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سد معبر یکی از معضالت مدیریت شهری می باشد که در اکثر شهرها 
و کالنشهرها به نسبت های متفاوت، مشاهده می شود. درخصوص 
، بیکاری و وضعیت نامطلوب  چرایی و علت سد معبر معموال به عواملی چون فقر
معیشتی اشاره شده است. براساس ماده 55 قانون شهرداری ها،  وظیفه مدیریت و 
به عبارتی مقابله با سد معبر برعهده شهرداری ها گذاشته شده است. در شهر ارومیه 
معضل سد معبر به موضوعی الینحل برای شهرداری تبدیل شده است. چرا که آمار 
سد معبر در شهر ارومیه بیداد می کند. برای اثبات این ادعا آماری در دست نیست؛ 
اما اگر گذر هر کسی به معابر اصلی و فرعی شهر بخورد، متوجه خواهد شد، معبری 
نیست که نمودی از سد معبر نداشته باشد، حتی کمربندی و ورودی و خروجی های 
شهر هم توسط وانت بارها قرق شده است. با این وضعیت شهرداری هرازچندگاهی 

اقدام به جمع آوری آنان از معابر شهری می نماید ولی این اقدامات موقتی... 

استان آذربایجان غربی، در بخش صنعت که یکی از مهم ترین بخش های 
فعالیتی در اقتصاد است، چندان پیشرو نبوده و به جز چند شرکت و 
تبدیلی  غالب  صنایع  و  فوالد  تراکتورسازی،  پتروشیمی،  صنعت  در  کارخانه 
)آب میوه و کنستانتره(، صنایع غذایی و آشامیدنی و لبنی که در زمرۀ واحدهای 
صنعتی پیشرو کشور می باشند، فعالیت صنعتی مشخصی نداشته و غالب 
 کارگاه های استان، کوچک مقیاس و با تعداد نیروی انسانی اندک مشغول به کار

 هستند.
به موازات تاکید بر توسعه استان بر محور بخش کشاورزی در دهه های نخست 
کارگاه های  بر  متکی  تقریبًا  استان  در  صنعتی  توسعه  الگوی  انقالب،  از  بعد 
کشاورزی  وجود   . بر تکنولوژی  تا  است  بوده  کاربر  بیشتر  و  مقیاس  کوچک 

نسبتًا گسترده در این استان باعث گردیده که صنایع موجود در استان... 

آذربایجان غربی

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

بار سنگین ترافیک؛  از وعده  مسئوالن تا گالیه شهروندان

سدهای پیش روی شهرداری ارومیه 
یت سد معبر در مدیر

پتروشیمی  سبز  کمربند  افزایش 
ارومیه به 35 هکتار
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سرمایهسرمایه گذاری  گذاری 750750 میلیارد تومانی  میلیارد تومانی 
برای برای احداث پارک مالمین ارومیهاحداث پارک مالمین ارومیه

توسعه ای  نگاهی به شاخص های 
بی آذربایجان غر

؛ نخستین بار در کشور
رزمندگان پیشکسوت وکیل در ارومیه تجلیل شدند
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کتاب عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در بستر جامعه مدنی 
درآمــده  تحریر  رشته  به  فصل  چهار  در  سنتی  فرهنگ های  و 

است.
فرهنگ  احیای  لــزوم  خصوص  در  مقدمه ای  به  آن  اول  فصل 
و  نظم  تولید  در  محلی  جامعه  ظرفیت های  و  ســازش  و  صلح 
برنامه های  اجــرای  با  که  موضوعی  دارد،  اشــاره  عمومی  امنیت 
توسعه  کشورهای  برخی  در  کیفری  عدالت  نظام  ســازی  مــدرن 

یافته تضعیف شده و رنگ باخته است.
فصل دوم در خصوص مفهوم شناسی و ماهیت جرم شناسی و 

پیشگیری از جرم است. 
کتاب  ایــن  ســوم  فصل  در  ترمیمی  عــدالــت  چــرایــی  و   چیستی 
تشریح شده و فصل آخر آن عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم 

در بستر جامعه مدنی را بررسی و توصیف کرده است.

