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ــرار ایـــن روزهـــای  ــک ــرت ــت« واژه پ ــی ــن »ام
آذربایجان غربی

ــده ــنـ ــنـ ــکـ شـ و  حــــــســــــاس  ای  واژه   »امــــــنــــــیــــــت« 
ــوب، بی ثباتی،  ــ »امــنــیــت« کــلــمــه ای کــه نقطه مــقــابــل آش
اغــتــشــاش و درگــیــری اســـت. امــا ایـــن روزهـــا گــویــا امنیت 
قــربــانــی بــســیــاری از اتــفــاقــات اســت و بــا هــر بــار تــکــرارش، 
ــد. ــی دهــ ــت مــ ــ ــت و جـــایـــگـــاهـــش را از دسـ ــرمـ  فـــقـــط حـ

اما واقعا چه بر سر این واژه آمده که هر  چه پرتکرار شده و حرف 
 به حرف برای مردم هجا می شود، کمرنگ تر جلوه می کند؟

تاکنون اگر در مورد ناامنی صحبت به میان می آمد، همه 
نگاه ها به سمت مرزها و حضور بیگانگان می چرخید اما حاال 
 موضوع به درون شهر و بزه و تخلف و شرارت ها مربوط است.

ــورد آذربـــایـــجـــان غــربــی و  ــ ــود شــعــارهــایــی کـــه در م ــ بـــا وج
ــودن بــه خــاطــر مــقــابــلــه بــا اراذل  ــ ــن ب رتــبــه اول آن در امـ
ــر شــاهــد  ــی ــای اخ ــاه هـ ح اســـت امـــا در مـ ــر ــط ــاش، م ــ ــ و اوب
ــه کلمه امنیت  ــــوده ایـــم ک اتــفــاقــات تــلــخ و نــامــیــمــونــی ب
ــده اســت. ــه دار شـ  در آن مــتــزلــزل و رواِن عــمــوم خـــدشـ

در هــفــتــه ای کــه گــذشــت خــیــابــان هــای چند شــهــر، محل 
ــزاع بــوده که موجب رعــب و وحشت عمومی  درگــیــری و ن
ــرده اســـت. ــگــرانــی و دلـــهـــره فـــرو  بـ  شـــده و مــــردم را در ن

ــدازه کـــه نــیــروهــای اطــاعــاتــی،  ــان انـ ــمـ ــی رود هـ ــ انــتــظــار مـ
ــث امــنــیــتــی در  ــاح ــب ــن م ــی ــام ــی بـــــرای ت ــام ــظ امــنــیــتــی و ن
ــــی  ــــاش مــی کــنــنــد، امــنــیــت و آرامـــــش روان نــــوار مــــرزی ت
 مــــردم در داخــــل شــهــر هـــم مــدنــظــر و تــضــمــیــن بــاشــد.

قطعا با هر نزاع و درگیری، به هر دلیلی که رخ می دهد سرمایه های 
 اجتماعی از دست رفته و واژه امنیت بی حرمت تر می شود.

ــورد جـــــدی بــا  ــ ــرخـ ــ ــه بـ ــ در بـــحـــث امـــنـــیـــت هــــــرانــــــدازه ک
ــیــــت اســـــت،  ــمــ ــان ایـــــــن حــــــــــوادث حــــائــــز اهــ ــبـ ــبـ ــسـ مـ
ــار عــمــومــی نــیــز نــقــش کــلــیــدی دارد. ــکــ  مـــدیـــریـــت افــ

گرچه مدیران در تریبون های مختلف از رغبت به همراهی 
رسانه ها در چنین بحران هایی سخن گفته و بر شفاف 
سازی و ورود کارشناسی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه 
به این مباحث برای ممانعت از سوء استفاده رسانه های 
معاند تاکید دارند اما باید قبول کرد که حداقل تا به امروز 
در ایــن خصوص غفلت شــده و نتایج آن در تعدد اخبار 
ــا مــشــهــود اســـت.  ــام  ضـــد و نــقــیــض بــعــد از حــــــوادث  ک
روزهــا، یعنی«امنیت« چنان  ایــن  پرتکرار  واژه  امیدواریم 
برقرار باشد که مردم شیرینی آن را که یکی از دستاوردهای 
رفیع نظام جمهوری اســامــی اســت، همیشه احساس 

کنند.
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بی دهــه فجر امســال ۱۶۸ کالس درس  در آذربایجان  غر
  افتتاح  و به بهره برداری رســید

با حضور وزیر راه و شهرســازی؛

یز افتتاح شد ومیه شــن ر پاالیشــگاه قیر ار
پاالیشگاه قیر ارومیه شن ریز مجهز به فناوری 
ــن قیر با  نسل ســوم بــا تولید روزانـــه یــک هـــزار ُت

حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد. 
مدیرعامل پاالیشگاه قیر ارومیه  شن ریز با اشاره 
به این که از سال ۹۷ اقدام به اخذ مجوز تاسیس 
پاالیشگاه قیر با بــراورد اعتبار اولیه 670 میلیارد 
ریــال صــورت گرفته بــود، گفت: با توجه به تــورم و 
ح ۲  تحریم ها کل اعتبار صرف شده برای اتمام طر

هزار میلیارد ریال شد.
به گزارش جام جم، ساکو مجنونیانس با اشاره به 
ح  این که بیشترین هزینه صرف شده برای این طر
در حوزه برق و تاسیس آزمایشگاه احراز کیفیت 
قیر اســت، گفت: پاالیشگاه قیر ارومیه شن ریز 
بــه عــنــوان نخستین واحـــد صــادرکــنــنــده قــیــر در 

شمال غرب کشور به شمار می رود.
، ساالنه  وی با تاکید به این که نیاز استان برای قیر
۴۰ هــزار تن اســت، اذعــان کــرد: ایــن پاالیشگاه با 
ظرفیت ساالنه ۳۰۰ هزار تن و اشتغالزایی برای 250 
فناوری  سوم  نسل  پاالیشگاه های  جمله  از  نفر 

است.
ــن  ــداث ای ــ ــ ــدف از اح ــ ــرد: ه ــ وی خـــاطـــرنـــشـــان کـ
استان،  بــه  قیر  واردات  از  جلوگیری  پاالیشگاه 
تامین قیر با کیفیت مورد نیاز استان و صادرات 
ج از کشور در جهت توسعه اقتصادی  آن به خار

و ارز آوری است.
مدیرعامل پاالیشگاه قیر ارومیه شن ریز گفت: 
ــا تکمیل و افــتــتــاح فـــاز هـــای دوم و ســـوم ایــن  ب
جانبی  محصوالت  توانست  خواهیم  مجموعه 

، عایق های رطوبتی و ایزوگام  نیز تولید کنیم. قیر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که پاالیشگاه 
قیر ارومیه شن ریز می تواند پاسخگوی قیر مورد 
نیاز راه هــای استان باشد، گفت: این پاالیشگاه 
ــد قیر  ــوان ــی ت ــزار تـــن م ــ بـــا ظــرفــیــت ســـاالنـــه 300 ه

کشورهای همجوار را تامین کند.
رســتــم قاسمی در آیــیــن افــتــتــاح پــاالیــشــگــاه قیر 
ارومــیــه شن ریــز ضمن قــدردانــی از سرمایه گذار 
ایــن پــروژه اظهار کــرد: سرمایه گــذاری در شرایط 
کنونی کشور و در حوزه دانش بنیان کار ساده ای 

نیست و این نشان از اهمیت و کشور دوستی 
پاالیشگاه  ایــن  مدیرعامل  مجنونیانس  آقــای 
است.وی افزود: در حوزه راه و شهرسازی نیازمند 
ــوزه  دانـــش بنیان هستیم  بــنــیــادی در حـ تغییر 
کــه پاالیشگاه قیر ارومــیــه شــن ریــز بــا تولید قیر 
نسل سوم می تواند تاثیر بسزایی در بخش راه و 

شهرسازی کشور داشته باشد.
 وزیـــر راه و شــهــرســازی بــا بــیــان ایــن کــه در حــوزه 
آذربــایــجــان غــربــی نسبت به  راه و شــهــرســازی، 
گفت:  دارد،  ماندگی  عقب  کشور  شاخص های 
ــه روز شــاهــد تــوســعــه ایــن  ــه روز ب امــیــدواریــم ک
پاالیشگاه باشیم و همکاران وزارت حتما به گرید 

پیشرفتی پروژه توجه خواهند کرد.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
کشور گفت: پاالیشگاه قیر ارومیه شن ریز یکی از 
کشور  آزمایشگاه های قیر پی جی در  مجهزترین 
ــت کــه مــی تــوانــد تــســت هــای شــش گــانــه رفتار  اس

شناسی  قیر را انجام دهد.
 مــحــمــد مــهــدی حــیــدری نــیــز در مــراســم افــتــتــاح 
پــاالیــشــگــاه قیر ارومــیــه شــن ریــز ضمن تقدیر و 
تشکر از مدیرعامل پاالیشگاه، اظهار داشت:  قیر 
باکیفیت مبحث مهمی در بحث راه و شهرسازی 
است که این پاالیشگاه می تواند بر اساس عملکرد 
قیرهای پی جی قیری را تولید کند که مختص این 
منطقه است.وی اضافه کرد: با استفاده از نقشه 
ریزپهنه بندی و بر اساس عواملی همچون اقلیم، 
شدت بارندگی، شدت تابش و  غیره متوجه شدیم 
که حدود 16 نوع قیر در کشور مبتنی بر عملکرد باید 
تولید شود.سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی کشور ضمن ابراز خرسندی از احداث 
27 آزمایشگاه توسط بخش خصوصی با اعتباری 
، گفت:  ــال در ســراســر کــشــور بالغ بــر 3 میلیارد ری
پاالیشگاه قیر ارومیه شن ریز یکی از مجهزترین 
آزمــایــشــگــاه هــای قیر پــی جــی در کــشــور اســت که 
تست های شش گانه رفتار شناسی  قیر را می تواند 
ــان کــرد: بحث کیفیت در راه   انجام دهــد. وی اذع
سازی از اهمیت باالیی برخوردار است که انشااهلل 
بتوانیم در راستای ارتقا کیفیت نیز گام های بهتری 

برداریم.  

قیر  می تواند  شن ریز  ارومیه   قیر  پاالیشگاه 
کشور های همجوار را تامین کند

پاالیشگاه قیر ارومیه شن ریز یکی از مجهزترین 
آزمایشگاه های قیر پی جی در کشور است
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یر راه و شهرســازی یز با حضور وز ومیه  شــن ر گــزارش تصویری افتتاح پاالیشــگاه قیر ار

ریز  شن  ارومیه  شرکت  مدیرعامل 
پیمانکاری  با  ارومیه_سرو  پروژه  گفت: 
می شود  انجام  ریز  شن  ارومیه  شرکت 
استفاده  مورد  مصالح  از  صد  در   90 که 
شرکت  خود  توسط  نیز  پروژه  این  برای 

تامین می شود.
ساکو مجنونیانس در گفت و گو با جام جم 
آذربایجان  استان  همجواری  به  اشاره  با 

، اظهار داشت: کمک به  غربی با 3 کشور
اصلی  اهداف  از  استان  راه های  توسعه 

شرکت ارومیه شن ریز می باشد.
وی افزود: بزرگراه بین المللی ارومیه - سرو 
به طول 51 کیلومتر است که طی دو سال 
و  افتتاح شده  آن  از  کیلومتر  گذشته 28 
نیز به زودی به  بزرگراه  این  از  کیلومتر   6

بهره برداری می رسد.

