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کالف سردرگم سد معبر در ارومیه؛

انگشت
اتهام متوجه
کیست؟

سد معبر در پیادهروهای قدیمی و کم عرض شهر ارومیه تبدیل به مشکلی الینحل شده
است ،فضای پیادهروها در اکثر خیابانهای اصلی با بساط دست فروشان و یا برخی مغازه
داراناشغالشدهوعبور ومرور رابرایعابرانپیادهبامشکلمواجه کردهاست؛موضوعی
کهامامجمعهارومیهنیز در خطبههاینماز جمعهبه آنپرداختواز مسئوالنخواستتابهایناوضاع
که موجب هتک حرمت به نوامیس مردم میشود ،پایان دهند.
استاندار آذربایجان غربی نیز پیشتر بر لزوم حل مشکل سدمعبر توسط شوراهای اسالمی شهر و
شهرداریها تاکید کرده و خواستار تعریف ساز و کار مناسب در این خصوص شده بود.

کالنتریهای شهربانی ارومیه در
زمان جنگ جهانی اول
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سفر دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری
به منطقه آزاد ما کـ ــو
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی :
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سدها دلیل خشکی دریاچه
ارومیه نیست
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نگاهی به شاخصهای
توسعهای آذربایجان غربی
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اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان غربی

کالنتریهای شهربانی ارومیه در زمان جنگ جهانی اول
پیش از تشكیل نظمیه یا شهربانی به سبك نوین و اروپایی در روزگار
ناصرالدین شاه قاجار در سال  1257ش ،نظم و امنیت شهرها به عهده
«داروغه» بود كه زیر نظر ادارهای به نام «دیوان بیگی» كه در رأس آن بیگلر
بیگی (فرماندار حاكم) قرار داشت انجام وظیفه می كرد .در ارومیه محل
استقرار داروغه در محله بازارباش و در خیابان اقبال الدوله بود .قابل بیان

خبر

کالف سردرگم سد معبر در ارومیه؛

ن ــگ ــاه ــی بـ ــه ش ــاخـ ـصه ــای
توسعهای آذربایجان غربی

برای طراحی و اجرای
پروژه گذر از چالش
اج ـت ـمــاعــی توسعه
نـیــافـتـگــی ،نیازمند
دانـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــن وضـ ــع
م ــوج ــود هـسـتـیــم.
هوشنگ عطاپور
قاعدتا شاخصهای
اس ـتــانــدارد ارزیــابــی
روزنامه نگار
ت ــوســع ــه انــس ــان ــی،
اجتماعی و اقتصادی ،مبنای علمی و مستدل
برای ارزیابی شرایط کنونی است .این سلسله
گ ــزارش کــه محل ارج ــاع و ماخذ شاخصهای
توسعهای استان آذربــایـجــان غربی؛ داد هه ــا و
اطالعات مرکز آمــار ،سازمان برنامه و بودجه،
نشریات وزارتخانههای ذیربط و پژوهشهای
آکادمیک دانشگاهی است ،از این شمارگان در
ویژهنامه جامجم منتشر خواهد شد.
سیمای عمومی استان
م ـســاحــت اسـ ـت ــان آذرب ــایـ ـج ــان غ ــرب ــی ب ــدون
اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب دری ـ ــاچ ـ ــه ارومـ ـ ـی ـ ــه ب ـ ــا وســع ــت
412÷37کیلومترمربع حــدود  2/3درصــد از کل
مساحت کشور را به خود اختصاص داده است.
با این وسعت ،استان از نظر مساحت در رتبه
 12قرار دارد.
ط ـبــق س ــرشــم ــاری سـ ــال  1395ایـ ــن اس ـتــان
 3,265,219نفر جمعیت دارد کــه نسبت به
کشور حدود  4/1درصد است .با این جمعیت،
استان در رتبه  8قرار دارد 65/4 .درصد ساکنان
استان در نقاط شهری و  34/6درصد در نقاط
روسـتــایــی هستند .اسـتــان از لحاظ جمعیت
ش ـهــری در رت ـبــه هشتم و از ل ـحــاظ جمعیت
روستایی در رتبه هفتم کشور قرار دارد
طی چهار دهه گذشته ( )1395-1355مشابه با
کل کشور ،جمعیت استان افزایش یافته ،به
نحوی که بیش از  857هزار نفر به جمعیت کل
استان اضافه شده است .به بیان دیگر در چهل
سال گذشته جمعیت استان حدود  132درصد
افــزایــش یافته اســت .رشــد شتابان جمعیت
اسـتــان در دهــه  60طــی دهـ ههــای بعدی ادامــه
نیافت و در دوره  1390تا  1395به کمترین مقدار
( 1/17درصد) رسید .مشاهده میگردد که نرخ
رشد جمیعت استان به استثناء دهه  70و نیمه
دوم دهه  80همواره نسبت به متوسط کشوری
کمتر میباشد.طبق سرشماری ســال ،1395
اروم ـیــه پرجمعیت تــریــن شهرستان استان
بــا  1,040,565نفر جمعیت و سهم جمعیتی
 31/9درصــد میباشد .شهرستان خــوی نیز با
جمعیت 348,664ن ـفــر و سهم جمعیتی 10/7
درصدی دومین شهرستان پرجمعیت استان
و شهرستان میاندوآب با جمعیت273,949
نفر سومین شهرستان پرجمعیت استان با
سهم  8/4درصدی به شمار میآیند به نحوی
که بیش از نیمی از جمعیت استان در این سه
شهر ساکن میباشند.
مهاجرت
خــالــص مـهــاجــرت اس ـتــان آذربــای ـجــان غــربــی در
دورههای  1355تا  1395نشان میدهد علیرغم
تغییرات در جمعیت وارد شده به یا خارج شده
از استان در دور هه ــای سرشماری یعنی چهار
دهه گذشته ،همواره منفی و یکی از استانهای
مهاجرفرست کشور بوده است.
طی فاصله  5ساله از سرشماری سال  1390تا
سال  1395تعداد 36146نفر به استان وارد و
 48309نفر از اسـتــان خــارج شــدهانــد بــه طــوری
کــه بــا نــرخ خالص مهاجرت 0/85درص ـ ــد ،این
استان جزو استانهای مهاجرفرست محسوب
میشود و در مقایسه با سایر استانها در رتبه
چهاردهم کشوری قرار دارد.
از کل مهاجران وارد شده به استان آذربایجان
غربی در سال  1390تا  ،1395استان آذربایجان
شرقی مبدا جابجایی بیشترین سهم از کل
مهاجران (ح ــدود  32/7درص ــد) بــوده اســت.
اس ـتــان ت ـهــران دوم ـیــن م ـبــدا م ـهــاجــران وارد
شــده به استان حــدود ( 18/1درصــد) و استان
کردستان حدود(  10/8درصد) در رتبه سوم قرار
دارد.از بین شهرستانهای استان آذربایجان
غــربــی ،شهرستان چ ــال ــدران مقصد کمترین
مـهــاجــران ب ــوده و شهرستان اروم ـیــه مطابق
انتظار مقصد بیشترین مهاجران وارد شده
بــوده اســت .اسـتــان آذربــایـجــان شرقی مقصد
اصلی مهاجران خارج شده از استان آذربایجان
غربی میباشد .حــدود  31/5درصــد مهاجران
خارج شده از استان به استان آذربایجان شرقی
مهاجرت کــردهانــد .سهم استان تهران 24/6
درصـ ــد ،سـهــم اس ـتــان کــردس ـتــان  9/1درص ــد،
سهم استان البرز 5/4درص ــد و سهم استان
اردب ـیــل 4/2درصــد از کــل مهاجرتهای خــارج
شده از استان است.

