید  برای  شهری  گشت های  گرم،  آب  و 
به  و  شود  استان  گردشگری  جاذبه های  و  تفریحی 
گردشگری  اقتصاد  برای بهبود  عنوان بستری مهم 

آذربایجان غربی به شمار آید.
وی در پایان با اشاره به اهمیت فعالیت دستگاه های 
راهبری  کمیسیون  کرد:  خاطرنشان  مرتبط،  اجرایی 
گردشگری سالمت با حضور فعال ارگان های ذیربط 
کمیسیون  این  طریق  از  و  است  شده  تشکیل 
می توان از ظرفیت گردشگری سالمت استان حداکثر 
بهره برداری را انجام داد و امیدواریم با توسعه این 
فعالیت ها عالوه بر قانون مند کردن همه فعالیت ها 
گردشگری  حوزه  سودجویان  و   دالالن  فعالیت  از 

سالمت جلوگیری کنیم.

لزوم هم افزایی حوزه های مرتبط با توسعه 
گردشگری سالمت