90 درصد مصالح مورد اســتفاده در پروژه ارومیه_ ســرو 
توســط شــرکت ارومیه شــن ریز تامین شده است
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صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
آذربایجان غربی از تصویب یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
و  میراث فرهنگی  حوزه  عمرانی  پروژه های  تکمیل  برای 

 گردشگری استان در سفر رئیس جمهور خبر داد. 
به  گزارش روابط  عمومی اداره  کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی آذربایجان غربی، جلیل جباری با اعام این مطلب 
اظهار کرد:  میزان اعتبار برای 11 پروژه عمرانی استان اختصاص 
پروژه های  به  مربوط  مورد  هفت  تعداد  این  از  که  می یابد 
در  گردشگری  زیرساخت های  ایجاد  مورد   3 میراث فرهنگی، 
استان و یک مورد نیز مربوط به پروژه های صنایع دستی است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان 
غربی افزود: ساماندهی و احیا مسجد جامع ارومیه، تکمیل 
زیرساخت های گردشگری در مجموعه جهانی تخت سلیمان 
تکاب و مجموعه جهانی قره کلیسا چالدران، ادامه و تکمیل 
احداث مجموعه یادمان شمش تبریزی خوی، ادامه و تکمیل 
موزه منطقه ای آذربایجان در سایت آزاد شده لشکر ۶۴ ارومیه 
پروژه ها  این  جمله  از  چالدران  جنگ  سایت موزه  تکمیل  و 

هستند. 
زیرساخت های  اجرای  سردشت،  صلح  موزه  ساخت  او 
گردشگری در مناطق نمونه گردشگری استان، ساماندهی و 
مرمت بازارهای تاریخی ارومیه و خوی و ایجاد بازارچه دائمی 
صنایع دستی با محوریت آموزش تراش سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی در سطح استان را از جمله دیگر پروژ های عمرانی 

برشمرد.

گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی،  بــه 
گردشــــگری و صنایع دســــتی آذربایجان غربــی، همزمان 
با سفر رئیس جمهوری به آذربایجان غربی، وزیر میراث 
فرهنگــی، گردشــــگری و صنایــع دســتی کشــور نیــز بــه 
این اســتان ســفر کرد. مهنــدس عــزت اهلل ضرغامی، در 
ســــفر یک روزه خود از ظرفیت های تاریخی و گردشگری 

شهرستان های ماکو و چالدران بازدید کرد.

مقبــره  و  کلیســا  قــره  از  بازدیــد  در  ضرغامــی  عزت الــه 
گفــت:  چالــدران  شهرســتان  در  الدیــن  صــدر  ســید 
مختلــف  مناطــق  در  تاریخــی  متعــدد  بناهــای  وجــود 
کشــور بخصــوص شــمالغرب بیانگر تاریــخ دیرینه این 

سرزمین است.
وی بــا بیــان این کــه ســید صدر الدیــن در جنــگ مانند 
بقیه ســپاهیان فداکار از کشــور با قداســت دفاع کرده 
اســت ادامــه داد:  آقــای محمــد تقــی جعفــری گفته اند 
»کســی کــه اینجا می آید بایــد با وضو بیاید« چــرا که این 
مکان محل ریخته شــدن خون بهترین فرزندان است 

که در مقابل متجاوزان ایستادگی کردند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: 
ایــن اســتان نماد زندگــی مســالمت آمیز پیــروان تمام 

اقوام و ادیان الهی در کنار همدیگر است.
وی ادامه داد: مقبره ســید صدر الدین ۶۰۰ ســال است 
کــه زیارتــگاه مــردم از شــهرهای مختلــف اســت و الزم 

است قدر این میراث فرهنگی را بدانیم.
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی در 
گفــت وگــو با خبرنــگاران در ماکــو  با بیــان این که دولت 
میــراث  و  گردشــگری  بخــش  توســعه  بــه  ویــژه  نــگاه 
فرهنگــی دارد، گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش ۷۷ درصدی 
اعتبــارات امســال ســعی می شــود کمک هــای داخلــی و 
خارجی برای توســعه این بخش جذب شود. وی با بیان 
این کــه حفاظــت از محوطه هــا و ابنیــه تاریخــی نیازمنــد 
یــاری همــه جانبــه دولت و مردم اســت، ادامــه داد: روی 
بافــت تاریخی حســاس هســتیم و حاضر نیســتیم حتی 

خدشــه ای بــه آن وارد شــود البتــه مســئوالن  ماکو برای 
حفظ حلقه اصلی بافت تاریخی اتفاق نظر دارند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با 
حفــظ قوانیــن میراث  فرهنگی اجازه توســعه شــهر ماکو 
داده می شــود و باید بین بافت تاریخی و بافت فرسوده 
تفاوت قایل شــد.ضرغامی ادامه داد: در جلســه شورای 
ح  اداری و دیــدار بــا نخبــگان ماکو مشــکات مــردم مطر
شــد و بنــده این مشــکات را در جلســه اســتانی هیات 
ح و بــه رئیــس جمهــور منتقل خواهــم کرد  دولــت مطــر
و تــاش می شــود راهــکاری بــرای حــل آنهــا اندیشــیده 
شــود.وی گفــت: ماکــو یــک منطقه زیباســت ولــی چون 
کوهستانی است امکان گسترش آن زیاد نیست و باید 
هماهنگی هایــی در خود دســتگاه های این شهرســتان 

برای استفاده بهینه از فضاها انجام شود.
وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی تاکید 
کــرد: برخــی بــرای توســعه شــهر موضــوع ساخت وســاز 

بیــن  حالیکــه  در  می کننــد  ح  مطــر را  تاریخــی  بافــت  در 
چــون  دارد  وجــود  تفــاوت  فرســوده  و  تاریخــی  بافــت 
بافــت تاریخی بخشــی از هویــت مردم منطقه اســت اما 
بافــت فرســوده ماکــو می تــوان  در  بــرای ساخت وســاز 
تجدیدنظــر کرد.وی یادآور شــد: دســتورهای الزم در این 
زمینه امروز صادر شــد و با حفظ قوانین میراث فرهنگی 
و ضوابط موجود اجازه توسعه و گسترش ماکو نیز داده 

می شود چرا که این شهر متعلق به خود مردم است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اضافه 
کرد: از جمله مشکاتی که در ماکو وجود دارد به کمبود 
واحدهــای اقامتــی بــر می گــردد کــه بــرای ســرمایه گذاری 
در ایــن حــوزه و نیــز تقویت زیرســاخت های گردشــگری 

منطقه تسهیات به سرمایه گذاران پرداخت می شود.
ماکــو  پذیــری  گردشــگر  ظرفیــت  این کــه  بیــان  بــا  وی 
باالســت، افزود: برخی مشــکات اقامتی وجــود دارد که 

این مشکات هم سعی می شود، حل شود.

یر میراث فرهنگی: وز

افزایش ۷۷ درصدی اعتبارات میراث فرهنگی و گردشگری بیانگر توجه دولت است

آذربایجان غربی نماد زندگی مســالمت آمیز اقوام و 
ادیان در کنار همدیگر است

تصویب ۱۲00 میلیارد ریال اعتبار 
برای پروژه های میراث فرهنگی 

آذربایجان غربی در سفر 
رئیس جمهور
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یاست جمهوری پروژه های مصوب سفر ر
اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی

ادامه و تکمیل احداث 
مجموعه یادمان شمس 

یزی- خوی تبر
ــداث  ــ تــکــمــیــل فـــونـــداســـیـــون و اح
مجموعه،  همایش  سالن  قسمت 
سقف  اســکــلــت  عملیات  تکمیل 
سازه، عملیات معماری و تاسیسات 

برقی و مکانیکی 

ساماندهی و احیاء مسجد 
جامع ارومیه

1.ادامه احیاء حجرات قدیمی مسجد 
جامع ارومیه 

2. تخریب الحاقات
3.بازسازی و احیاء حجرات پیرامون 

صحن مسجد به فرم سنتی

ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی و  
برگزاری دوره های صنایع دستی

تهیه  و  اقــتــصــادی  مطالعات  انــجــام   -1
نقشه اجرایی ایجاد بازارچه دائمی صنایع 

دستی با سبک معماری ایرانی 
2، احــــــداث عــمــلــیــات ســاخــتــمــانــی و  
بــازارچــه به صــورت سبک مطابق  ایجاد 

نقشه های اجرایی
3.بـــرگـــزاری دوره هــــای آمــوزشــی صنایع 

دستی در استان 

موزه صلح سردشت
حسب مصوبه شورای برنامه ریزی در 
سفر استاندار محترم به شهرستان، 
درخواست اخذ مجوز ماده 23 ملی 

را دارد.

تکمیل سایت موزه جنگ 
چالدران

فاز اول : تکمیل عملیات ساختمانی 
قسمت پشتیبانی    

ســازی  محوطه  عملیات  دوم:  فـــاز 
سایت 

یر ساخت های گردشگری مجموعه جهانی تخت سلیمان -تکاب و مجموعه جهانی قره کلیسا - چالدران تکمیل ز
چالدران:

1.ساماندهی مسیردسترسی و نورپردازی مسیر2. مرمت های شناسایی شده در مجموعه 3. ساماندهی موزه تخت سلیمان4. نورپردازی و مرمت بارو 
و دیواره مجموعه    5. تکمیل زیرساخت های زندان تخت سلیمان و آبگرم احمدآباد 6. تکمیل زیرساخت های گردشگری مجموعه قینرجه 

تکاب:
1.ساماندهی راه دسترسی و تابلوهای بین راهی و راهنما 2.ایجاد سکوهای استراحتگاهی در پشت قره کلیسا 3.گسترش پارکینگ و ساماندهی کافی 

شاپ 4.ساماندهی سرویس های بهداشتی کل مجموعه 5. نورپردازی و محوطه سازی  6. ساماندهی محوطه های اطراف ساندوخت و زاکاریا

ادامه و تکمیل موزه 
منطقه ای آذربایجان در 

سایت آزاد شده لشگر 64 
ارومیه

تاریخی  بنا   4 مرمت های  تکمیل 
گذشته،  مرمت شده در سنوات 
ادامه مرمت برای بناهای تاریخی 

واقع در سایت ستاد لشکر 

یخی ارومیه و خوی  ساماندهی و مرمت بازارهای تار
) نقشه برداری کامل پالک به پالک عرصه تاریخی بازار و...(2.مرمت راسته های » عطاران ، آرد فروشان،  ارومیه:1.بروز رسانی مستند نگاری های قبلی بازار
نوبخت 3 . جداره سازی دور تا دور عرصه بازارارومیه 4.برچینی شیروانی های فرسوده بازار و ساماندهی طاق و گنبدهای شناسایی شده 5. مشارکت 

در ساماندهی فاضالب بازارتاریخی ارومیه
) نقشه برداری کامل پالک به پالک عرصه تاریخی بازار و...(2.مرمت راسته های » چرم دوزان و سبزی  خوی:1.بروز رسانی مستند نگاری های قبلی بازار
ساماندهی  در  مشارکت   .5 خوی  بازار  محدوده  در  خان  مطلب  مسجد  ساماندهی  و  مرمت   .4 خان   کاروانسرای  ساماندهی  و  3.مرمت  فروشان« 

فاضالب بازارتاریخی خوی

یرساخت های گردشگری در مناطق نمونه گردشگری   اجرای ز
ایجاد و تکمیل زیرساخت های گردشگری در سواحل زرینه رود  میاندوآب و شاهین دژ

 ایجاد و تکمیل زیرساخت های گردشگری در سواحل دریاچه ارومیه

  ایجاد و تکمیل زیرساخت های گردشگری در محور پیرانشهر - سردشت 

ایجاد و تکمیل زیرساخت های گردشگری در سوله دوکل ارومیه

ایجاد و تکمیل زیرساخت های گردشگری در تاالب گلمرز  ارومیه
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22 هزار ویالباغ غیرمجــاز در انتظار تعیین تکلیف هزار ویالباغ غیرمجــاز در انتظار تعیین تکلیف

یب... تخر یا  قانون  یب...تغییر  تخر یا  قانون  تغییر 
اعــمــال قــانــون در راســتــای 
کاربری  تغییر  از  ممانعت 
ــی و بـــاغ هـــا در  ــ ــی زراعـ ــ اراضـ
اســـتـــان آذربــایــجــان غــربــی 
از سال گذشته شدت گرفته و منجر به صدور احکام 
قطعی و قلع و قمع بیش از ۱۶۰ باب ویاباغ شده است، 

موضوعی که با واکنش های اجتماعی زیادی روبرو شد.
دستگاه قضا اما تا به امروز بدون توجه به موافقان و 
مخالفان این امر، مر قانون را فصل الخطاب قرار داده 
و بدون هیچ گونه اغماض و مماشات نسبت به اجرای 
احکام قطعی صادره اصرار دارد بطوریکه فقط در سال 