است در سال 1297ش شهربانی ارومیه دارای چهار کالنتری در نقاط مختلف
شهر برای امنیت داخلی و مقابله با اشرار وجود داشت که عبارتند از:
کالنتری شماره  1در محله هزاران به ریاست ستوان دوم بهادرخان افشار،
کالنتری شماره  2در محله هفت آسیاب به ریاست فخرالسادات و به
معاونت سرگرد اسکندرخان افشارپناه ،کالنتری شماره 3در بازار به ریاست

احمد آقا که داروغه شهر بود و کالنتری شماره  4کالنتری مرکز که رئیس
معینی نداشت و توسط سه یا چهار نفر سرپاسبان تحت ریاست رئیس
شهربانی اداره میشد .عکس فوق میدان ایالت جلوی شهربانی قبل از
سال  1330است.
منبع :بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی

انگشت اتهام متوجه کیست؟

یک عضو شورای شهر ارومیه" :سیستمی در شهرداری است که از دست فروشان اجاره میگیرد"
سد معبر در پیادهروهای
ق ــدیـ ـم ــی و ک ـ ــم ع ــرض
شهر اروم ـیــه تبدیل به
مـشـکـلــی الی ـن ـحــل شــده
است ،فضای پیادهروها
در اکثر خیابانهای اصلی
راضیه محمود پور
با بساط دست فروشان
و یــا بــرخــی م ـغــازه داران
خبرنگار
اش ـ ـغـ ــال ش ـ ــده و ع ـبــور
و مـ ــرور را بـ ــرای عــابــران
پیاده با مشکل مواجه کــرده اســت؛ موضوعی که
امام جمعه ارومیه نیز در خطبههای نماز جمعه به
آن پرداخت و از مسئوالن خواست تا به این اوضاع
که موجب هتک حرمت به نوامیس مردم میشود،
پایان دهند.
استاندار آذربــایـجــان غربی نیز پیشتر بر لــزوم حل
مشکل سدمعبر توسط شوراهای اسالمی شهر و
شهرداریها تاکید کرده و خواستار تعریف ساز و کار
مناسب در این خصوص شده بود.
البته سدمعبر در کالنشهر ارومیه فقط شامل بساط
دســت فــروشــان در پیاده روهــا نمی شــود ،حاشیه
اغلب خیابانهای شهر و الین کندرو و حتی حاشیه
الین تندرو بزرگراه کمربندی خاتم االنبیاء نیز از وانت
بارهای میوه فروش در امان نمانده و نه تنها موجب
ترافیک شده بلکه تصادف و خسارات جانی و مالی
را در پی داشته است .با این اوصاف و وضعیت سد
معبر در شهر ارومیه ،تا کنون اقدام ملموسی برای
رفع این مشکل که سیما و منظر شهری را برهم زده ،
صورت نگرفته است .هر چند کارشناسان ،در شرایط
موجود علت افزایش دستفروشان و وانت بارها را
بیشتر در بیکاری و نبود درآمــد به سبب مشکالت
معیشتی میدانند امــا میطلبد مسئوالن شهری
به گــونـهای ایــن وضعیت را سامان دهند تا ضمن
کمک به کسب روزی حالل این افــراد ،حقوق دیگر
شهروندان نیز تضییع نشود.
بــرخــورد بــا سدمعبرکنندگان مطالبه شـهــرونــدان
ارومیه ای
سد معبر در شهر ارومـیــه با گذشت زمــان بیشتر
شده و نارضایتی عمومی را در پی دارد.
محدثه قندیلو یکی از شهروندان ارومـیـهای با گله
مـنــدی از وضعیت دسـتـفــروشــان در خیابانهای
اصلی شهر میگوید :بــرای بسیاری از ما بارها این
موضوع پیش آمده که به هنگام عبور از پیادهروها
و به دالیل مختلف که سد معبر ایجاد شده مجبور
شویم مسیر خود را به سمت خیابان تغییر دهیم که
در مواردی هم باعث بروز تصادف شده است.
وی میافزاید :برخورد با عامالن سد معبر از مهمترین
مطالبات شهروندان ارومیهای بوده که با توجه به
بازگشایی م ــدارس و رفــت و آمــد دانــشآم ــوزان در
پیادهروها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
نارضایتی از برخورد گزینشی ماموران شهرداری با
وانت بارها
نکته جالب اینکه با وجود نارضایتی شهروندان از
شرایط موجود ،سدمعبرکنندگان هم از این اوضاع
گله مندند و حاضر نیستند به خارج از محدوده شهر
و یا هیچ مکان غیر معبری نقل مکان کنند چراکه
معتقدند باید برخورد و یا حتی ساماندهی برابر قانون
و بدون اغماض و تبعیض و برای همه باشد و نه فقط
آنان! یکی از سد معبرکنندگان ارومیه با بیان اینکه
جاضر نیستیم به اطراف باغ رضوان نقل مکان کنیم
میافزاید :اگــر قــرار اســت جابه جایی صــورت بگیرد
نباید گزینشی باشد و اگر مکانی در نظر گرفته شود
کــه تمام صنوف ســد معبر کننده در آنجا تجمیع
شوند ما هم با دیده منت پیروی میکنیم.
یکی دیگر از سدمعبرکنندگان با اشــاره به اینکه

برخورد ماموران مقابله با سدمعبر گزینشی است،
یگــویــد :اگ ــر قــانــونــی هــم بــاشــد همه در بــرابــر آن
مـ 
یکسانیم  ،مــن بــارهــا شاهد ایــن مــوضــوع بــوده ام
کــه مــامــوران ش ـهــرداری ت ــرازو و اجـنــاس مــن و سایر
همکارانم را بــرده ولــی با عــدهای که معلوم نیست
از کــدام کانالها سفارش میشوند هیچ برخوردی
نداشته انــد .اگــر در موضوع برخورد با وانــت بارها،
بحث برخورد گزینشی مطرح است در رابطه با معابر
خیابانهای اصلی شهر ،انگشت اتهام به سمت
یشــود کــه پای
ش ـهــرداری اســت و اینگونه ادع ــا م ـ 
شهرداری در اجاره دادن پیاده روها به دستفروشان
در میان اســت .موضوعی که شهردار ارومیه آن را
تکذیب و در مقابل یکی از اعضای شــورای اسالمی
شهر ارومیه آن را تایید میکند.
پهن کردن بساط دستفروشی در پیاده روها فرار از
قانون است
صاحبان کسب و کــارهــای م ـجــوزدار نیز بر برخورد
با سدمعبرکنندگان اصــرار دارنــد و معتقدند ادامه
این شیوه کاسبی و عدم برخورد باسدمعبر موجب
شده است تا برخی مغازه داران نیز بساط خود را در
پیادهراهها و خیابان پهن کنند چرا که با این روش
نیازی به پرداخت مالیات ،اجاره بها ،هزینه آب و برق
و پاسخگویی به بازرسان بهداشت ،تعزیرات و غیزه
نیست و درآمد هم بیشتر و بی هزینه است.
ش ـ ـهـ ــرداری م ـجــاز ب ــه ب ــرداش ــت و ت ـخــر یــب امـ ــوال
شهروندان نیست
ولی مناف زاده معاون خدمات شهری شهردار ارومیه
در گفت و گو با جام جم میگوید :سدمعبر معضلی
است که این روزها به دنبال وضعیت بد اقتصادی
گریبان گیر شهرها شده و شهر ارومیه نیز به خاطر
مهاجرت پذیری و نیز تعطیلی فعالیتهای کشاورزی
و ساختمانی از این معضل مستثنی نیست .
وی میافزاید :بیکاری جوانان ،تعطیلی کارخانههای
موجود ،نبود زمینه فعالیت شغلی ،مهاجرت پذیری،
گــران فروشی و ســوء استفاده مغازهها را از جمله
مواردی هستند که معضل سد معبر و دستفروشی
را در ارومیه دوچندان کرده است.
مناف زاده تصریح میکند :شناسایی و آماده سازی
بازارچههای مختلف در نقاط مختلف شهر با هدف
تجمیع و ساماندهی وانتهای میوه فروشی ،مذاکره
چهره به چهره کارشناسان با دستفروشان و وانت
بارها ،نصب تابلو توقف مطلقا ممنوع در برخی معابر،
صــدور اخطاریه به عاملین سد معبر و جمع آوری