این کتاب به مفهوم عدالت ترمیمی اشاره دارد که در حقیقت 
حقوق دانان  عمومی  دیدگاه های  و  نگرش ها  در  تحول  حاصل 
کیفری، جرم شناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت 
 » بر مبتنی  کیفری  عدالت  و  سرکوب«  و  جزا   « بر  مبتنی  کیفری 
اصالح و تربیت« است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ 
معرفی  را  پویایی  و  خالق  عدالت  مدنی،  جامعه ی  ارزش هــای  و 

می کند. 
نظر  ترمیمی  عدالت  چگونه  که  می دهد  توضیح  مذکور  کتاب 
انــواع  جبران  و  بــزده دیــده  به  بزهکاری  و  بــزه  از  را  خــود  توجه  و 

خسارت های وارد بر او معطوف می کند.
در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمده که عدالت ترمیمی بر آن 
است کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد 
و با ابزارهایی مانند میانجیگری، جرم زدایی و قضازدایی شود و 

تاجایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند. 
را که در پی واکاری جنبه های مختلف تاثیر و تاثرات  این کتاب 
موجود در  این فرایند است تا با بررسی دقیق تر نقش عدالت 
ترمیمی و پیشگیری از جرم در بستر جامعه مدنی و فرهنگ های 

سنتی بپردازد، به روح بلند پدر مرحوم و فقیدم تقدیم می کنم.
محمد امین مولودی

  عدالت ترمیمی و پیشگیری  عدالت ترمیمی و پیشگیری
 از جرم در بستر جامعه مدنی و فرهنگ های سنتی  از جرم در بستر جامعه مدنی و فرهنگ های سنتی 

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه:مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه:

ح شد: مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه گفت: پتروشیمی ارومیه نه تنها در مراسم روز درختکاری مطر
سعی در کاهش آالیندگی های زیست محیطی دارد بلکه با اهتمام به 
محوطه سازی 5 هکتاری سعی در افزایش کمربند سبز این شرکت به 35 هکتار دارد.
پژمان اسدی با بیان این که پتروشیمی ارومیه در چند سال اخیر سعی در ایجاد 

فضای بهتر زیست محیطی کرده است، افزود: از ١١٠ هکتار ... 
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پرداخت عوارض توسط شهروند ارومیه ای در سال 1334
اجتماعی

آقای عباسقلی خسروی افشار از شهریور 1333 تا اسفند  1335 شهردار 
ارومیه بودند. وی افسر بازنشسته ارتش بود.  

آذربایجان  استانداری  در  ورهرام  تیمسار  طریق  از  که  نفوذی  به  توجه 
داشت توانست به کمک سازمان برنامه و بودجه در تهیه ماشین آالت 

و حتی آسفالت  خیابان های ارومیه موفیقت زیادی کسب کند. استاندار 
رضائیه)ارومیه(  وقت  فرماندار  و  بودند  گلشایان  آقای  آذربایجان  وقت 

آقای ملکی بودند. 
آذربایجان  آذربایجان غربی زیر نظر استاندار  آن تاریخ  قابل ذکر است در 

را  1334ش  سال  در  ارومیه ای  شهروند  از  عوارض  اخذ  فوق  سند  بود. 
نشان می دهد.

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

توسعه ای  شاخص های  به  نگاهی 
آذربایجان غربی

صنعت
اســـتـــان آذربــایــجــان 
بــخــش  در  غــــربــــی، 
ــنـــعـــت کـــــه یــکــی  صـ
ــن  ــ ــریـ ــ ــم تـ ــ ــهـ ــ مـ از 
فعالیتی  بخش های 
اســـت،  ــاد  ــص ــت اق در 
چــــــنــــــدان پـــیـــشـــرو 
نــبــوده و بــه جــز چند 
در  کارخانه  و  شرکت 
صنعت پتروشیمی، تراکتورسازی، فوالد و صنایع 
صنایع  کنستانتره(،  و  میوه  )آب  تبدیلی  غالب 
زمرۀ واحدهای  که در  لبنی  و  آشامیدنی  غذایی و 
صنعتی پیشرو کشور می باشند، فعالیت صنعتی 
استان،  کــارگــاه هــای  غالب  و  نداشته  مشخصی 
اندک  انسانی  نیروی  تعداد  با  و  مقیاس  کوچک 

مشغول به کار هستند.
به موازات تاکید بر توسعه استان بر محور بخش 
انقالب،  از  بعد  نخست  دهــه هــای  در  کــشــاورزی 
 متکی بر 

ً
الگوی توسعه صنعتی در استان تقریبا

بوده  کاربر  بیشتر  و  مقیاس  کوچک  کارگاه های 
 
ً
کــشــاورزی نسبتا ــر. وجـــود  ب تــا تکنولوژی  اســت 

صنایع  که  گردیده  باعث  استان  این  در  گسترده 
بــه سمت صنایع  نیز بیشتر  اســتــان  در  مــوجــود 
مرتبط با این بخش سوق یافته و صنایع تبدیلی 
استان  صنعت  قابلیت  بزرگترین  بــه  کــشــاورزی 