گذشته با حکم قطعی، ۱۳۶ ویاباغ قلع و قمع شد.
اما سوال اینجاست با توجه به شناسایی بیش از دو 
هزار مورد از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و از سوی 
آذربایجان غربی  در  فقیه  ولی  نماینده  پیشنهاد  دیگر 
نکردن  تخریب  خصوص  در  جمهور  رئیس  حضور  در 
آیا  جایگزین  احــکــام  صـــدور  و  غیرمجاز  ویــابــاغ هــای 
همچنان شاهد تخریب ویاباغ ها خواهیم بود یا راهکار 

حقوقی و قضایی دیگری دارد؟
حسین مجیدی، دادستان عمومی و انقاب ارومیه در  
پاسخ این سوال به جام جم می گوید: هر حکمی که در 
مرجع قضایی صادر می شود مستند به قوانینی است 
شورای  تایید  از  بعد  و  اسامی  شــورای  مجلس  در  که 
کشور  رســمــی  روزنــامــه  در  انــتــشــار  از  پــس  و  نگهبان 
احکام  این  است  قرار  اگر  می شود؛  اجرایی  و  عملیاتی 
از طریق  که  ایــن اســت  آن  اجرایی نشود الزمــه  قطعی 
شود  تصحیح  و  بازنگری  قوانین  تقنینی،  فرایندهای 
حقوقی  منظر  از  موضوع  این  تحقق  اینصورت  غیر  در 

امکان پذیر نیست. 
وی با صراحت اعام می کند: راهکار قانونی برای تخریب 
کاربری  تغییر  و  غیرمجاز  ســازهــای  و  ساخت  نشدن 
راهکار  واال  اســت  قوانین  تغییر  باغی،  و  ــی  زراع ــی  اراض

حقوقی و قضایی ندارد. 
مــجــیــدی اظــهــار مــی کــنــد: الــبــتــه دســتــگــاه قــضــایــی در 

ابعاد مختلف به موضوع تغییر کاربری اراضــی زراعــی و 
باغی نظارت دارد و نه این که صرفا بر موضوع تخریب 

ویاباغ ها تمرکز داشته باشد. 
دادستان عمومی و انقاب ارومیه یکی از اولویت های 
موضوع  را  قضایی  دستگاه  راهبردهای  و  جدی  بسیار 
زراعــی و باغی عنوان  اراضــی  کاربری  از تغییر  پیشگیری 
کرده و می افزاید: اساسا باید از همان ابتدا جلوی این 
تخریب  مرحله  به  کــار  تا  شــود  گرفته  مجرمانه  اقـــدام 
نکشد؛ اما اگر به هر دلیلی ساخت و سازهای غیرمجاز 
گــیــرد؛ جهاد  ــاغ هــا صـــورت  ب ــی و  ــ کــاربــری هــای زراع در 
کشاورزی موظف به اجرای حکم قضایی و قلع و قمع 
کنون  تا  گذشته  از سال  اینکه  بیان  با  است. مجیدی 
از دو هزار تغییر کاربری غیرمجاز اراضــی زراعــی و  بیش 
باغی شناسایی شده است می گوید: یک هزار و ۳۴۷ 
مورد مربوط به سال گذشته بود که اکثرا در ابتدای کار 
تخریب شده و اجازه تغییر کاربری داده نشد. همچنین 
۱۳۶ مورد حکم قطعی تخریب اجرا شد. امسال نیز ۷۴۲ 
مورد تغییرکاربری غیرمجاز شناسایی و تا کنون ۲۷ باب 

قلع و قمع شده است.
به گفته دادستان عمومی و انقاب ارومیه، در دو ماهه 
نخست سالجاری نیز با همکاری دستگاه قضا و جهاد 
کشاورزی  زمین  قطعه   ۵۰۰ کاربری  تغییر  از  کشاورزی 
یا  و  فنس   و  زمــیــن  تفکیک  اولــیــه  مــراحــل  هــمــان  در 

دیوارکشی جلوگیری شده است .
برخورد  در  قضا  دستگاه  جدیت  بر  تاکید  با  مجیدی 
و  زراعــی  اراضــی  کاربری  تغییر  خصوص  در  متخلفان  با 
باغی اظهار کرد: با حضور تمام مدیران جهاد کشاورزی 
شــهــرســتــان هــا، مــدیــرکــل ســازمــان بــازرســی  و پلیس 
و  بررسی  ماهیانه  جلسات  استان،  اقتصادی  امنیت 
و  زراعی  اراضی  کاربری  تغییر  حوزه  در  اقدامات  تشریح 

باغی برگزار می شود. 
با  جدی  برخورد  از  ارومیه  انقاب  و  عمومی  دادستان 
گذشته  سال  می گوید:  و  خبرداده  هم  خاطی  مدیران 
جهادکشاورزی  شهرستانی  مدیران  از  نفر  چهار  بــرای 
به علت ترک فعل در پیشگیری از تغییر کاربری اراضی 
بود  به تضییع حقوق دولتی شده  که منجر  کشاورزی 

به  اشتغال  عــدم  بر  نظارتی  قــرار  و  شــده  اتهام  تفهیم 
شغل مرتبط صادر شد.

مجیدی با بیان این که آذربایجان غربی استانی کشاورزی 
زرخیز دست خوش  این خاک  اجــازه داد  نباید  و  است 
یابد،  تغییرکاربری  و  گرفته  قـــرار  ــده ای  عـ ســودجــویــی 
کاربری  غیرمجاز و قطعه بندی  اکثر تغییر  کــرد:   اذعــان 
خــواران  زمین  و  دالالن  ســوی  از  باغی  و  زراعـــی  اراضـــی 
صورت می گیرد که پس از خرید زمین کشاورزی اقدام 
به تفکیک های غیرمجاز اراضی کرده و پس از ساخت 
و  غیرقانونی  فــروش  به  قطعه   هر  در  مجلل  ویاهای 
اقــدام  قوانین  از  گــاه  نــاآ خــریــداران  به  ملک  غیررسمی 
با  و  داده  ــرار  ق خویش  طعمه  را  آنها  عما  و  می کنند 
ناپدید می شوند  کان ظرف چندماه  کسب سودهای 
و اشــخــاص عـــادی فــریــب خــورده متحمل خــســارات و 

ضررهای مالی ناشی از تخریب بناها می شوند. 
کشاورزی،  منفی  پیامدهای  نباید  این که  بیان  با  وی 
تغییر  از  ناشی  محیطی  زیست  و  اجتماعی  اقتصادی، 
اراضی زراعی و باغی نادیده گرفته  کاربری های  غیرمجاز 
شود، می گوید: دریاچه ارومیه امروزه یکی از مشکات 
اساسی زیست محیطی کشور است که با اندکی مطالعه 
علت های  از  یکی  مــی شــود  مشخص  بخش  ــن  ای در 
چاه های  حد  بیش  از  حفر  دریــاچــه،  آب  سطح  کاهش 
دریاچه  آبــریــز  ــوزه  ح باغی  و  زراعـــی  اراضـــی  در  غیرمجاز 
ارومیه است که اصلی ترین علت افزایش این چاه های 

غیرمجاز هم پدیده تغییرکاربری غیرمجاز است. 
تاکید  پــایــان  در  ارومــیــه  انــقــاب  و  عمومی  دادســتــان 
مــی کــنــد: هــرگــونــه ایــجــاد بــنــا، دیــوارکــشــی و هــر اقـــدام 
موجب  که  استان  باغ های  و  زراعــی  اراضــی  در  فیزیکی 
جرم  عنوان  تحت  شــود؛  کشاورزی  تــداوم  از  جلوگیری 
مجموعه  و  شـــده  پیگیری  غــیــرمــجــاز   ــری  ــارب ک تغییر 
دادستانی و جهادکشاورزی هیچ گونه تعللی در برخورد 
غیرمجاز  کاربری  تغییر  مرتکبان  و  تفکیک کنندگان  با 

نخواهد داشت.

طاهره زینالی

روزنامه نگار
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 بجای تغییر اســم بیمارســتان ها، به فکر تامین تجهیزات پزشکی باشید
رئــیــس دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی آذربــایــجــان 
غربی بافاصله پس از این که اطمینان حاصل 
به  مجموعه  این  بر  اش  سرپرستی  حکم  کرد 
را  او  هــم  اســتــانــدار  و  یافته  قطعیت  ریــاســت 
بخشیده و اجازه ورود به جلسات ستاد کرونا 
را دارد، رفت سراغ تغییر اسم بیمارستان دکتر 
مهزاد. این که با وجود کمبودهای بیشمار حوزه 
که  بروید  بیمارستانی  تغییر اسم  درمان سراغ 
چون نام همسر مرحوم رئیس سابق دانشگاه 
علوم پزشکی بوده چیزی جز تسویه حساب و 

 کینه توزی نمی توان بر آن نهاد. 
ــا  ــن روزهـ ــاه کــه ایـ ــگ ــاش ریــاســت دانــش ای کـ
همراه  بــهــداشــت  شبکه  یــک  از  ــازدیــد  ب ــرای  بـ
عمومی  روابـــط  قــول  بــه  رتبه  عالی  مقامات  بــا 
خودشان در شهرستانها حاضر می شود، سری 
ارومــیــه  امـــام خــمــیــنــی)ره(  بیمارستان  بــه  هــم 

بزند.  
دو روز قبل بیماری با خونریزی شدید از ناحیه 
می کند.  مراجعه  بیمارستان  اورژانــس  به  بینی 
و  رفت  چندبار  و  سرگردانی  ساعت  دو  از  پس 
آمد به اتاق عمل اورژانس برای قطع خونریزی، 
را  بیمار  است  بهتر  که  می شود  مدعی  پرستار 
 pt_ مرخص کنید چون لوله وکیوم خون گیری
ptt  در کل بیمارستان وجود ندارد. این بیمار 
خون  انعقاد  وضعیت  تشخیص  بــا  فقط  هــم 

می تواند به درمان امیدوار باشد.
می شود  مواجه  بیمار  همراه  اعتراض  با  وقتی 
چنین  بــزرگــی  ــن  ای بــه  بیمارستانی  در  ــرا  چ کــه 
ادعــا می کند روز قبل نخ  ــدارد،  ن لوله ای وجــود 
نــداشــت و  بــیــمــارســتــان وجـــود  بخیه هــم در 
در  عــادی  رونــدی  به  پزشکی  تجهیزات  کمبود 

 بیمارستان بدل شده است. 

توسعه  امر  متولیان  دغدغه  که  قبل  دوره  در 
شبکه های  ساخت  و  بیمارستانی  تخت های 
بــهــداشــت روســتــایــی و شــهــری بــود و کمبود 
امکانات هیچ گاه مردم را به دردسر نینداخت، 
جای  بــه  امــر  مسئوالن  گویا  دوره  ایــن  در  امــا 
تغییر  درگـــیـــر  پـــزشـــکـــی،  تــجــهــیــزات  تــامــیــن 

 اسامی بیمارستان ها هستند. 
از  بــدور  دانشگاه  ریاست  می کنیم  پیشنهاد 
رفــتــارهــای غــیــرضــروری روابـــط عمومی خــود و 
چون  مهمی  امــورات  از  وقت  هر  مشاورانش، 
و  کلینیک ها  و  بیمارستان ها  اســامــی  تغییر 
امــورات کم  غ شد به  شبکه های بهداشت فار
اهمیتی چون تامین تجهیزات درمانی نیز بپردازد 
تا بیش از این مردم دچار مشکل و سرگردانی 
برایشان  عــمــوم  رضــایــت  ــر  اگ البته   نــشــونــد... 

مهم است.