بساط از نقاط خطرساز از جمله اقدامات شهرداری
در راستای حل معضل سد معبر میباشد.
یهــا،
نکــه طبق قــانــون شـهــردار 
وی بــا اش ــاره بــه ای ـ 
ش ـ ـهـ ــرداری م ـجــاز ب ــه ب ــرداش ــت و ت ـخــریــب امـ ــوال
شهروندان نیست اذعان میکند :شهرداری از طریق
مذاکره و نصب تابلو توقف ممنوع و آمــاده سازی
محلهای استقرار در صدد حل مشکل سد معبر
است.
معاون خدمات شهری شهردار ارومیه با اشــاره به
معضل ســد معبر در خیابان ام ــام (ره) و عطایی،
یگــویــد :رفــع ســد معبر خیابان ام ــام وعطایی که
مـ 
عمدتا توسط مغازه داران متخلف از طریق اجــاره
دادن پیاده رو صورت میگیرد که شهرداری ارومیه با
همکاری امور صنفی در فاز اول مغازههایی که پروانه
کسب نداشتند و یا تداخل صنفی داشتند را پلمب
کرده است.
ف ـشــارهــای بـیــرونــی عــامــل ب ــازدارن ــده در مقابله با
سدمعبراست
ش ـهــردار اروم ـیــه بــااشــاره بــه معضل ســد معبر در
ارومیه به خبرنگار جام جم میگوید :برای ساماندهی
وضعیت موجود نیازمند همکاری و همراهی تمام
دستگاههای مسئول در ایــن ارتـبــاط هستیم تا با
همپوشانی و همگرایی در این زمینه وارد عمل شده
و ضمن حفظ کرامت افــراد ،برخورد قانونی صورت
گیرد.شهردار ارومیه یکی از مشکالت اساسی مبارزه
با معضل سد معبر را فشارهای بیرونی دانسته و
بیان میکند :بعضی از افرادی که سدمعبر میکنند از
طریق کانالهایی سفارش میشوند که نباید این رویه
ادامه داشته باشد.
س ـ ـفـ ــارش ش ـ ــدن بـ ـ ــرای ع ـ ــدم بـ ــرخـ ــورد بـ ــا بــرخــی
سدمعبرکنندگان ،بــر انتقاد وان ــت بــارهــا مبنی بر
برخورد گزینشی ماموران شهرداری صحه میگذارد،
هرچند که شهردار ارومیه از اعالم نام این به اصطالح
"کانالها" امتناع میکند.
حــل معضل ســد معبر نـیــازمـنــد مـشــارکــت همه
دستگاههای اجرایی مرتبط است
رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه نیز در این رابطه
میگوید :حل معضل سد معبر در خیابانها و معابر
شهر نیازمند مشارکت عملی همه دستگاههای
اجرایی مرتبط با این موضوع است و شهرداری به
تنهایی نمیتواند این معضل را برطرف کند.
وی تصریح میکند :مجموعه مدیریت شهری بارها به
صورت قانونی به مقوله رفع مشکل سد معبر ورود

پیدا کرده اما برخی دست فروشها و مغازه دارانی که
فضای زیادی از محل تردد عمومی را اشغال میکنند
با ماموران شهرداری برخورد فیزیکی کردهاند.
شناسایی  278وانت بار و  310دستفروش در ارومیه
دبـیــر اول ش ــورای اســامــی شهر اروم ـیــه میگوید:
ضروری است سیاست جامع و کاملی برای مقابله با
سد معبر و ساماندهی دستفروشان در کوتاهمدت و
بلند مدت در دستور کار قرار گیرد و برنامه مدون با
همکاری سازمانهای دخیل صورت گیرد.
احــد یوسفی م ـیافــزایــد :بــرخــوردهــای سلیقهای و

شهردار ارومیه یکی از مشکالت
اساسی مبارزه با معضل سد
معبر را فشارهای بیرونی دانسته
و بیان میکند :بعضی از افرادی
که سدمعبر میکنند از طریق
کانال هایی سفارش میشوند
که نباید این رویه ادامه داشته
باشد.
سفارش شدن برای عدم برخورد
با برخی سدمعبرکنندگان ،بر
انتقاد وانت بارها مبنی بر برخورد
گزینشی ماموران شهرداری
صحه میگذارد ،هرچند که
شهردار ارومیه از اعالم نام این
به اصطالح "کانالها" امتناع
میکند
جزیرهای عمل کردن در موضوع سد معبر ،مشکل
ساماندهی و مقابله با آن را دو چندان کرده است که
ایجاد بازارهای روز در ورودیهای شهر و مناطق پنج
گانه شهرداری میتواند کمک حال مدیریت شهری
باشد.
وی م ـ ـیافـ ــزایـ ــد ۲۸۷:وانـ ــت ب ــار و ۳۱۰دس ـت ـفــروش
شناسایی شده است که  ۱۲نقطه در سطح شهر برای
ساماندهی وانت بارها مشخص شده است.
شهــای شـ ــورای اســامــی شهر
رئ ـیــس مــرکــز پــژوه ـ 

سدها دلیل خشکی دریاچه ارومیه نیست
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان
غربی گفت :سدها عامل خشک شدن
دریاچه ارومیه نیست ،تغییرات اقلیمی
دلیل اصلی بحران به وجود آمده است.
به گزارش جامجم ،یاسر رهبردین در صحن
علنی شورای شهر ارومیه با اشاره به اینکه
سدها عامل خشکی دریاچ ه ارومیه نیست،
گفت :دلیل اصلی این امر تغییرات اقلیمی
است ،به طوری که زمستانها  ۴۵روزه شده
است؛ متوسط دمای هوا افزایش یافته،
بهار یک ماه زودتر شروع میشود ،میزان

بارش برف کاهش یافته و از طرفی احداث
میانگذر دریاچه ،عوامل اصلی خشکی
دریاچه بودهاند.
یاسر رهبردین افزود :در آذربایجان غربی
 ۷سد داریم که  ۱.۴۵۰میلیارد ظرفیت آب
دارند که از این میزان  ۹۱۰میلیون ظرفیت
از دهه  ۵۰وجود داشت ،پس اکثریت آب
سدها از آن دهه وجود داشت ،بنابراین
اگر عامل اصلی خشکی مربوط به سدها
میبود ،باید از دهه  ۵۰شاهد خشکی بودیم
نه دهه  ۸۰شمسی.