تبدیل شود.
و  بزرگ  کارگاه  آذربایجان غربی، دارای 643  استان 
( است  کوچک صنعتی )ده نفر نیروی کار و بیشتر
را  کارگاه یعنی 84/4 درصد  این تعداد 543  از  که 
( که  صنایع کوچک مقیاس )10 تا 41 نفر نیروی کار
سهم اشتغال حدود 36/9 درصدی از کارگاه های 
استان را به خود اختصاص داده اســت،56 کارگاه 
ــد، صــنــایــع مــتــوســط مقیاس  ــ مــعــادل 8/7 درص
( با سهم اشتغال 14درصدی  )50نفر99 نیروی کار
تعداد  بــا  مقیاس  بـــزرگ  کــارگــاه   44 نهایت  در  و 
نیروی کار باالی 100 نفر معادل سهم 6/8 درصدی 
کارگاههای استان با سهم اشتغال 49/1 درصدی 
می گردد  مالحظه  ــد.  ــ داده ان اختصاص  خــود  به  را 
تعداد کارگاه های متوسط و بزرگ در استان نسبت 
امر نشان  این  که  کم می باشد  کارگاه ها  به سایر 
دهندۀ عدم تناسب الزم بین صنایع باالدستی و 

پایین دستی استان می باشد.
60 درصد کارگاه های صنعتی استان در شهرستان 
ارومیه واقع شده است. بعد از آن شهرستان خوی 
با سهم 14 درصــد و مهاباد با 6درصــد قــرار گرفته 
است و 20 درصد کارگاه صنعتی مانده استان نیز 
انــد که نشان  در 14 شهرستان دیگر واقــع شــده 
در  استان  صنعتی  کارگاه های  درصــد   80 می دهد 
سه شهرستان ارومیه، خوی و مهاباد واقع شده 
است. کل شاغالن به کار گرفته شده در کارگاه های 
صنعتی استان، 29049 نفر است که از این تعداد، 
درصــدی   36/9 ــدود  ح سهم  مــعــادل  نفر   10733
شاغل در کارگاه های 10 تا 49 نفر، 4068 نفر معادل 
سهم حدود 14 درصدی شاغل در کارگاههای 50 تا 
99 نفر و مابقی 14249 نفر معادل سهم حدود 49/1 
درصدی شاغل در کارگاه های باالی 100 نفر نیروی 
کار  هستند. در این میان، بیشترین شاغالن در 
کارگاه های شهرستان های ارومیه با سهم حدود 
49/6 درصدی و بعد از آن شهرستان های خوی با 
سهم حدود30/7 درصدی و شهرستان میاندوآب 
ــه کــار  ــدود 3/5درصــــــدی مــشــغــول ب ــا ســهــم حــ ب
هستند. به بیان دیگر بیش از 80 درصد شاغلین 
در کارگاه های صنعتی استان در این دو شهرستان 

ارومیه و خوی فعالیت دارند.
 ، انـــجـــام شــــده  بـــررســـی هـــای  مــطــابــق  همچنین 
در  مقیاس  کوچک  کارگاه های  تعداد  بیشترین 
متوسط  مــیــانــدوآب،  و  ارومــیــه  شهرستان های 
مقیاس در ارومیه، خوی و مهاباد. بزرگ مقیاس در 

ارومیه و خوی قرار دارد. 
بررسی تعداد و سهم کارگاههای صنعتی دارای 10 
نفر نیروی کار و بیشتر استان نشان می دهد که 
سایر  تولید  فعالیت  به  مربوط  سهم  بیشترین 
فرآورده های معدنی غیرفلزی با سهم 31/6 درصدی 
و بعد از آن، تولید فرآورده های غذایی، تولید انواع 
آشامیدنی ها و تولید توتون و تنباکو با سهم 29/9 
درصدی است. تولید منسوجات، پوشاک و چرم با 
سهم حدود 6/4 درصد نیز در رتبه بعدی قرار دارد. 
همانگونه که قباًل نیز گفته شده نگاهی به ساختار 
ماندگی  عقب  این  از  حکایت  استان  در  اشتغال 
دارد. بر طبق نتایج آمارگیری نیروی انسانی در سال 
1398 از کل شاغلین استان تنها 23/4 درصد در 
بخش صنعت و معدن مشغول فعالیت بوده اند 
این در حالی است که میانگین اشتغال این بخش 
در سطح کشور 32 درصــد بــوده اســت. به عبارت 
دیگر میان اشتغال صنعتی در استان و میانگین 

کشوری آن نزدیک 8/6 درصد فاصله وجود دارد.