در عصر کنونی که فرهنگ بخش جدایی ناپذیر ساختار اجتماعی است، توجه به 
توسعه فرهنگی به صورت متوازن می تواند سرمنشا توسعه و پیشرفت در سایر 
عرصه های جامعه از قبیل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. به عبارت دیگر 
 فرهنگ به عنوان میان افزار نقش ارتباطی با جامعه و ساختار های حاکمیتی را دارد. 
امروز توجه متوازن و یکسان به ظرفیت های فرهنگی شهرستان ها و تمزکز 
زدایی برنامه های فرهنگی و گسترش توجهات و حمایت ها به شهرستان ها 
برپایه زیست بوم فرهنگی واجتماعی شهرستان ها همان موتور محرک بخش 
اجتماعی،  ساختار های  و  بخش ها  بقیه  می تواند  که  است  جامعه  فرهنگی 

سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی را در خود جای دهد. 
هر یک از شهرستان های استان آذربایجان غربی دارای ظرفیت های بسیاری 
در زمینه های فرهنگی و اجتماعی است که نگاه درست و صحیح به آنها همراه 
با توزیع عادالنه خدمات و حمایت ها باعث شکوفایی بخش های فرهنگی و 
تولید اندیشه و تفکر بکر در ساختار های فرهنگی واجتماعی جامعه می شود. 
شهرستان های محرومی که به لحاظ امکانات زیرساختی ممکن است محروم 
باشد ولی به لحاظ داشتن ظرفیت های انسانی و اجتماعی و فرهنگی در جای 

خود بسیار غنی هستند. 
با  چایپاره  و  خوی  شهرستان   ، خوشنویس  هنرمندان  با  تکاب  شهرستان 
موسیقی  عاشیق  هنرمندان  با  میاندوآب  شهرستان  توانمندش،  شاعران 
و  حیرانش   و  بیت  موسیقی   جشواره  با  شهرستان سردشت   ، فولکلورش 
شهرستان نقده با پیشینه رقص های بومی و محلی و دیگر شهرستان های 
ــد. ــ دارن را  فــرهــنــگــی  جـــــاودان  گنجینه های  ــود  خـ دل  در  زیــبــا  اســتــان  ــن   ایـ

سازی  پیاده  از  نشانه هایی  و  دارد  ــاور  ب آن  بر  سطور  ایــن  نگارنده  که  آنچه 
ایــن  می بیند  اســتــان  فرهنگی  مــســئــوالن  عــمــل  و  ــن  ذهـ در  را  ــد  ــ رون ــن  ایـ
اســـت کــه هــمــه مــســئــوالن اســتــان بــتــوانــنــد ایـــن ظــرفــیــت هــا را شناسایی 
نتیجه  و  ثمر  مرحله  بــه  را  آن هـــا  محور  برنامه  و  درســـت  حمایتی  نگاه  بــا  و 
نـــگـــاه توسعه  از  نــمــونــه مــوفــقــی  ــن مـــامـــوریـــت مـــی تـــوانـــد  ــ ای بــرســانــنــد و 

 محور متوازنی باشد که امروز آذربایجان غربی به آن نیاز دارد. 
موفق  الگوی  بتواند  هنری  و  فرهنگی  پیچیده  حوزه  در  موفقیت  امیدواریم 
برای سایر بخش های تصمیم گیری باشد تا شاهد توسعه متوازن و پیشرفت 
اجتماعی،  اقتصادی،  بخش های  در  غربی  آذربایجان  استان  محور  ساختار 
سیاسی برپایه توانمندی ها و ظرفیت ها و زیست بوم هریک از شهرستان ها 
پیشرفت  منزله  به  استان  شهرستان های  تک  تک  پیشرفت  که  چرا  باشد 
استان و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها و کاهش مهاجرت به مرکز استان و یا 
به سوی دیگر استانها باشد. نیروی انسانی و نخبه برای هر جامعه ای به مثابه 

الماس و طا و دارایی ارزشمندی برای آن جامعه است.

مرز همواره بستر مناسبی برای افزایش تعامات و مبادالت تجاری، سیاسی، 
اجتماعی و همچنین دروازه ای برای ایجاد و بهبود ارتباطات میان فرهنگی 

بین ملل همجوار است.
 سرحدات سیاسی منعکس کننده قلمرو حاکمیت یک دولت بوده و مطابق 
قواعد خاص عاوه بر تحدید حدود اعمال حاکمیت مرکزی، شکل دهی به 
مناسبات اقتصادی و سیاسی بین حکومت ها، جداکنندگی و یکپارچه سازی، 
در مقابل حرکت انسان، انتقال کاال و نشر افکار و غیره نیز به صورت قانونی، 
مانع ایجاد می کند. مرزهای گسترده آبی و خاکی ایران با بیش از 15 کشور 
منطقه )7 مرز خاکی و 8 مرز آبی(، دارای ظرفیت های بسیاری برای استفاده 
از این مزیت مهم جغرافیایی-سیاسی بوده و دراین بین استان های غربی 

کشور، موقعیتی ژئوپولتیک، استراتژیک و منحصربه فردی را دارا هستند.
 
ً
 این محدوده که از طرف شمال و شمال شرق با جمهوری آذربایجان و تقریبا

ارمنستان، از غرب با کشورهای ترکیه و عراق، از جنوب با استان خوزستان 
و از شرق با آذربایجان شرقی و زنجان همسایه است با 4 کشور مرز مشترک 
داشته و در مسیر مهم ارتباطی شرق )آسیا(- غرب )اروپا و حوزه مدیترانه(، 
صنعتی  قطب  با  مجاورت  کنار  در  بی نظیر  قابلیت  این  است.  قرارگرفته 
آزاد  مناطق  وجود  همدان،  و  زنجان  و  آذربایجان شرقی  چون  استان هایی 
تجاری- صنعتی ماکو، قصر شیرین و بانه و مریوان، مناطق ویژه اقتصادی 
بانه، اسام آباد غرب، سلماس و سرو، معادن غنی، زمین ها و باغات پربار 
کشاورزی، مراتع فراوان و مستعد دام پروری، جاده های مواصاتی ترانزیت 
کاال و صدور خدمات فنی- مهندسی، داشتن ده ها گمرک و بازارچه، معابر و 
مرز رسمی و غیر رسمی و بسیاری دیگر از ظرفیت ها، می توانست با مدیریت 
همه جانبه،  توسعه  اشتغال،  و  تجارت  رونق  سبب  صحیح  برنامه ریزی  و 
اشتغال کامل و افزایش تولید ناخالص ملی شود؛ اما امروز و برغم همه این 
داشته ها، نرخ بیکاری در این مناطق با فاصله زیادی باالتر از نرخ میانگین 
رسمی کشور بوده و در شاخص فاکت نیز استان های مرزی غرب کشور 

متاسفانه پیشتازند!
 اکنون که معادن طا و سنگ های ساختمانی و معدنی و همچنین تولیدات 
باغی چون سیب، انگور، گیاس و سایر میوه های هسته دار، به صورت خام 
و بدون فرآوری و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و تولید ثروت به استان های 
به  نسبت  باید  می شود،  صادر  هم جوار  کشورهای  یا  و  مرکزی  متمول 
استفاده از ظرفیت های موجود مرزی برای توسعه اقتصادی و اشتغال این 
حوزه تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. برای توسعه مرزی غرب کشور، البته 
است:  ضروری  متفاوت  نگرش  سه  فهم  و  اقتصاد  و  مرز  رابطه  شناخت 
 در 

ً
نگرشی که قائل به تقدم امنیت بر توسعه بوده و تحقق توسعه را صرفا

بستر امنیت مناطق مرزی می داند، نگرش دومی که معتقد به تقدم توسعه 
بر امنیت بوده و براین باور است که هرگونه ایجاد امنیت در مناطق مرزی 
منوط به بهبود شرایط توسعه و توسعه یافتگی این مناطق بوده و باالخره 
نگرش سومی نیز با رویکردی بینابین بر درک متقابل توسعه و امنیت تمرکز 
باید دید در مناطق غربی  بر دیگری مقدم نمی داند.  را  داشته و هیچ کدام 
ایران کدام یک از سه نگرش می تواند راهگشای مشارکت مردم و توسعه 
متوازن و همه جانبه آن باشد. مناطق مرزی غرب کشور به دلیل ویژگی های 
خاصی همچون موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی، فقر و توسعه نیافتگی، 
8 سال جنگ تحمیلی، مجاورت با کانون های بحران در کشورهای همسایه 
و غیره، ناهمگونی جمعیتی، مناطق حساس و آسیب پذیر به شمار رفته و 
بررسی های دقیق  باید  این مناطق  برای مدیریت صحیح مسائل  ازاین رو 

گیرد. صورت  بنیادی  برنامه ریزی های  و 
پایدار  امنیت  ایجاد  برای  باید  به عبارتی 
مطالعات  کشور  غرب  متوازن  توسعه  و 
دقیقی در باب راهبردها و راهکارهای تحقق 

این دو شاخص مهم انجام پذیرد.
به  مرزی  مناطق  تجهیز  راستا  این  در   
تسهیات رفاهی و امکانات زیستی، فراهم 
این  در  سرمایه گذاری  زمینه های  کردن 
و  رسمی  بازارچه های  بازگشایی  مناطق، 
گمرکی،  غیر  کاالهای  خروج  و  ورود  معابر 

پیشرفت  محلی،  مردم  مستقیم  مشارکت  و  تشجیع  هدایت،  به  توجه 
از پایین به باال، افزایش حس عاقه مندی به  با رویکرد توسعه  گام به گام 
محل زندگی و رضایت نسبی ساکنان مرزی از مهم ترین ضرورت ها بوده و 
در این میان توسعه سکونت گاه های مرزی در همه ابعاد و نه فقط تأمین 
امکانات زیربنایی چون آب، برق، گاز، تلفن و راه، بلکه ایجاد اشتغال و ممر 
معیشت و درآمدهای اقتصادی آن منطبق با نیازهای روز اجتماعات مرزی، 
باید در برنامه ریزی های مسئوالن امر گنجانده شود. البته هرگونه تدوین 
استراتژی و برنامه ریزی برای طراحی ساختار جدید مبادالت مرزی، کارآفرینی 
اداره  و  افزایش مشارکت محلی در  سیاست گذاری  در میان مرزنشینان، 
این  خروجی  و  ورودی  مبادی  مدیریت  و  امنیت  احساس  افزایش  امور، 
چهار استان) آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و ایام( قبل از هر چیز، 
نیازمند همگرایی مردم، خواست و اراده جدی حاکمیت مرکزی، هماهنگی 
نهادهای اجرایی، انتظامی و نظامی و همچنین رایزنی و گفتگوهای مستمر 
و سازنده با طرف های خارجی هم مرز است. القصه گرچه می توان نسخه های 
متفاوتی برای توسعه تجویز نمود اما برای توسعه مناطق مرزی غرب کشور 
باید از راهبردهای میان مدت مختلفی چون توسعه تعاونی های تجاری در 
بازارچه های  فعال سازی  مرزنشینان،  کوچک  سرمایه های  تلفیق  راستای 
مرزی و جذب نیروهای بومی در آنها، افزایش معابر رسمی و غیر رسمی تحت 
نظارت برای واردات چمدانی و کوله ای، تأکید بر تقسیم کار سلسله مراتبی 
بین دولت مرکزی و مناطق مرزی در امر توسعه، بومی سازی امنیت، توسعه 
صنایع تبدیلی کشاورزی در منطقه و اختصاص غرفه هایی در بازارچه های 
توأمان هویت ملی و محلی در  کشاورزی مرزی، تقویت  تولیدات  به  مرزی 
جذب نیروهای بومی برای مسئولیت، فعال سازی سازمان های مردم نهاد، 
برنامه ریزی مناسب و قابل اجرا برای گسترش توریسم و همچنین ایجاد 
مرزی،  مناطق  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  جذب  برای  الزم  بستر 
استفاده نمود. نقش رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی نیز در این 
بین بعنوان حلقه اتصال نهاد تصمیم گیر) حاکمیت( و مردم البته پر رنگ 
به عنوان  رسانه ها  وضعیت،  این  در  این که  چه  است  سرنوشت ساز  و 
نمایندگان نخبه افکار عمومی و از سوی دیگر منعکس کننده اقدامات و 
عملکردهای دولت می توانند بستر مناسبی برای گفتگو و گفتمان بین مردم 
و دولت ایجاد نموده و همگرایی و »همدلی« را که الزمه رسیدن به توسعه و 
رفاه در جوامع مختلف است تا حدودی ایجاد و یا تقویت نمایند. البته این 
در صورتی محقق می شود که رسانه ها بلحاظ اقتصاد سیاسی و معیشتی 
وابسته کامل به منابع حاکمیت و دولت نبوده و با استقالی نسبی بتوانند 
نماینده و زبان عادل و منصفی برای مردم و افکار عمومی در برابر دولت و 

حاکمیت باشند.