رهبردین با تاکید بر تاثیر ۷درصدی سدها
در خشکی دریاچه ارومیه بیان کرد :سد
شهر چایی  ۲۲۰میلیون آب دارد ،بنابراین
این سد عاملی در خشکی دریاچه ندارد و
اگر این سد احداث نمیشد در تامین آب
شرب ارومیه با مشکل جدی مواجه بودیم.
در نشست صحن علنی شورای شهر
ارومیه که با حضور مدیرعامل شرکت آب
منطقهای و مدیر امور منابع آب ارومیه
برگزار شد موضوعاتی چون الیروبی و
ساماندهی رودخانه شهرچای جهت

توسعه صنعت گردشگری ،ساماندهی
و پوشش نهرهای آب و به ویژه نهرهای
متروکه ،الیروبی رودخانهها و ایجاد دیوار
حفاظتی در آنها ،ساماندهی چاههای
غیرمجاز در حاشیه شهر جهت پیشگیری
از افزایش مهاجرت و حاشیه نشینی ،نیاز
به ساماندهی آبهای سطحی با مشارکت
آب منطقهای ،هدایت آبهای سطحی به
رودخانه شهر چای ،طرح دریا تا دریا و احیای
دریاچه ارومیه مطرح و درباره آنها گفت و
گو و تبادل نظر شد.

ارومیه بابیان اینکه پرسنل شهرداری در راه مقابله
با سد معبر هم کتک خورده و هم محکوم میشوند
تصریح میکند :بحث ساماندهی به معنا و مفهوم
واق ـعــی تــا جــایــی کــه ب ــرای مــدیــریــت شـهــری مـقــدور
بــود اتفاق افتاده چــرا که شـهــرداری اقــدام به ایجاد
بازارچههای هفتگی و بازارهای روز محالت مبادرت
کرده است.
برخورد قهری مشکل سدمعبر را حل نمی کند
منافی نایب رئیس شورا و رئیس کمیسیون خدمات
شهری در رابطه با سد معبر اظهار میکند :باید توجه
داشـتــه باشیم کــه سیاستهای قهر آمیز و برخورد
فیزیکی راهـکــار مناسبی نـبــوده و نخواهد بــود و از
طرفی شرایط اقتصادی موجود جامعه و نبود شغل
مناسب باعث شده تا مردم به این شغل روی آورند.
سیستمی در شهرداری است که از دست فروشان
اجاره میگیرد
توماج وحیدافشار ،سخنگوی شورای شهر و رئیس
کمیسیون نـظــارت ،شفافیت و هوشمندسازی در
خصوص این معضل میگوید :سدمعبر در گوشه
کنار این شهر معضل شده است و رفــاه مــردم را از
بین برده است ،سیستمی در شهرداری است که از
دست فروشان اجــاره میگیرد.وی در گفت و گو با
جام جم میافزاید :تعداد  ۲۲مرکز پیشنهاد و به تایید
شورای ترافیک رسیده ولی ظاهرا موعد اجرا با مناطق
اختالف نظر پیش آمده و فعال  ۱۲محل آماده سازی
شــده اســت؛ از  ۲۸۷نفر مراجعه کننده به سازمان
میادین هم بــرای  ۲۱۰نفر کــارت صــادر شــده است.
یکـنــد ۳۰۰:الــی  ۳۳۰ماشین بار
وحید افشار بیان مـ 
فروش داریم اما آمار دقیقی از تعداد دستفروشان
در دسترس نیست و بعلت فصلی یا موردی بودن
صرفا عددهای تخمینی تقریبی ذکر میشود که رقمی
حدود  ۵۰۰الی  ۷۰۰نفر هستند.
وی در خصوص اجاره دادن مقابل مغازههای خیابان
عطایی به سدمعبرکندگان میگوید :طبق قانون حتی
گذاشتن ویترین جلوی مغازه ممنوع است چه برسد
که کسی جلوی مغازه را اجاره دهد ،پیاده رو ،خیابان
و در مجموع شــوار ع حق الناس بــوده و شهرداری
متولی حفظ و نگهداری آن است.
لزوم ایجاد بازارچههای محلی برای دستفروشان
صادق توکلی مهر عضو شورای اسالمی شهر ارومیه
نیز در این رابطه میگوید :برای حل این معضل به
تعامل همگانی نیاز داریم.
یگــویــد :بــه تعامل الزم بــا راهنمایی
توکلی مـهــر مـ 
نهـ ــای ن ـظــارتــی در ســامــانــدهــی
و ران ـنــدگــی و ارگـ ــا 
یهــا و ســد معبر نـیــاز داریـ ــم و بــایــد در
دسـتـفــروشـ 
ای ــن راس ـتــا هـمـکــاری و تـعــامــل الزم وج ــود داشـتــه
باشد .وی تصریح میکند :تجربههای قبلی نشان
داده برخوردهای قهری چــاره کــار نیست بلکه این
مشکل ریشه ایی به ساماندهی اساسی در قالب
طر حهای اشتغالزایی نیاز دارد ،ایجاد بازارچههای
محلی برای دستفروشان با مجوز شهرداری ،میتواند
راهکاری برای درآمدزایی صنفی باشد که چاره ایی به
جز دستفروشی ندارند.
با جمع بندی سخنان شهروندان ،سدمعبرکنندگان،
شـهــردار و اعضای شــورای اسالمی شهر ارومـیــه به
نظر میرسد در کنار مسائل معیشتی و اقتصادی،
انگشت اتهام به سوی شهرداری و شورای اسالمی
شـهــر اروم ـیــه اس ــت کــه تــا ک ـنــون نتوانسته ان ــد از
اختیارات و قوانین موجود در مقابل افراد سودجو
و زیاده خواه استفاده کنند و این ترک فعل سبب
شده بساط دستفروشان سدکننده معابر ،همچنان
تصویری زشــت از شــوار ع و معابر شهر در دیــد هر
بینندهای ایجاد کند.
به نظر میرسد هنوز اراده مستحکمی بــرای ریشه
کنی این معضل شهری در ارومیه وجود ندارد.
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سفر دبیر شــورای عالی مناطق آزاد تجاری
به منطقه آزاد ماکو

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در
جریان سفر به منطقه آزاد ماکو ضمن شرکت در مراسم کلنگ
زنی و افتتاح پروژههای مختلف ،در نشست با مسئوالن و ائمه
جمعه شهرستانها و همچنین فعاالن اقتصادی از نزدیک در
جریان مسائل و مشکالت منطقه قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو ،استان آذربایجان
غربی  27تا  29آذر میزبان سعید محمد ،مشاور رئیس جمهور
و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی
بود .سفری سه روزه که در پی دیدار محمدصادق معتمدیان،
استاندار آذربایجان غربی با دکتر محمد در تهران و بررسی
ظرفیتهای منطقه آزاد ماكو ،منطقه ویژه اقتصادی سرو_
ارومیه و سلماس و دعوت از ایشان در 15آذر کلید خورد و پس
از حضور یك تیم از طرف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو) به عنوان
سازمان مسئول در استان و بررسی موارد و جانمایی منطقه
ویژه اقتصادی سرو_ ارومیه و بررسی جلسات متعدد در 24
آذرماه قطعی شد.
دکتر سعید محمد ،دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی
و ویژه اقتصادی در سفر به آذربایجان غربی پس از دیدار با
استاندار و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه،
مرکز استان را به مقصد منطقه آزاد ماکو ترک کرد.
منابع درآمدی منطقه آزاد ماکو پاسخگوی محرومیت زدایی از
وسیعترینمنطقه آزاد کشور نیست
سعید محمد در سفر به منطقه آزاد ماکو در دیدار با ائمه
جمعه شهرستانهای ماکو ،شوط و پلدشت افزود :منابع
درآمدی منطقه آزاد ماکو پاسخگوی محرومیتزدایی از وسیع
ترین منطقه آزاد کشور نیست و باید از منابع دولتی نیز در این
خصوص بهره جست .وی با تاکید بر اینکه دستگاههای دولتی
نیز باید با بهره گیری از ردیف بودجه ملی در کنار منطقه آزاد در
محرومیتزدایی از منطقه مشارکت کند اضافه کرد :دوگانگی،
عدم مدیریت یکپارچه و عملکرد جزیرهای نهادهای امنیتی در
مرز باعث رکود سرمایهگذاری و خروج سرمایه از کشور شده
است که در خوشبختانه موضوع در شورای امنیت ملی مطرح
شد.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه مطابق ماده  ۶۵احکام
دائمی توسعه کشور تمامی امورات منطقه غیر از مسائل امنیتی
باید در دست مدیر منطقه باشد ،اظهار داشت :ثبات و اجرای
کامل قوانین مناطق آزاد ،مسیر سرمایهگذاری را فراهم میکند
و با سرمایهگذاری و چرخش چرخ تولید مشکالت اقتصادی و
معیشتی و اشتغال مردم منطقه نیز رفع میشود.
آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح جاده لجستیک و
تبدیل کمربندیماکوبهبزرگراه
در ادامه سفر مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی ،عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح جاده
لجستیک و قطعه اول تبدیل کمربندی ماکو – بازرگان به بزرگراه
با اعتیار یک هزار و  ۷۲۵میلیارد ریال آغاز شد.
این پروژهها در راستای تسهیل و تسریع در حمل و نقل بین
المللی ،تردد کامیونها ،افزایش ایمنی و کاهش سوانح و
تصادفات و در ادامه احداث بزرگراه شهید سلیمانی (گیت
ورودی – ماکو) اجرا میشود.
باند دوم محور کمربندی ماکو به طول  ۱۰کیلومتر با اعتبار ۱۰۵۰
میلیارد ریال و تقاطع غیرهمسطح جاده لجستیک و راههای
ارتباطی آن نیز به طول  ۲کیلومتر با اعتبار اولیه  ۶۷۵میلیارد ریال
از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد ماکو با پیمانکاری قرارگاه
سازندگی خاتم االنبیاء (ص) احداث میشود.
مدرسه ۹کالسه احداثی سازمان منطقه آزاد در روستای آداغان
بهبهرهبرداریرسید
همزمان با دومین روز از سفر مشاور رئیس جمهور و دبیر

شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منطقه آزاد ماکو،
مدرسه ۹کالسه احداثی سازمان منطقه آزاد با  ۷۸میلیارد ریال
اعتبار در روستای آداغان به بهرهبرداری رسید.
این واحد آموزشی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و
با توجه به اهمیت موضوع آموزش و پرورش برای مجموعه
منطقه آزاد و خدماترسانی به روستاهای محروم منطقه با
زیربنای  ۱۵۰۰متر مربع در سه طبقه احداث و دارای  ۹کالس
نظری ،اتاق مدیر ،معلمان ،نماز خانه ،وضوخانه و کتابخانه،
آزمایشگاه و اتاق پرورشی و سمعی بصری و… سرایداری و
محوطه سازی و دیوار کشی به همت سازمان منطقه آزاد ماکو
احداث شده است.
آمادهسازی شهرک خدمات تجارت بین الملل منطقه آزاد ماکو
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی از عملیات اجرایی پروژه شهرسازی و امور زیربنایی
شهرک خدمات تجارت بین الملل منطقه موسوم به زون  Bدر
 ۶۰هکتار از اراضی پس کرانه مرز بازرگان بازدید کرد.
این پروژه با هدف هدایت و تسهیل تجارت بین المللی کشور
در این منطقه ،با اعتبار اولیه  ۹۰۴میلیارد ریال از محل درآمدهای
سازمان منطقه آزاد ماکو با قدرت در حال اجرا است که در آینده
نزدیک میزبان حضور سرمایهگذاران خواهد بود.
این پروژه به مدت سه سال با معابر به طول  ۱۰۵۴۱متر و شامل
خیابانهای به عرض  ۸-۱۱-۱۳-۲۲متری اجرا میشود.
در این پروژه  ۱۱۰هزار مترمکعب خاکبرداری و ۱۴۵هزار متر
مکعب خاکریزی سنگی انجام میشود .برای این پروژه
تاسیسات زیربنایی شامل  ۵ایستگاه پست برق ،ایستگاههای
کنترل ،اندازه گیری و تقلیل فشار گاز و خطوط انتقال آب
احداث میگردد.شایان ذکر است با اجرای این پروژه عالوه بر ۱۲
کیلومتر معابر ۵۶۰۱۸۰ ،مترمربع زمین برای کاربریهای ،تجاری،
عمده فروشی ،مجتمعهای اداری ،مسکونی بلند مرتبه با تراکم
متوسط .،بازار و فضای سبز آماده سازی میگردد.
پروژه ۳۶۰۰میلیارد ریالی شهرک حمل و نقل و مرکز لجستیک
منطقه آزاد ماکو به بهرهبرداری رسید
در ادامه سفر دکتر سعید محمد به منطقه آزاد ماکو ،فاز اول
دومین مجموعه لجستیکی «محور طالیی منطقه آزاد ماکو»
در پسکرانه مرز بازرگان به بهرهبرداری رسید .این پروژه با
سرمایهگذاری سه هزار و  ۶۰۰میلیارد ریال بخش خصوصی در
راستای توسعه ظرفیتهای لجستیکی و تسهیل خدمات حمل
و نقل و تجارت بین الملل به صورت مشارکتی بخش خصوصی
با سازمان منطقه آزاد ماکوو همچنین افزایش تسهیالت فعاالن
حمل و نقل و رانندگان در حال آمادهسازی بوده که فاز نخست
آن افتتاح شد.این مجموعه لجستیکی دومین مجموعه بعد
از «آنا وطن» در زمینی به مساحت  ۴۸هکتار احداث شده و
ظرفیت توقف  250کامیون و تریلر را دارد .با بهرهبرداری کامل از
این پروژه زمینه اشتغال مستقیم برای  ۱۵۰نفر فراهم میشود.
این مجموعه لجستیکی ،عالوه بر امکانات انبارداری ،پارکینگ،
نوبت دهی و… از امکانات رفاهی نظیر سوئیت و اماکن اقامتی،
نمازخانه و رستوران و … برخوردار میباشد.
مجموعه لجستیکی «محور طالیی منطقه آزاد ماکو» دومین
مجموعه لجستیکی بعد از تیرپارک «آنا وطن» میباشد که فاز
نخست آن به بهرهبرداری رسید .مجموعه اقدامات سازمان
منطقه آزاد ماکو در ساماندهی مرز بازرگان و پسکرانه آن از جمله
ایجاد مجموعههای لجستیکی ،توسعه ظرفیتهای انبارها
ایجاد تیرپارک و سامانه هوشمند نوبتدهی و مدیریت ناوگان
خروجی از مرز با هماهنگی شورای ساماندهی مبادی ورودی و
خروجی کشور و دبیرخانه آن در معاونت حمل و نقل وزارت راه و
شهرسازی در دست اجراست.
منطقه آزاد ماکو باید محور توسعه اقتصاد ملی باشد
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-