عدالت توزیعی در خدمات و 
حمایت ها، زمینه ساز توسعه و 
 پیشرفت پایدار آذربایجان غربی 

راهبردهای بینی  باز ضرورت 
کشور زی در غرب  توســعه مر

 حمید امدادی 

فعال فرهنگی اجتماعی

دکتر شفیع بهرامیان

روزنامه نگار
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وجود 19هزار حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی
 600 آذربایجان غربی از وجود بیش از 19 هزار و  مدیرعامل آب منطقه ای 

داد. خبر  استان  سطح  در  غیرمجاز  چاه  حلقه 
 31 تعداد  این که  به  اشاره  با  جام جم  با  گفت وگو  در  دستگاهی  مجید   
دارد  وجــود  استان  در  بــهــره بــرداری  پــروانــه  فاقد  چــاه  حلقه   222 و  هــزار 
تعداد  همچنین  کرد:  خاطرنشان  هستند،  تکلیف  تعیین  انتظار  در  که 
براساس  آنها  انسداد  که  شــده  حفاری  استان  در  غیرمجاز  چــاه   19640

است. کار  دستور  در  بخشی  تعادل   ح  طر اباغی  ساالنه  اهداف 
سه  طــی  ایــن کــه  بــیــان  بــا  غــربــی  آذربــایــجــان  ای  منطقه  آب  مــدیــرعــامــل 
پر  استان  در  غیرمجاز  چاه  حلقه   116 تعداد  جــاری  سال  ابتدایی  ماهه 

برابر  آمار  این  گذشته  سال  در  گفت:  است،  شده  مسلوب المنفعه  و 
است. بوده  حلقه   431

معمواًل  که  غیرمجاز  حفاری  دستگاه های  آوری  جمع  به  اشــاره  با  وی 
جاری  ســال  ابتدایی  ماهه  دو  در  کــرد:  اظهار  می کنند،  فعالیت  شبانه 
به  و  توقیف  اســتــان  در  غیرمجاز  حــفــاری  ادوات  و  دستگاه   31 تــعــداد 
خواهد  عمل  قضایی  حکم  اســاس  بر  که  است  شده  منتقل  پارکینگ 

شد.
استان  سطح  در  غیرمجاز  حفاری  دستگاه   25 تعداد  گذشته  سال  در   

بود. شده  توقیف 

یم و بستر رودخانه ها آزادسازی 74.43 هکتار از حر
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص الیروبی شهرچای ارومیه، گفت: در 
سال گذشته از محل پائین دست سد شهر چای تا باال دست محدوده شهر ارومیه حدود 12 کیلومتر از رودخانه شهرچای 
از اعتبارات ملی،  از این رودخانه در پائین دست شهر با استفاده  الیروبی شده و در سال جاری نیز حدود دو کیلومتر 

الیروبی شده است.
دستگاهی اظهار داشت: مطابق ماده 35 و 36 قانون توزیع عادالنه آب، عملیات الیروبی انهار بر عهده حقابه بران بوده و 

توسط کشاورزان ذینفع انجام می پذیرد بنابراین در صورت ضرورت تدابیر الزم باید از سوی حقابه بران انجام گیرد.
وی با اشاره بیان این که عملیات الیروبی طوری طراحی می شود که عملیات اجرایی کامًا در بستر قانونی رودخانه ها انجام 
شود تا موجب بروز خسارت به کشاورزان نشود، گفت: در صورت اعتراض به عملیات الیروبی، این شرکت پس از اخذ 
درخواست نسبت به بررسی اسناد و مدارک زمین های تداخلی با حریم و بستر رودخانه و استعام اراضی افراد شاکی از 
اداره ثبت اسناد جهت تعیین مختصات اراضی مذکور اقدام و به پرونده های مربوطه رسیدگی می کند تا حقوق افراد ضایع 

نگردد.
تصرفات  آزادسازی   1400 سال  در  گفت:  رودخانه ها،  حریم  آزادسازی  خصوص  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
غیرمجاز حدود قانونی رودخانه ها و مسیل های استان به میزان 64.78 هکتار انجام یافته و در سالجاری نیز تاکنون به 

میزان 9.65 هکتار آزادسازی شده است. 
دستگاهی ادامه داد: از آنجایی که اراضی کنار رودخانه ها از کیفیت مناسبی برای کشاورزی برخوردار بوده و همچنین با 
توجه به سهولت دسترسی به منابع آب، اغلب رودخانه ها از سنوات گذشته در معرض تصرفات قرارگرفته و این شرکت 

وضعیت کمی و کیفی منابع آب سطحی، نسبت با هدف رفع انسداد از رودخانه ها و مسیل ها، بهبود 
مراجع  از  واصل  موردی  احکام  کامل  اجرای  آزادسازی تصرفات و به  قضایی در خصوص 
و همچنین  بر حسب ضرورت برنامه های آزاد سازی  یکپارچه  صورت  به  تصرفات 

اقدام  اولویت   دارای  رودخانه های  در  می کند.سراسری 
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آذربایجان غربی روشن می شود گاز ۳ شــهر دیگر  مشعل 
شرکت  ح های  طر اجرای  و  مهندسی  امور  رئیس 
 ۳ شدن  گازدار  شاهد  امسال  گفت:  آذربایجان غربی 

شهر استان خواهیم بود.
در  به  اشاره  با  احمدپور  حسن  جم،  جام  گزارش  به 
میرآباد،  شهر  چهار  به  گازرسانی  بودن  اجرا  دست 
خلیفان، زرآباد و قطور در استان، اظهار داشت: میرآباد 
که سخت ترین پروژه فعلی شرکت گاز آذربایجان غربی 
است هم اکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۴ درصد در حال 
باقیمانده خط  اینک عملیات تکمیلی  اجراست و هم 

تغذیه آن به طول تقریبی ۳۰۰۰ متر اجرا می شود.

پروژه  اجرایی  عملیات  اتمام  با  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
دولت  هفته  طی  پروژه  این  میرآباد،  به  گازرسانی 

سال جاری به مرحله بهره برداری برسد.
شرکت  ح های  طر اجرای  و  مهندسی  امور  رئیس 
آذربایجان  غربی درباره پروژه گازرسانی به شهر خلیفان 
اتمام  به  پروژه  این  اجرایی  عملیات  گفت:  مهاباد، 
امیدواریم  و  شیرهاست  نصب  مرحله  در  و  رسیده 
گاز این شهر نیز بعد از اتمام تست های مورد لزوم در 

هفته دولت سال جاری به بهره برداری برسد.
هم  خوی  زرآباد  شهر  پروژه  این که  بیان  با  احمدپور 

تقریبا به اتمام رسیده و در آستانه بهره برداری است، 
مشعل  شدن  روشن  با  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان 

، ۳۰۰ خانوار از نعمت گاز برخوردار شوند. این شهر
خط  اجرایی  عملیات  این که  اعام  با  همچنین  وی 
مسیرسازی  کیلومتر   ۲۰ حدود  با  خوی  قطور  انتقال 
انجام  حال  در  جوشکاری  عملیات  متر   ۳۵۰۰ حدود  و 
اجرایی  عملیات  می  شود  پیش بینی  گفت:  است، 
این پروژه ان شاءاهلل در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به اتمام 

برسد.

آغاز عملیات اجرایی احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی مهابادآذربایجان غربــی هلیکوپتر امداد و نجات ندارد

مدیرعامل جمعیت هال احمر آذربایجان غربی 
با بیان این که هلیکوپتری به نام استان نداریم، 
شرقی  آذربایجان  با  آذربایجان غربی  کرد:  اظهار 
همدیگر  به  ماه  در  1۵روز  مشارکتی  بصورت 

کمک می کنند. 
نشست  در  جعفرزاده  امیر  جم،  جام  گزارش  به 
خبری با اصحاب رسانه گفت: کلنگ زنی های بی 
مورد شهرت نمایی است و نباید پایگاه جدیدی 

بدون اختصاص بودجه و چارچوب تعریف شود. 
تمام  نیمه  پروژه های  که  زمانی  تا  گفت:  وی 
جدید  ح  طر نشود  تکمیل  احمر  هال  جمعیت 

کلنگ زنی نخواهد شد. 
جعفرزاده با اشاره به این که در استان 17 پایگاه 
ساخت  حال  در  پایگاه   3 و  دارد  وجود  ثابت 
پشتیبان  ای  جاده  امداد  پایگاه  گفت:  است، 
صحنه ها  همه  در  امدادگران  و  است  اورژانس 
احمر  هال  جمعیت  مدیرعامل  دارند.  حضور 
به  هلیکوپتری  این که  بیان  با  غربی  آذربایجان 
آذربایجان غربی  کرد:  اظهار  نداریم،  استان  نام 
در  1۵روز  مشارکتی  بصورت  شرقی  آذربایجان  و 
کمبود  از  وی  می کنند.  کمک  همدیگر  به  ماه 
غربی  آذربایجان  احمر  هال  جمعیت  در  نیرو 
در  فعالیت  و  امدادگری  کار  گفت:  و  کرد  انتقاد 
انجام می شود.  مراکز مختلف توسط داوطلبین 
جعفرزاده اضافه کرد: 230 خانه هال در مناطق 
شناسایی  آمادگی  برای  استان  در  پذیر  آسیب 

شده است.

فاضاب  خانه  تصفیه  دوم  مدول  احداث  اجرایی  عملیات 
شهرک صنعتی مهاباد از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور 

به استان آغاز شد.
شرکت  مدیرعامل  حاتمی  حسن  جم،  جام  گزارش  به   
اجرایی  عملیات  گفت:  غربی  آذربایجان  صنعتی  شهرک های 
ح مهم با تخصیص ۴۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات  این طر
خانه  تصفیه  دوم  مدول  احداث  برای  جمهور  رئیس  سفر 

شهرک صنعتی این شهرستان آغاز شده است.
انتخاب  و  مناقصه  فرآیند  برگزاری  از  پس  داد:  ادامه  وی   
 ۱۶ قراردادی  با  خانه  تصفیه  دوم  مدول  اندازی  راه  پیمانکار 
ماهه این پروژه مهم اجرا و به اتمام خواهد رسید و تصفیه 
خواهد  انجام  کامل  طور  به  مهاباد  صنعتی  شهرک  پساب 
غربی  آذربایجان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیرعامل  شد. 
شهرک  خانه  تصفیه  ظرفیت  پروژه  این  افتتاح  با  کرد:  اظهار 
صنعتی این شهرستان به یک هزار و ۲۰۰ متر مکعب در روز و 

بیش از سه برابر ظرفیت قبلی خود خواهد رسید. 
از  هکتار   ۲۰۰ نزدیک  آینده  در  این که  بیان  با  حاتمی  حسن 
اراضی اطراف شهرک صنعتی مهاباد به محدوده این شهرک 
تصفیه  دوم  مدول  اندازی  راه  گفت:  شد،  خواهد  افزوده 

خانه جزو نیازهای اصلی شهرستان بود که عملیات اجرایی 

آن پس از سال ها آغاز شد. همچنین وی تاکید کرد: از تمام 

گرفته  نظر  در  اراضی  الحاق  راستای  در  ذیربط  دستگاه های 

و  همکاری  درخواست  صنعتی  شهرک  محدوده  به  شده 

مساعدت حداکثری داریم تا هرچه سریع تر زمینه رونق تولید 

و اشتغالزایی با توسعه شهرک صنعتی مهاباد فراهم شود.

ایجــاد 28 واحد صنعتی تولیدی با ســرمایه گذاری 5 هزار و 115 میلیارد ریال 

بعد از 27 سال انجام می شود

بهره برداری کامل از بزرگراه بین المللی ارومیه-سرو 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

 کشاورزان اســتان از برق رایگان بهره مند می شوند

آذربایجان غربی گفت: در 2 ماهه  سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
و  برداری  بهره  پروانه  اخذ  با  تولیدی  صنعتی  واحد   28 جاری  سال  نخست 

سرمایه گذاری 5 هزار و 115 میلیارد ریال وارد چرخه تولید شدند.
بهره  با  کرد:  اظهار  خبر  این  اعام  با  سرتیپی  عبدالحمید  جم،  جام  گزارش  به 
برداری از این واحدهای صنعتی تولیدی زمینه اشتغال مستقیم برای 493 نفر 

فراهم شده است.
به لحاظ  امسال در حوزه صنعت استان  2 ماهه نخست  کرد: طی  وی تصریح 
سرمایه گذاری بیش از 299 درصد و در خصوص اشتغالزایی بیش از 104 درصد 

نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش داشتیم.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی افزود: هم اکنون 
2 هزار و 16 واحد صنعتی با حجم سرمایه گذاری بیش از 108 هزار و 504 میلیارد 

این  39 نفر بصورت مستقیم در  60 هزار و  برای  که  ریال در استان وجود دارد 
واحدها زمینه اشتغال فراهم شده است.