صنعتی و ویژه اقتصادی ،در دومین روز از سفر به منطقه آزاد
ماکو ،در شورای اداری این منطقه گفت :مسئوالن و مدیران
مناطق آزاد نگاه فرا منطقهای داشته باشند و تمام اقدامات و
فعالیتها عالوه بر رفع مشکالت اقتصادی منطقه در راستای
توسعه اقتصاد ملی باشد.
سعید محمد در این نشست ،منطقه آزاد ماکو را منطقه ای
بسیار مستعد و دارای ظرفیت فراوان عنوان کرد و افزود :رهبر
معظم انقالب نیز برای مناطق آزاد ،رونق تولید ،سرمایهگذاری،
صادرات ،اشتغال و رفع مشکالت اقتصادی سرزمین اصلی
ترسیم نموده اند.
وی ،سرمایهگذاران و نیروهای جوان مستعد منطقه را
سرمایههای ارزشمند برای کشور توصیف کرد و ادامه داد:
این جوانان پرانرژی علیرغم کاستیها و سوء مدیریت
دستگاههای دولتی همچنان چرخ تولید را فعال نگه
داشته اند .مشاور رئیس جمهور  ،با بیان اینکه عدم هماهنگی
بین دستگاههای دولتی و نهادهای امنیتی ،عمده مشکالت
فعاالن اقتصادی است تصریح کرد :تداخالت تصمیمات
دستگاهها و نگاه جزیره ای مانع تولید و صادرات است و باید
همچون کشور ترکیه ،ماده  ۶۵احکام دائمی توسعه کشور
اعمال شود  .سعید محمد ،از پیگیری رئیس جمهور و برخورد
با دستگاههای متخلف با اجرای ماده  ۶۵احکام دائمی توسعه
خبر داد و اضافه کرد :تمام منابع و اختیارات دستگاههای اجرایی
در اختیار مدیریت مناطق آزاد است و تخلف دستگاههای
اجرایی به شدت پیگیری خواهد شد.
وی رفع مشکالت و درخواستهای فعاالن اقتصادی در کوتاه
ترین زمان را خواستار شد و گفت :رویکرد دبیرخانه شورایعالی
تسهیل سرمایهگذاری و توسعه تجارت است و در این راستا
از مسئولین منطقه میخواهیم تمام توان خود را بکار ببندند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی در
پایان خاطرنشان ساخت :تمام پروژههای عمرانی و زیرساختی
منطقه باید پیوست فرهنگی داشته باشند.
صرف  8390میلیارد ریال برای عمران و آبادانی منطقه آزاد ماکو
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز در این نشست از
هزینه کرد  ۸۳۹0میلیارد ریالی سازمان منطقه آزاد برای پروژههای
عمرانی و زیرساختی منطقه خبرداد و گفت ۷۵ :درصد درآمدهای
منطقه صرف پروژههای عمرانی و زیرساختی شده است.
محمدرضا عبدالرحیمی افزود :تکمیل پروژههای مهم نیمه تمام
عمرانی و آغاز عملیات پروژهای اولویت دار عمرانی متناسب
با منابع سازمان در کنار تسهیل و رفع موانع پیش روی
سرمایهگذاران موجود و البته جلب و جذب سرمایهگذاریهای
جدید در بخشهای مختلف صنعت ،معدن ،كشاورزی،
گردشگری و خدمات هم زمان با چابك سازی سازمان منطقه
آزاد به عنوان راهبردهای پیش رو در دستور كار قرار گرفت.
عبدالرحیمی از شفاف سازی تمامی امورات سازمان با بارگذاری
تمامی قراردادها و واگذاریها در پرتال سازمان خبرداد و گفت:
منطقه آزاد ماکو پیشران در شفاف سازی در بین مناطق آزاد
كشور است و کلیه امورات اعم از واگذاری زمین ،ثبت شرکت
و صدور تمامی مجوزها بصورت الکترونیکی صورت میگیرد .وی
یکی از ضرورتهای رسیدن به اهداف مناطق آزاد را برخورداری
این منطقه از طرح جامع عنوان کرد و ادامه داد :مطالعات
طرح جامع راهبردی – ساختاری توسعه منطقه تکمیل و برای

تصویب به شورایعالی مناطق ارسال شده است.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تاکید بر اینکه ارتقای
شاخصهای سالمت و بهداشت منطقه به عنوان زیربنای
توسعه است تصریح کرد :رویکرد جدی و اصلی سازمان منطقه
آزاد ماکو توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی است.
عدم اجرای ماده  ۶۵احکام دائمی توسعه مناطق آزاد موجب
عدم توسعه منطقه شده است
نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره
به محصور شدن منطقه آزاد ماکو و بهره گیری از مشوقها
و مزایای قانونی منطقه تاکید کرد و گفت :تا زمانی که فنس
کشی منطقه به اتمام نرسیده مردم از ظرفیتهای این منطقه
منتفع نخواهند شد زیرا در صورت محصور شدن منطقه مقوله
قاچاق معنا نخواهد داشت .محمد علیپور ،دوگانگی مدیریت
در منطقه و عدم اجرای ماده  ۶۵احکام دائمی توسعه کشور را
عاملی برای عدم توفیق در رسیدن به اهداف منطقه آزاد برشمرد
و افزود :اتمام راه محورهای پلدشت و دیگر پروژههای راهسازی
که منطقه آزاد ماکو شروع کرده ،ضروری است.
وی خواستار تحقق تخصیص اعتبارات مصوب برای اجرای پروژه
فاضالب ماکو شد و افزود :در این خصوص نیز اقداماتی انجام
گرفته ولی علیرغم پیگیریهای صورت گرفته فعال تخصیص
اعتباری صورت نگرفته است.
ایجاد منطقه آزاد مشترک با کشورهای همسایه در دستور کار
است
مشاور رئیسجمهور در ادامه سفر به منطقه آزاد ماکو در جمع
فعاالن اقتصادی منطقه حاضر شد و ضمن استماع مسائل
و مشکالت سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی منطقه گفت:
با پیگیریهای دبیرخانه و تیم ویژه در دبیرخانه شورایعالی،
تالش میکنیم مشکالت مالیاتی به حداقل برسد ولی برای رفع
مشکل مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد ،نیازمند همراهی
مجلس هستیم.
سعید محمد در این نشست اتهامات وارده به مناطق آزاد را بی
اساس خواند و افزود :این اتهامات ناشی از عدم شناخت کافی
و اطالعات نادرست نسبت به ماموریتهای مناطق آزاد است.
وی ،از پیگیری دبیرخانه شورایعالی برای ایجاد مناطق آزاد
مشترک با کشورهای همسایه خبر داد و گفت :ایجاد منطقه
آزاد مشترک با کشور ارمنستان ،عراق ،افعانستان ،پاکستان و
ترکمنستان را در دستور کار داریم و با همراهی وزارت امور خارجه
پیگیر آن هستیم .مشاور رئیسجمهور در ادامه ،استفاده از
منابع و ظرفیتهای کشورهای همسایه از جمله بهرهمندی
از سیستم بانکی و بیمه خارجی را از مزایای ایجاد منطقه آزاد
مشترک با کشورهای همسایه خواند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی،
خواستار فعال شدن کامل ظرفیتهای معدنی منطقه آزاد ماکو
شد و افزود :فرآوری و تکمیل زنجیره در حوزه معدن منطقه
آزاد ماکو ضروری است و باید توسط مسئولین منطقه به جد
پیگیری شود.
سرمایهگذاری  4000میلیارد ریالی بخش خصوصی در منطقه
آزاد ماکو
همزمان با سومین روز از سفر دکتر سعید محمد به منطقه آزاد
ماکو ،مراسم کلنگ زنی پروژه  ۴هزار میلیارد ریالی سرمایهگذاری
بخش خصوصی برگزار شد.