ح صنعتی با حجم سرمایه گذاری بیش از  وی خاطر نشان کرد: 3 هزار و 965 طر
997 هزار و 919 میلیارد ریال و پیش بینی ایجاد اشتغال مستقیم برای 91 هزار 

و 397 نفر در آذربایجان غربی در حال ایجاد و یا مرحله تکمیلی است.
باالی  فیزیکی  پیشرفت  با  تولیدی  صنعتی  ح  طر  183 همچنین  گفت:  سرتیپی 
ح ها بیش  60 درصد در حال تکمیل شدن است که برای ایجاد و اجرای این طر
از 43 هزار 482 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است که با بهره برداری 
 740 5 هزار و  برای  بینی میشود زمینه اشتغال مستقیم  این واحدها پیش  از 

نفر مهیا شود.

از  آذربــایــجــان غــربــی  شــهــرســازی  و  راه  مدیرکل 
بین المللی  بزرگراه  در  آسفالت  پایانی  عملیات 
ارومیه - سرو خبر داد و گفت:  برنامه ریزی شده 
پس از 27 سال پروژه احداث بزرگراه بین المللی 
 ارومیه - سرو به طور کامل زیر بار ترافیک برود. 
ــزارش جـــام جـــم، ســیــدمــحــســن حــمــزه لــو  ــ بـــه گـ
این که  اعام  با  پروژه  اجرای  روند  از  بازدید  در  
ارومیه_ بین المللی  بــزرگــراه  اجــرایــی  عملیات 
گــفــت: پیش  آغـــاز شـــده،   ۱۳۷۴ از ســال  ســرو 
زیربار  محور  ایــن  کیلومتر   ۲۵  ،۱۳۹۸ ســال  از 
گرفته  با تاش های صورت  و  بود  رفته  ترافیک 
سال  دو  در  محور  این  باقی مانده  کیلومتر   ۲۷

گذشته به اتمام رسیده است.
آذربــایــجــان غــربــی  شــهــرســازی  و  راه  مــدیــرکــل 
گـــفـــت: بــــزرگــــراه بــیــن الــمــلــلــی ارومـــیـــه_ســـرو 
پــایــانــه مـــرزی ســرو است  بــه  مسیر دســتــرســی 
کـــه روزانـــــه حــجــم بــــاالی تــــردد و حــمــل ونــقــل 

ــود. ــی شـ مـ ــام  ــجــ ــ ان ــور  ــحـ مـ ــن  ــ ایـ از   تـــرانـــزیـــتـــی 
راســتــای  در  هــمــچــنــیــن  داد:  ادامــــه  حــمــزه لــو 
رفت وآمد  در  تسهیل  و  پرحادثه  نقاط  حــذف 
ــه دســـتـــگـــاه دوربـــــرگـــــردان و  روســـتـــایـــیـــان سـ
ایــــن مــســیــر  نــیــز در  ــذر  ــ ــرگ ــ یـــک دســـتـــگـــاه زی
ــه  ــن ک ــه ای ــاره بـ ــ ــ ــا اش ــداث مــــی شــــود.وی بـ ــ ــ اح
پایانه های  بـــرای  الزم  زیــرســاخــت هــای  تأمین 
ــانـــه مـــــرزی ســــرو جــهــت  ــایـ ــــه ویـــــژه پـ مـــــرزی ب
ــا کــشــورهــای  ــراودات اقــتــصــادی ب ــ گــســتــرش مـ
ــت، افــــــزود:  آســفــالــت  ــ هــمــســایــه ضــــروری اس
با  کیلومتر   3 طــول  بــه  ــروژه  پـ پــایــانــی  قسمت 
اجــراســت.  ــال  ح در  ریـــال  میلیارد   ۴۶۰  اعــتــبــار 
ارومیه_سرو  بین المللی  بزرگراه  است  گفتنی 
کــریــدور  منشعب  و  آنتنی  مــحــورهــای  از  یکی 
تعریض  تکمیل  و  است  کشور  غرب  بزرگراهی 
و بهسازی آن، زمینه جهش در حجم مبادالت 

تجاری منطقه را فراهم می کند.

آذربایجان غربی گفت:  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
تمام کشاورزان استان به شرط انعقاد تفاهم همکاری با شرکت 
می شوند. بهره مند  رایگان  برق  از  استان  برق  نیروی   توزیع 
ح  به گزارش جام جم، طاهر کیامهر ضمن اشاره به اجرای طر
اظهار  غربی،  آذربایجان  در  کشاورزی  مشترکان  رایگان  برق 
کشاورزی  آب  چاه های  صاحبان  مصرفی  برق  بهای  داشت: 
رایــگــان مــی شــود، دارنــدگــان  روز  ایــن اســتــان در ۱۹ ساعت 
 )۱۲  -۱۷( مصرف  اوج  ساعت  پنج  در  اگر  کشاورزی  چاه های 
فصل تابستان امسال موتور های چاه خود را خاموش کنند 
شد. خواهند  بهره مند  رایگان  برق  از  ساعت ها  مابقی   در 
ــرق و  ــ ــرف بـ ــصـ ــدف مـــدیـــریـــت پـــیـــک مـ ــ ــا هـ ــ وی افــــــــزود: ب
ــراری، کــشــاورزانــی  ــطـ جــلــوگــیــری از بـــروز خــامــوشــی هــای اضـ
ظهر  از  بعد   ۱۷ الــی   ۱۲ ســاعــات  از  شــهــریــورمــاه  اول  تــا  کــه 
ــدام کـــرده و با  نسبت بــه خــامــوش کـــردن چــاه آب خــود اقـ
مابقی  در  کنند،  امضاء  همکاری  نامه  تفاهم  شرکت  ایــن 
شد. خواهند  بهره مند  رایــگــان  بــرق  از  روز  شبانه   ساعات 

ــان غربی  ــج ــای ــیــروی بـــرق آذرب مــدیــرعــامــل شــرکــت تــوزیــع ن

در  ــاورزی  کــــشــ آب  چـــاه هـــای  ــان  ــب ــاح ص گــفــت:  ادامـــــه  در 
ســـراســـر اســـتـــان مـــی تـــوانـــنـــد بـــــرای بـــهـــره مـــنـــدی از ایــن 
شهرستان ها  بـــرق  ادارات  ــه  ب حــضــوری  مــراجــعــه  ــا  ب ح  طـــر
آدرس  بـــه  ــرکـــت  شـ ایــــن  ــایـــت  سـ وب  بـــه  مـــراجـــعـــه  یـــا  و 
کنند. ثــبــت  و  تکمیل  را  مــربــوطــه  فـــرم   www.waepd.ir 
ــا  ــاه هـ کـــــــردن چـ بــــا خــــامــــوش  کــــــشــــــاورزان  ــفــــت:  ــ گ وی 
مـــوثـــری  کـــمـــک  ــد  ــنـ ــوانـ ــی تـ مـ مـــصـــرف  اوج  ــات  ــ ــاع ــ س در 
 بـــه پــــایــــداری شــبــکــه بــــرق در زمـــــان پــیــک بــــار نــمــایــنــد.
ــد،  ــدی ــاری ج ــ ــی ــ آب ــتـــفـــاده از ســیــســتــم  کــیــامــهــر گـــفـــت: اسـ
جای  بــه  پــربــازده  و  شــنــاور  الکتروپمپ های  از  بــرخــورداری 
الــکــتــرو پــمــپ هــای شــفــت غــــاف و ســـرویـــس و بــازدیــد 
برای  مناسب  راهــکــار هــای  الکتریکی  تجهیزات  از  دوره ای 
ــاورزی اســت. ــشـ کـ بــخــش  ــرق در  بـ آب و   کــاهــش مــصــرف 
وی تصریح کرد: عاوه بر مدیریت مصرف برق و صرفه جویی 
آبــیــاری در ســاعــات غــیــراز ســاعــات پیک،  رعــایــت  از  حاصل 
آبیاری درختان در ساعات گرم روز بازده مناسبی نداشته و 

برای درختان نیز مفید نیست.
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الچیق ح یکسان ســازی قبور با احداث آ اجرای طر
گرفت؛ در باغ رضوان ارومیه صورت 

شهرداری  آرامستان های  مدیریت  سازمان  رئیس 
آالچیق، بــرای یکسان  ارومیه گفت: پــروژه احــداث 
سازی قبور و مناسب سازی معابر در ابعاد 120 متر 

 مربع به صورت پایلوت اجرا شد. 
اظهار  جم  جــام  با  گو  و  گفت  در  مؤمن  عباسعلی 
کرد: پروژه احداث آالچیق به منظور رفع مشکات 
با  همشهریان  مــنــدی  رضــایــت  سطح  افــزایــش  و 
ــازی قــبــور، ارتـــفـــاع ســنــگ قــبــر از  طـــرح یــکــســان ســ

 سطح زمین را به صفر رساند. 
وی با اشاره به این که این پروژه از اسفند سال 1400 
رسید،  بهره برداری  به  اردیبهشت 1401  در  و  شــروع 
آالچیق 84 قبر 2 طبقه، جمعا 168  ایــن  در  افـــزود: 
راهــرو به  کنار هر 5 قبر یک  قبر وجــود دارد که در 
همشهریانی  به  کمک  جهت  سانتی متر   120 ابعاد 

که کهولت سن دارند یا افرادی که با ویلچر رفت و 
 آمد می کنند تعبیه شده است. 

شهرداری  آرامستان های  مدیریت  سازمان  رئیس 
یکسان  همشهریان،  رفـــاه  جهت  گــفــت:  ارومــیــه 
ــازی تـــردد،  ــ ــس ــ ــای کـــف آالچـــیـــق و روان ــض ســــازی ف
سانتی متر   150 ــه  ب سانتی متر   180 از  قــبــر  ســنــگ 
فاصله  متر  سانتی   40 احتساب  با  و  یافته  کاهش 
این  در  قبور  فاصله  ــادی،  عـ قبور  بین  در  معینه 
نیز  ویلچر  کــه  رسید  متر  سانتی   70 بــه  آالچــیــق هــا 

 می تواند از ما بین قبور تردد کند. 
ــورت  ــه ص ــق ب ــی ــه ایـــن آالچ ــن ک ــه ای ــا اشــــاره ب وی ب
آرامــگــاه 64  آرامــگــاه هــا در امــتــداد  پــایــلــوت مابین 
ــداث شــده اســت و بــراســاس نیاز آرامــســتــان 4  احـ
اظهار  مــی شــود،  احـــداث  ســال  پایان  تا  نیز  آالچیق 

کرد: در صورت استقبال همشهریان و تقاضا برای 
ــه ایــن طـــرح، آالچــیــق بــا طــرح هــای مختلف در  ادامـ

 دیگر قطعات احداث می شود. 
مــؤمــن در پــاســخ بـــه ایـــن کـــه آیـــا تـــعـــداد قــبــور در 
آالچیق های دیگر نیز 84 قبر خواهد بود، اضافه کرد: 
محوطه سازی  اول  وهله  در  آالچیق ها  ساخت  در 
مشخص  قبور  تعداد  و  ــدازه  انـ بعد  و  شــده  انجام 

می شود. 
هزینه هر قبر 2 طبقه     610 میلیون ریال است

شهرداری  آرامستان های  مدیریت  سازمان   رئیس 
ارومیه تصریح کرد: هزینه هر قبر 2 طبقه در آالچیق 
یک  قبر  هر  قیمت  یعنی  اســت  ــال  ری میلیون   610

طبقه 305 میلیون ریال می باشد.
وی با اشاره به استقبال مردم برای دفن اموات در 

آالچیق، افزود: از 84 قبر موجود در آالچیق، تاکنون 
34 قبر استفاده شده و فقط 50 قبر دو طبقه دیگر 
آالچیق باقی مانده است.   تا تکمیل ظرفیت قبور 
قــبــل،  روال  طـــبـــق  کــــــرد:  ــان  ــرنـــشـ ــاطـ خـ مـــؤمـــن 
قــبــور آالچـــیـــق نــیــز پــیــش فــــروش مـــی شـــود و به 
ثــبــت شـــده و هــزیــنــه به  قــبــر  کــدمــلــی 1  ازای هـــر 

 صورت کامل دریافت می شود.  
بــه مناسب ســـازی و محوطه ســازی  ــاره  بــا اشـ وی 
با هزینه ای قریب  آالچیق  فضای داخل و پیرامون 
به 2 میلیارد ریــال، گفت: با رعایت کلیه مــوارد فنی 
روحی  التیام های  کاهش  جهت  در  و  مهندسی  و 
همشهریان و نیز افزایش سرانه فضای سبز اقدام 
کاشتن  مــخــصــوص جــهــت  بــاکــس هــای  تهیه  ــه  ب
درخچه و گل های مقاوم در برابر کم آبی شده است.
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بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی های شهرداری
 در طول ۸ ماه گذشته پرداخت شده است

در راستای توسعه دیپلماسی علمی و با دعوت رئیس دانشگاه ارومیه؛

تاتورک ارزروم ترکیه از دانشگاه ارومیه بازدید کرد  رئیس دانشگاه آ
در راستای توسعه دیپلماسی علمی و با دعوت دکتر احمد علیجانپور 
دانشگاه  رئیس  چوماکلی  عمر  پروفسور  ارومیه؛  دانشگاه  رئیس 
تی 6 نفره از دانشگاه ارومیه بازدید 

ٔ
آتاتورک ارزروم ترکیه در صدر هیا

کرد. 

با  آشنایی  و  تعامات  افزایش  هدف  با  مشترک  جلسه  برگزاری 
ظرفیت ها و انعقاد تفاهم نامه همکاری ما بین دو دانشگاه از جمله 
اهداف اصلی دعوت و حضور پروفسور عمر چوماکلی رئیس دانشگاه 
زیست  پژوهشگاه  از  بود.بازدید  ارومیه  دانشگاه  در  ارزروم  آتاتورک 

فناوری،  و  علم  موزه  طبیب،  مسکن  مرکزی،  آزمایشگاه  فناوری، 
و  مهندسی  فنی  دانشکده  شیمی،  تکمیلی  تحصیات  آزمایشگاه 
امکان ورزشی دانشگاه ارومیه و حضور در دانشگاه علوم پزشکی از 
جمله مهم ترین برنامه های حضور این هیات ترکیه ای در ارومیه بود.

مسیر  “در  تــلــویــزیــونــی  بــرنــامــه  در  ارومــیــه  شــهــردار 
از  تـــومـــان  مــیــلــیــارد   ۴00 از  بــیــش  گـــفـــت:   ــه”  ــع ــوس ت
امــور  ادارات  و  پیمانکاران  بــه  شــهــرداری  بدهی های 
مــالــیــاتــی، ســـازمـــان تــامــیــن اجــتــمــاعــی و بــانــک شهر 
اســت. شــده  پــرداخــت  گذشته  مــاه  هشت  طــول   در 
بــه گــــزارش جـــام جـــم، حــســیــن مـــهـــدی زاده شــهــردار 
کــانــشــهــر ارومــیــه در بــرنــامــه تــلــویــزیــونــی »درمــســیــر 
میلیارد   ۴۰۰ از  بیش  پــرداخــت  بــه  اشــاره  بــا  توسعه« 
تومان از بدهی های شهرداری به پیمانکاران و ادارات 
شهر  بانک  و  اجتماعی  تامین  سازمان  مالیاتی،  امور 
در طــول هشت مــاه گــذشــتــه،  اظــهــار کـــرد: بــا وجــود 
ح  طر محدودیت های  از  ناشی  درآمدی  منابع  کاهش 
کنار  در  الزم  تمهیدات  و  تــدابــیــر  اتــخــاذ  بــا  تفضیلی، 
و  هزینه  مدیریت  برنامه های  و  انقباضی  سیاست 
کسری  جایگزین،  ــدی  درآمـ منابع  بــا  ســـازی؛  شــفــاف 
عــاوه  و  کـــرده  جــبــران  را  ــرداری  ــه ش نقدینگی  منابع 
 400 از  بیش  پرسنلی؛  و  جــاری  هزینه های  تامین  بــر 
و  پیمانکاران  به  شــهــرداری  بدهی  از  تومان  میلیارد 

اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کرده ایم.
وی از عملکرد مجموعه مدیریت شهری و راهکارهای 
درآمــدی  منابع  تامین  زمینه  در  شــهــرداری  راهــبــردی 
بر پرداخت  سخن گفت و خاطرنشان ساخت: عاوه 
بخش عمده ای از بدهی های کان مربوط به سالهای 

ــرد انــقــبــاضــی،  ــکـ ــان رویـ ــم ــرداری؛ بـــا ه ــهــ گــذشــتــه شــ
کار  دستور  در  را  هزینه  مدیریت  اثربخش  برنامه های 
مجموعه مدیریت شهری قرار داده و با هدف ارتقای 
یــا ســامــانــه تــدارکــات  ســامــت اداری ســامــانــه ســتــاد 
کردیم  انــدازی  راه  را  شهرداری  در  دولت  الکترونیکی 
اقدامی در جهت شفاف سازی در حوزه معامات  که 
و مزایده ها و مناقصات و ورود همگان در معامات 

شهرداری و افزایش درآمدهای شهرداری است.
جاری  بــاالی  هزینه های  به  ادامــه  در  ارومیه  شهردار 
تصریح  و  اشـــاره ای  نیز  شــهــرداری  ماهانه  پرسنلی  و 
میلیارد   ۴۷ بــر  بــالــغ  ماهانه  ارومــیــه  شــهــرداری  کــرد: 
کسری  وجود  با  ؛  دارد  پرسنلی  و  جاری  حقوق  تومان 
محدودیت های  از  ناشی  درآمـــدی  کاهش  یــا  درآمـــد 
تومانی  میلیارد   ۹۹ کاهش  به  منجر  که  تفضیلی  ح  طر

درآمدهای شهرداری در مقایسه با مدت مشابه سال 
که  بودیم  شهرداریهایی  معدود  جز  بــود  شــده  قبل 
هم در سطح استان و هم در سطح کشور توانستیم 
کنیم.  پرداخت  موقع  به  را  کارکنان  مزایای  و  حقوق 
تومان  میلیارد   ۳۱۷ گذشته   سال  دوم  نیمه  در  تنها 

هزینه های جاری و پرسنلی پرداخت کرده ایم.
حمل  نــاوگــان  وضعیت  به  هم  ــاره ای  اشـ مــهــدی زاده 
تومان  میلیارد   ۳۱ پرداخت  و  داشــت  عمومی  نقل  و 
یکی  را  جدید  اتــوبــوس  دستگاه   ۲۷ خــریــداری  بابت 
برشمرد  زمینه  ایــن  در  شــهــرداری  اقــدامــات  از  دیگر 
ــاوگــان حــمــل نــقــل عــمــومــی شــهــر ارومــیــه  ــزود: ن ــ و اف
یا  استفاده  زمانی  بــازه  و  هستند  فرسوده   

ً
واقعا که 

رده  از  باید  -علی القاعده-  و  شده  منقضی  اینها  تردد 
ــده انــد. آزادســــازی ش ــال 96  ج مــی شــدنــدو از س  خـــار
ارومــیــه،  شــهــرداری  تفضیلی  ح  طــر وضعیت  تشریح 
اصاح  و  بازنگری  پــیــش روی  موانع  و  محدودیت ها 
آن  مطالعاتی  وضعیت  آخــریــن  همچنین  ح  طــر ایــن 
اقدامات  و  انسانی  منابع  وضعیت  تشریح  همچنین 
وضعیت  تبدیل  مباحث  خــصــوص  در  یافته  انــجــام 
کارکنان  مــزایــای  و  حقوق  همسان سازی  و  ایثارگری 
قراردادی از محورها و موضوعاتی بود که در گفتگوی 
مسیر  در  تلویزیونی  برنامه  در  ارومیه  شهردار  زنــده 

توسعه، مورد بحث واقع شد.
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؛  کمربندی یا میدان تره بار

مگر دستگاه قضا این گره کور را  باز کند!

هانیه زینالی 

روزنامه نگار

گــذار  محل  عــنــوان  بــه  خاتم االنبیاء  کمربندی 
تجمع  مــحــل  پــیــش  ــا  مـــدت هـ از  ــران؛  ــافـ مـــسـ
وانــت بــارهــا و دســت فــروشــان شــده اســت به 
پــارک  آن همیشه شــاهــد  ــن  کــه یــک الی طـــوری 
دوبـــل وانــت بــارهــا و خـــریـــداران مــیــوه و تــره بــار 
است که ترافیک سنگین در این بزرگراه و البته 

افزایش تصادفات را به همراه دارد.
سطح  در  معبر  سد  به  شهروندان  اعتراضات 
و  خاتم االنبیاء  بــزرگــراه  ویــژه  به  و  ارومــیــه  شهر 
برخوردهای شهرداری با این معضل، بارها به زد 
و خورد بین وانت بارها و ماموران رفع سدمعبر 

هم کشیده شده است.
شاید در نگاه اول به نظر برسد که در این اوضاع 
درآمد  منبع  تنها  خیابان  یک  گوشه  اقتصادی، 
اساسی  نکته  اما  باشد  خــانــواده ای  سرپرست 
عادی انگاری،  و  سهل انگاری  با  که  اینجاست 
این سبک از کسب درآمد به مدلی رایج مبدل 
می شود چراکه با کم ترین سرمایه و البته بدون 
پرداخت مالیات افراد برای خود شغلی دست و 

پا می کنند که به مراتب درآمد باالتری هم دارد.
بار  فــروش  بــرای  که  مکانی  بر  چنان  افــراد  ایــن 
انتخاب کرده اند، حس مالکیت دارند که گاهی 
با هم صنفان خود بر سر آن مکان دچار چالش 
و بحث می شوند؛ بماند که در مقابل پیشنهاد 
ایجاد  ثابت  مراکز  در  استقرار  بــرای  شــهــرداری 

شده هم مقاومت می کنند. 
با این اوصاف، شهرداری و ۱۵۰ نیروی مدیریت، 
حریف  دیگر  شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری 
روز خــیــابــان هــای شهر  کــه هــر  ــارهــایــی  وانــت ب
اســت  الزم  و  نــمــی شــود  مــی کــنــنــد،  مــحــاصــره  را 
برای  قانونی  ابــزارهــای  تمام  از  مرتبط  نهادهای 
که  اجتماعی  معضل  ایــن  حــل  و  ســامــانــدهــی 
ــت، وارد  نــقــض صــریــح حــقــوق شــهــرونــدی اسـ
اسامی  شـــورای  کــه  موضوعی  شــونــد.  مــیــدان 
همکاری  و  همراهی  لزوم  به  بارها  ارومیه  شهر 
برای  به ویژه دستگاه قضا  و  نهادهای مربوطه 
اذعــان  اجتماعی_اقتصادی  مشکل  ایــن  حــل 

کرده اند.