این طرح در زمینی به مساحت  ۲۵هكتار (فاز اول و  ۵۰هکتار
فاز دوم) در اراضی روستای قلیش النمیش احداث میشود كه
فضای گلخانهای آن  ۱۴هکتار در فاز اول و  ۳۰هکتار در فاز دوم
خواهد بود.
برای اجرای این طرح كشاورزی که با استفاده از به روزترین
تجهیزات و امكانات ساخته میشود ۴۰۰۰ ،میلیارد ریال در فاز
اول توسط شرکت آراز ایرانیان منطقه آزاد ماکو سرمایهگذاری
خواهد شد .مدت اجرای کامل این طرح  ۳۶ماه در نظر گرفته
شده و برای  ۱۵۰نفر به صورت مستقیم و  ۲۰۰نفر به صورت غیر
مستقیم اشتغال ایجاد خواهد كرد.
در این مجتمع گلخانهای كشت و تولید محصوالتی از جمله
گوجه فرنگی ،فلفل ،بادمجان و خیار پیش بینی شده و ساالنه
 ۸هزار تن از این محصوالت تولید و روانه بازار مصرف میشود.
سازمان منطقه آزاد ماکو با هدف مدیریت منابع آب ،افزایش
بهره وری و راندمان تولید ،احداث و توسعه طر حهای گلخانهای
را در کنار احداث کشت و صنعتهای نوین به عنوان رویكرد
اصلی خود برای توسعه بخش کشاورزی منطقه در دستور كار
قرار داده است.
بهرهبرداری از مدرسه ۸کالسه احداثی سازمان منطقه آزاد ماکو
در روستایقیرکندیپلدشت
در ادامه سومین روز از حضور دکتر سعید محمد در منطقه
آزاد ماکو ،مدرسه  ۸کالسه احداثی سازمان منطقه آزاد ماکو در
روستای قیرکندی شهرستان پلدشت به بهرهبرداری رسید.
این مدرسه در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و با توجه
به اهمیت موضوع آموزش و پرورش برای مجموعه منطقه و
خدمات رسانی به روستاهای محروم منطقه و به پاس قدردانی
از زحمات معلمان در هفته معلم سال  ۹۹کلنگزنی شد و در پی
این سفر به بهرهبرداری رسید.
مدرسه  ۸کالسه پیام در روستای قیرکندی در زمینی به مساحت
 ۲۴۰۰متر مربع و در سه طبقه هر طبقه  ۳۷۰متر مربع با اعتبار ۶۱
میلیارد ریال با حضور مشاور رئیس جمهور  ،مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد ماکو ،نماینده مردم ماکو ،چالدران ،شوط و پلدشت،
امام جمعه پلدشت و جمعی از مسئولین منطقه افتتاح شد.
سازمان منطقه آزاد در راستای توسعه زیرساختهای آموزشی
و حل مشکالت فضای آموزشی در منطقه ،در شهر یوالگلدی،
روستاهای آداغان و قیرکندی اقدام به احداث مدارس  ۹ ،۱۰و ۸
کالسه کرده است.
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استاندار:

عقب افتادگی تاریخی آذربایجان غربی نیازمند جذب اعتبارات ملی است

استاندار آذربایجان غربی بابیان اینکه رفع مشکالت فعلی و عقب افتادگیهای
تاریخی استان نیازمند جذب اعتبارات ملی است ،گفت :یکی از مالکهای ارزیابی
مدیران میزان جذب منابع ملی است که باید برای تامین بخشی از هزینهها نسبت
به جذب اعتبارات ملی اقدام کنند.
به گزارش جام جم ،محمد صادق معتمدیان در برنامه زنده تلویزیونی اولدوز
شبکه استانی آذربایجان غربی بااشاره به اینکه اقصی نقاط آذربایجان غربی
از ظرفیتها و توانمندیهای بسیار خوبی برخوردار است ،بر لزوم شناسایی و
بهرهمندی از این ظرفیتها برای اشتغالزایی و افزایش درآمد سرانه استان تاکید
کرد و افزود :وجود مرزهای طوالنی استان با  ۳کشور ترکیه ،عراق و آذربایجان،
وجود  ۵پایانه مرزی و گمرکات استان از ویژگیهای منحصر به فرد استان است که
باید از این فرصت برای پیشرفت استان نهایت استفاده را برد.
وی با بیان اینکه صادرات حجم قابلتوجهی از مبادالت تجاری کشور از طریق
مرزهای استان از مزیتهای دیگر آذربایجان غربی است ،گفت :میتوان از
ظرفیت بازارچههای متعددی که در استان ایجاد شده برای تجارت بین المللی
و اشتغالزایی استفاده کرد .معتمدیان حمل و نقل و ترانزیت و لجستیک را از
ظرفیتهای دیگر استان دانست و گفت :آذربایجان غربی در مسیر دو کریدور
و شاهراه ارتباطی بینالمللی قرار دارد .وی با بیان اینکه وجود معادن متعدد و
شناسایی  ۵۰نوع ماده معدنی استان از مزیت های منحصر به فرد دیگر آذربایجان
غربی است ،گفت :اگر چه مطالعات سیستماتیک در پهنههای معدنی استان
انجام نشده اما استان جز قطبهای معدنی کشور معرفی شده است و  ۵درصد
کل معادن کشور مربوط به استان است .اما در حوزه اشتغال و ارزش افزوده سهم
معادن استان بسیارناچیز است که توسعه مطالعات سیستماتیک ،استخراج و
فراوری مواد معدنی در دستور کار است .استاندار گفت :از پیشرانهای توسعه در
بخش رونق اقتصادی و افزایش درآمد سرانه که پایینتر از میانگین کشوری است

استفاده خواهد شد و تالش میشود زنجیره برنامه اقتصادی را تکمیل کنیم .وی
افزود :با جذب سرمایهگذاران تحول جدی در عرصه معدنی استان ،ایجاد اشتغال
و بهرهمندی مردم از نعمت خدادادی صورت خواهد گرفت .معتمدیان با بیان
اینکه آذربایجان غربی در تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی حائز رتبههای اول
تا سوم کشوری است ،گفت :سیب یکی از محصوالت استراتژیک استان است که
حل مشکالت آن در اولویت کاری قرار دارد.
وی ادامه داد :فراوری محصوالت کشاورزی ،برندسازی ،سورتینگ و حمل و
نقل بینالمللی در بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد .معتمدیان گفت:
زیرساختهای حمل و نقل محصوالت کشاورزی استان ضعیف است که نیازمند
تقویت ،نوسازی و بهسازی است .استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیتهای
گردشگری استان گفت :وجود آثار ثبت شده ملی و جهانی ،آثار طبیعی فرصتی
بینظیر برای جذب گردشگر و توسعه استان است .وی ادامه داد :زیرساختهای
توریسم درمانی با توجه به اینکه هزینههای درمان در کشورهای همسایه گران
است ،تقویت شود تا مردم استان از این فرصت برای اشتغالزایی و توسعه
گردشگری استان بهرهمند شوند .معتمدیان بااشاره به شعار سال و تاکید مقام
معظم رهبری بر حمایت از تولید گفت :طی برنامههای از پیش تعیین شده با
حضور میدانی در واحدهای تولیدی استان ،مشکالت واحدها دستهبندی و طی
جلساتی با بانکها و دستگاههای دخیل موانع واحدها بررسی و تصمیمات الزم
اتخاذ میشود .وی عمده مشکالت واحدهای تولیدی استان را بانکها ،تامین
سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت :رونق تولید از طریق رفع موانع تولید میسر
است که بابرنامهریزیهای انجام شده درصددیم موانع و مشکالت واحدهای
تولیدی حل شود .معتمدیان بابیان اینکه برای رفع مشکالت فعلی و عقب
افتادگیهای تاریخی نیازمند جذب اعتبارات ملی است ،افزود :یکی از مالکهای
ارزیابی مدیران میزان جذب منابع ملی است که باید برای تامین بخشی از هزینهها
نسبت به جذب اعتبارات ملی اقدام کنند.
وی به ضرورت استفاده از منابع مالی بانکها تاکید کرد و گفت :یکی از مطالبات
جدی این است که این سرمایهگذاریهای مردم و منابع بانکی باید در داخل
استان هزینه شود .استاندار با تاکید بر اینکه یکی از برنامههای اصلی ،پیگیری
جدی حل مشکالت مردم است ،افزود :مدیران دستگاهها باید از طریق سامانه
سامد با مردم در ارتباط باشند و از نزدیک مشکالت مردم را بررسی و رفع کنند.
وی با اشاره به آغاز سفرهای داخل استان از  ۳۰آذر نیز گفت :با حضور میدانی در
شهرستانهای مختلف استان مشکالت مردم را دستهبندی و تبدیل به برنامه
اجرایی خواهیم کرد و با همکاری دستگاهها زمانبندی اجرای برنامهها برای رفع
مشکالت مردم در قالب مصوبات به دستگاهها ابالغ خواهد شد .وی بااشاره به
وجود مشکل اراضی خارج از محدوده و شرکتهای تعاونی مشکل دار در ارومیه
گفت :بسیاری از اراضی سالهاست بالتکیف مانده اند که مکانیزمی برای رفع این
مشکالت طراحی و کمیتهای تشکیل خواهد شد تا پروندهها تک به تک بررسی
شوند.
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ارائهخدماترایگانبه 1095نفر در باغرضوانارومیه
معاون برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهرداری ارومیه از واحدهای
اداری سازمان مدیریت آرامستانها بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت
فیزیکی عملیاتهای عمرانی در توسعه ساختمان اداری  ،نیمه مکانیزه شدن
غسالخانهها،تجمیع امور متوفیات ،پذیرش و همچنین انبارهای سازمان قرار
گرفت.
به گزارش امور ارتباطات و اطالع رسانی سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری
ارومیه ،حجت االسالم مومن رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری
ارومیه در جریان این بازدید با اشاره به عملکرد ۷ماهه سازمان مدیریت
آرامستانهای شهرداری گفت :در این مدت  ۲۵۰۰قبر دوطبقه و همچنین  ۵۹۰قبر
یک طبقه ،طبق شیوه نامه پیشنهادی و مصوب شورای اسالمی شهر ،براساس
اصول فنی مهندسی احداث شده است و این تعداد قبور پیش ساخته تا سال۱۴۰۱
جوابگوی اموات درباغ رضوان خواهد بود .وی اظهار کرد :در این مدت  ۶۵۰قبر پیش
ساخته که در قطعات()۶۵-۶۴-۵۷-۵۵باغ رضوان وجود داشت اصالح شده و آماده
خدمات دهی و دفن اموات است .مومن تصریح کرد :مخازن سدر و کافور که از لحاظ
استحکام فرسوده شده بودند و همچنین در موقعیت خوبی قرارنگرفته بودند
باتوجه به حساس بودن موضوع ،بانظارت مستقیم مدیریت سازمان ،مخازن با
طراحی جدید در داخل سالنهای تطهیر ساماندهی و نصب شدند .وی با اشاره به
افزایش ناظران شرعی در سالنهای تطهیر گفت :دیگر هیچ مشکلی در تشریفات
شرعی از جمله تغسیل ،تکفین و تدفین وجود ندارد و نخواهد داشت .این مقام
مسئول بیان کرد :در هفت ماه گذشته به  ۱۰۹۵نفر خدمات رایگان ارائه شده
است که این افراد شامل مدد جویان کمیته امداد امام خمینی(ره) ،مدجویان اداره
بهزیستی و قشر بی بضاعت و نیازمند جامعه میباشند رئیس سازمان مدیریت
آرامستانهای شهرداری ارومیه اذعان داشت :با توسعه ساختمان اداری به متراژ ۴۰۰
مترمربع توانسته ایم از لحاظ فنی مهندسی کامال فضاهای پرت را احیاء کرده و 11باب

اتاق اداری برای کارکنان این سازمان احداث کنیم و همچنین بازسازی و مرمت گنبد
قدیمی مسجدباغ رضوان به مساحت  ۱۰۰۰متر مربع در حال اتمام است.
مومن اضافه کرد :در راستای ارج نهادن به شهروندان و تکریم ارباب رجوع و
همچنین خدمات دهی به اموات ،امور متوفیات و پذیرش نیز دریک سالن بزرگتر
باچهار باجه خدماتی پذیرش،صندوق،صدور سند ،اطالعات تجمیع و متمرکز شده
است .وی گفت :به منظور سهولت درکار و سرعت بخشیدن در خدمات دهی
به اموات ،غسالخانه مردانه و زنانه نیز بصورت نیمه مکانیزه با یک جرثقیل باالی
سکوهای غسل طراحی شده و همچنین ورود و خروج اموات نیز بوسیله نوار نقاله
انجام میگیرد .مومن در ادامه ارائه گزارش عملکردهای خود اظهار داشت :به منظور
جلوگیری از فشار مالی شهروندان و خانوادههای نیازمند و همچنین جلوگیری از
هرج و مرج و ناهنجاریها در جامعه در مورد نصب سنگ قبورو تعرفه آمبوالنسها
نیز ساماندهیهای الزم صورت گرفته و تفاهم نامهها امضاء شده است .
مومن در پایان خواستار توجه و امتیازات ویژهای از طرف مقامات و مدیریت شهری
برای نیروهای سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری ،مخصوصا غساالن ،دفن
کنها و تلقین خوانها شد که در طول خدمت طاقت فرسا نه تعطیالت رسمی
دارند و نه در این ایام کرونایی از دور کاری استفاده کرده اند .دکتر صادق حسین
دوستی ،معاونت برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهرداری ارومیه پس از
شنیدن گزارشات در این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در مدیریت
آرامستانها ،اظهار کرد :درحوزه غسالخانهها و تشریفات شرعی به علت فشار روحی
و روانی بیشتر باید تدبیری برای شیفتی نمودن غساالن ،و دفن کنها همانند
نیروهای آتش نشانی اتخاذ شود .معاونت برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی
شهرداری ارومیه با اشاره به موضوع تبدیل وضعیت نیروهای سازمان مدیریت
آرامستانها گفت :لیست نیروها از طرف امور اداری سازمان مشخص شود تا برای
تثبیت شغل آنان اقدامات الزم صورت گیرد.