، سخنگوی شورای اسامی   توماج وحید افشار
اشــاره  با  شــورا  صحن  در  پیش تر  ارومیه  شهر 
بــه ضــرب و شتم مــامــوران شــهــرداری از سوی 
استان  انتظامی  نــیــروی  از  سدمعبرکنندگان، 
برای حل این مشکل طلب استمداد کرده بود. 
کــه مــشــتــاق، سرپرست  اســـت  حــالــی  در  ایـــن 
آذربایجان غربی به جام جم  پلیس راهور استان 
می گوید: طبق تبصره یک بند ۳ ماده ۵۵ قانون، 
به جمع آوری و ساماندهی  شهرداری ها موظف 
راهـــور  ــه  ک اقـــدامـــی  تــنــهــا  و  هستند  ســدمــعــبــر 
با وسایل سدمعبرکننده  می تواند برای مقابله 
جریمه  برگ  صدور  و  قانون  اعمال  دهد  انجام 
،  مصطفی میانی  است. در مقابل این اظهارنظر
شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
مرتبط  نهادهای  هم افزایی  بر  همچنان  ارومیه 
وانت بارها  ویــژه  به  سدمعبر  معضل  رفع  بــرای 
شــهــرداری  مــامــوران  می گوید:  و  می کند  تاکید 
ابزار قانونی برای برخورد با وسایل نقلیه دارای 
ولی  نــدارد  می کنند،  سدمعبر  که  پــاک  شماره 
در  و  قانون  اعمال  با  می تواند  انتظامی  نیروی 
راستای  در  پارکینگ  به  خــودرو  انتقال  نهایت 

کمک به حل معضل سدمعبر گام بردارد.
ابزار  که شهرداری  آنجایی  از  اضافه می کند:  وی 
در  وانــت بــارهــا  توقف  از  ممانعت  بــرای  قانونی 
بار  نمی تواند  حتی  و  ــدارد  نـ را  خیابان ها  کــنــار 
ماموران  اخطارهای  کند؛  جــمــع آوری  نیز  را  آنها 
ــن مــی شــود  ــرداری بــی نــتــیــجــه مــانــده و ایـ ــهـ شـ
کــه بــا وجــود صــرف وقــت و انـــرژی در بــر همان 
پــاشــنــه مــی چــرخــد. مــیــانــی تــصــریــح مــی کــنــد: 
رفع  در  موثری  نقش  می تواند  انتظامی  نیروی 
عما  که  چرا  باشد  داشته  وانت بارها  سدمعبر 
مسیرها  که  استان  به  مقامات  برخی  سفر  در 

بزرگ  کانتینر های  حتی  و  وانت بارها  حیث  از  را 
مشخص  می کنند،  پاک سازی  هندوانه فروشی 
است  که این قدرت و ابزار الزم را برای جمع آوری 

سدمعبرکنندگان دارند. 
شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
از  وانت بارها  ایــن  از  تعدادی  می گوید:  ارومیه 
سوی بارفروشان در شهر پراکنده شده اند تا با 
را  محصوالتشان  مویرگی،  شبکه های  تشکیل 
به فروش برسانند؛ از طرفی هم  سهل انگاری در 
شهر  در  سدمعبرکننده  وانت بارهای  با  برخورد 
ارومیه باعث شده حتی از شهرها و استان های 
همچوار مثل آذربایجان شرقی و اردبیل نیز برای 
کنند  مهاجرت  ارومیه  به  تره بار  و  میوه  فروش 
به طوری که طبق بررسی های صورت گرفته اکثر 

سدمعبرکنندگان غیربومی هستند. 
از  فــرار  بــرای  افـــراد  ایــن  میانی تاکید مــی کــنــد:  
قــانــون  پــاک خــودروهــای وانــت  را بــا پتوهایی 
آویزان  است، پوشش می دهند تا  که از پشت  

جریمه هم نشوند.
میانی می گوید: بدون تعارف، با ادامه این روند 
سدمعبرکنندگان،  با  گربه ای   و  موش  برخورد 
مشاغل  ایــن  محاصره  در  کم کم  ارومــیــه  شهر 
به  امر  این  قــرار می گیرد و ممکن است  کــاذب 
فروش سایر اقام به جز میوه و تره بار هم بسط 
یابد.وی با تاکید بر این که معضل سدمعبر یک 
هم  یک شِب  بخواهد  که  نشده  پــدیــدار  شــِب 
پایان پذیرد اما آنچه که مهم  است، برخورد جدی 
دستگاه های  همه  آمــدن  پــای کــار  بــا  کــه  اســت 
متولی محقق می گردد، چنانچه با ورود دستگاه 
ارومیه در  قضا و به ویژه دادستانی شهرستان 
مجموعه های  هم افزایی  شاهد  اخیر  روزهـــای 
تاثیر گذار در رفع این معضل اجتماعی هستیم 
سدمعبر  رفع  به  روند  این  ادامــه  امیدواریم  که 
در مدت زمان کوتاه ختم می شود تا شهر بیش 
و  ج  و مر ج  وانت بارها چهره هر توقف  با  این  از 
بــه امــروز  تــا  کــه  آنجایی  کریه بــه خــود نــگــیــرد.از 
رفــع مشکل  گرفته در جهت  اقــدامــات صــورت 
جز  و  نــبــرده  بــه جــایــی  ره  وانــت بــارهــا  سدمعبر 
بــارفــروشــان  و  شــهــرداری  مــامــوران  بین  تنش 
قضا  دستگاه  ورود  نــداشــتــه اســت،  نتیجه ای 
بخش  ــن  ــ ای در  ــی  مــتــول نـــهـــادهـــای  بــســیــج  و 
و  بخشیده  موضوع  به  حقوقی  وجهه  می تواند 
سدمعبرکنندگان را به تبعیت از قانون و پیروی 
در  ارومیه  شهرداری  پیشنهادی  راهکار های  از 

جهت ساماندهی وانت بارها مجاب کند.

عملکرد شورای شهر زیر ذره بین؛ 

این گوی و این میدان
ارومـــیـــه مخابره  اســامــی شــهــر  تعلیق ۵ عــضــو شــــورای  اردیــبــهــشــت خــبــر   ۸
شــد، مــوضــوعــی  کــه پیش از انــتــخــابــات شـــورای ششم و بــا تــوجــه بــه پــرونــده 
ــه بــحــث بــرانــگــیــز شــد،  ــچ آن ــری دور از ذهـــن نـــبـــود. امـــا  ــه ــور مــدیــریــت ش ــط ق

 تاخیر در معرفی اعضای علی البدل به جای افراد تعلیقی بود. 
بــرگــزاری  ابــتــدایــی وحــیــدافــشــار، سخنگوی شــورا خبر  کــه در  روزهـــای  هــر چند 
کــرد  را رســـانـــه ای  یــک هفته  اعــضــای جــدیــد ظـــرف  مــراســم مــعــارفــه و تحلیف 
ــوی فــرمــانــداری ارومــیــه بحث قضایی، از  ــن مــوضــوع بــه دالیــلــی کــه از س ــا ای ام
»خرید  عمومی  افــکــار  طــرف  از  البته  از  و  قــانــونــی  خــا  ــورا  شـ سخنگوی  طــرف 

 وقت« برای اعضای تعلیقی تلقی می شد، به تعویق افتاد. 
و  ارومــیــه  شهر  اســامــی  ــورای  شــ روزه   ۴۰ تعطیلی  از  انــتــقــادهــا  گرفتن  بـــاال   بــا 
ــرداری و همچنین رســیــدگــی نــشــدن به  ــهـ بــر فــعــالــیــت هــای شـ نــظــارت  ــدم  عـ
ــا تعیین ضــرب الــعــجــلــی از ســوی  ب ــم  ایــنــبــار ه درخـــواســـت هـــای شــهــرونــدان، 
شده  تعلیق  عضوهای  بجای  علی البدل  اعــضــای  معارفه  خبر  قضا،  دستگاه 
ــر هــم از سوی  ــن ام شـــورا شبانه بــر خــروجــی رســانــه هــا قـــرار گــرفــت. هرچند ای
اینگونه  و  هــمــراه  اگــرهــایــی  و  امــا  بــا  رســانــه هــا  همچنین  و  علی البدل  اعــضــای 
عضوهای  به  اباغیه ها  اعطای  بحث  به  فقط  ارومیه  فرمانداری  که  شد  تعبیر 

 جانشین بسنده کرده و مراسم معارفه و تحلیفی در کار نیست! 
 چند روز بعد توحید علی نژاد، علی مصطفی زاده، مرتضی بهرام، یعقوب حسینی 
و عادل اعظم انهر ۵ عضو جدید شورای شهر طی مراسمی با حضور فرماندار و 

شهردار ارومیه سوگند یاد کرده و بر صندلی  های پارلمان شهری تکیه زدند.
هرچند تا صدور حکم نهایی اعضای تعلیق شده نمی توان گفت که این جانشینی 
تا پایان دور ششم دوام خواهد داشت یا نه اما آنچه مسلم است با تعلیق محمد 
خلیل پور، حسین پناهی، رسول اصغرزاده و مرتضی پیری که در دوران پرحاشیه 
شورای پنجم نیز بر مسند بودند، شورای ششم از دومین سال خود با ترکیب 
ارومیه که جملگی  کار است. ۱۱ عضو فعلی شــورای اسامی شهر  جدیدی روی 
را  منتقد مدیریت ۱۰ ساله شهر بودند و موضوع پرونده فساد مالی شهرداری 
بودند،  داده  قرار  خود  انتخاباتی  پرطمطراق  شعارهای  و  انتقاد  برای  دستاویزی 
حاال در میدان عمل هستند و مردم رصد می کنند که شعارهای فساد ستیزی، 
شفافیت، نگاه ویژه به مناطق محروم و توزیع عادالنه امکانات چگونه محقق 

خواهد شد. 
از آنجایی که ضعف نظارت، پاشنه آشیل فساد در سیستم های اداری و به ویژه 
به اصل و شأن نظارتی  با رجوع  انتظار می رود شورای ششم  شهرداری هاست؛ 
اعتماد عمومی از دست رفته به این نهاد را بازگرداند، موضوعی که غامحسین 
کرد  تاکید  آن  بر  جدید  اعضای  معارفه  مراسم  در  هم  ارومیه  فرماندار  عماری، 
مردم  اعتماد  به  چون  است  اعتمادسازی  بیفتد  باید  که  اتفاقی  اولین  گفت:  و 

 خدشه وارد شده است و همه مسئوالن در این راستا وظیفه دارند. 
ــد و  ــیـ ــاکـ ــر عـــمـــلـــکـــرد شـــــــورا تـ ــ ــارت جــــــدی فـــــرمـــــانـــــداری بـ ــ ــظـ ــ ــر نـ ــ ــاری بـ ــ ــمـ ــ عـ
ــان  ــ تــصــریــح کــــرد: هــمــان قـــانـــون گـــذاری کـــه شــــورا را بـــه عـــنـــوان رکــنــی از ارک
را به  ــیــز فـــرمـــانـــداری  ن گــرفــتــه، هـــمـــان قـــانـــون گـــذار  نــظــر  تــصــمــیــم گــیــری در 
بــه وظیفه  فـــرمـــانـــداری  و  اســـت  ــرار داده  ــ ق و هــمــاهــنــگ کــنــنــده  نــاظــر  عــنــوان 

 قانونی و ذاتی خود در خصوص شوراها عمل خواهد کرد. 
وی افزود: فرمانداری نظارت خود را به نفع مردم انجام خواهد داد و شوراها نیز 
ابزارهای  از  یکی  قانونی  مراتب  سلسله  رعایت  کنند؛  حرکت  اساس  براین  باید 
حکمرانی است و شورای شهر در ارتباطات خود نسبت به فرمانداری باید این 

سلسله مراتب را رعایت کند.
ــه گـــفـــت: ســـایـــق مــخــتــلــف در صـــحـــن شــــــورا  مــوجــب  ــ ــیـ ــ ــدار ارومـ ــ ــان ــ ــرم ــ ف
ــردد.  ــ ــروز اخـــتـــافـــات و تــنــش گ ــ ــا مــصــوبــات مـــی شـــود و نــبــایــد بـــاعـــث بـ ــقـ  ارتـ
قرار  شهر  شــورای  اعضای  مدنظر  باید  انتخاباتی  کارهای  از  دوری  کرد:  اظهار  وی 
گیرد چرا که پاشنه آشیل عملکرد شورا، تبلیغات برای انتخابات بعدی است که 
خوشایند مردم نیست.در مقابل سخنان فرماندار ارومیه، نقی کریمی هم که با ۹ 
رای تا ۵۹ روز به عنوان رئیس شورای اسامی شهر ارومیه انتخاب شد به مردم 
برای  و  باشد  مسئولیت پذیر  خود  وظایف  برابر  در  که  داد  شرف  و  مردانه  قول 
جلب اعتماد عمومی از دست رفته از هیچ تاشی دریغ نکند و در همین راستا 
هم بر حضور نوبتی اصحاب رسانه در صحن علنی شورا و همچنین پخش زنده 
جلسات از شبکه های مجازی تاکید کرد.با توجه به نظارت ذره بینی دستگاه قضا، 
فرمانداری، رسانه ها و همچنین رصد و قضاوت عموم، امیدواریم ترکیب جدید 
شورای ششم بجای دامن زدن به بحث های تنش  زای قومی که خوراک شعارهای 
انتخاباتی دوربعد را جور کنند، به فکر رفع دغدغه های مردم و حل مشکات شهر 
باشند. مردم منتظرند تا ببینند شورای شهر در عمل تا چه اندازه فسادستیز و 

آبادگر است. این گوی و این میدان!