مدیریت  مــعــضــالت  از  یــکــی  معبر  ســد 
اکــثــر شهرها و  کــه در  شــهــری مــی بــاشــد 
مــتــفــاوت،  نــســبــت هــای  بــه  کالنشهرها 
چرایی  درخــصــوص  مــی شــود.  مشاهده 
عواملی  بــه  معموال  معبر  ســد  علت  و 
نامطلوب  وضعیت  و  بیکاری   ، فقر چون 
براساس  اســت.  شــده  اشــاره  معیشتی 
مــاده 55 قــانــون شــهــرداری هــا،  وظیفه 
مدیریت و به عبارتی مقابله با سد معبر 
بــرعــهــده شـــهـــرداری هـــا گــذاشــتــه شــده 
است. در شهر ارومیه معضل سد معبر 
ــه مــوضــوعــی الیــنــحــل بـــرای شــهــرداری  ب
ــه آمـــار سد  ــرا ک تــبــدیــل شـــده اســـت. چـ
معبر در شهر ارومیه بیداد می کند. برای 
آماری در دست نیست؛  اثبات این ادعا 
بــه معابر اصلی و  گــذر هــر کسی  اگــر  امــا 
شد،  خواهد  متوجه  بخورد،  شهر  فرعی 

معبر  سد  از  نمودی  که  نیست  معبری 
ورودی  و  کمربندی  حتی  باشد،  نداشته 
و خــروجــی هــای شهر هــم تــوســط وانــت 
وضعیت  این  با  اســت.  شده  قرق  بارها 
جمع  به  اقــدام  هرازچندگاهی  شهرداری 
ولی  می نماید  شهری  معابر  از  آنان  آوری 
این اقدامات موقتی و کوتاه مدت بوده؛ 
چرا که فایده ای در برنداشته و منجر به 
شد.  نخواهد  معضل  این  حذف  یا  حل 
امــا ســوال ایــن اســت کــه چــرا شــهــرداری 
شهری  معضل  ــن  ای ــع  رف در  نــمــی تــوانــد 

موفق عمل کند؟
نگاهی  مستلزم  پرسش  ایــن  به  پاسخ 
ایــن مساله  بــه  بینانه  واقــع  بــی طــرف و 
اســت؛ چــرا که مــردم یک طــرف واقعیت 
درونـــی  واقــعــیــت هــای  از  و  می بینند  را 
این  واقعیت  نــدارنــد.  خبر  معضل  ایــن 
مختلف  شـــهـــرهـــای  ــه  ــجــرب ت ــه  کـ ــت  ــ اس
مکزیکوسینی  تا  گرفته  بمبئی  از  جهان 
نــشــان مــی دهــد کــه بـــرای رفــع ســد معبر 
حذف  نــدارد.یــکــی  وجــود  بیشتر  راه  دو 
و  معبرکنندگان  ســد  و  دســتــفــروشــان 
آنــهــا اســـت. تجربه  دیــگــری ســامــانــدهــی 
ایــران  خــودمــان  کشور  و  کشورها  همه 
ــدام بـــرای حــذف  ــ ــه اق ــد ک ــی ده نــشــان م
بـــوده و  اقــدامــی مقطعی  دســتــفــروشــان 
نیست.  فــایــده  بــه  مفید  ــدت  ــ درازمـ در 

باقی مانده ساماندهی  راه  تنها  بنابراین 
شهرداری  که  کاری  است.  دستفروشان 
گرفته  را درپــیــش  راه  ایــن  بــارهــا  ارومــیــه 
ایـــن  اســــــت. در  ــوده  ــ ــب ــ ن مـــوفـــق  ولـــــی 
مختلفی  ســـدهـــای  و  مـــوانـــع  ــوص  ــص خ
بـــرای ســامــانــدهــی دســتــفــروشــان و سد 
شــهــرداری  روی  پــیــش  مــعــبــرکــنــنــدگــان 
ایــن موانع اشــاره  اســت که در ادامــه به 

می شود.
حمایت  جهت  در  عمومی  افکار  اقبال 
تصاویر  بــارهــا  ــت.  اسـ دســتــفــروشــان  از 
منتشر  مجازی  فضای  در  فیلم هایی  و 
شده است که در آن ماموران شهرداری 
ابــزار  افــرادی بی رحــم معرفی شــده که  را 
کسب و کار و روزی یک خانواده را نابود 
کرده اند. هرچند این برخوردهای فیزیکی 
و خشن مــامــوران شــهــرداری درســت و 
پسندیده نیست ولی همراه شدن افکار 
عمومی درجهت حمایت از دستفروشان 
کار را برای شهرداری سخت کرده است. 
از طرفی همین افکار عمومی از شهرداری 
دارنــد.  را  معبر  سد  رفع  و  یرخورد  انتظار 
حال شهرداری می ماند و گیرافتادن بین 
بــرزخــی کــه شــهــرونــدان بــرایــش درســت 

کرده اند.
هماهنگی  و  همکاری  عــدم  دیگر  مانع 
معبر  ســـد  در  دخـــیـــل  دســتــگــاهــهــای 

ــح اســـت کـــه شـــهـــرداری  ــ هــســتــنــد. واض
بدون هماهنگی با نهادها و سازمانهای 
دخیل در این معضل شهری نمی تواند 
سدمعبرکنندگان  ساماندهی  به  موفق 
ــادی از سد  زیـ بـــرای مــثــال بخش  شـــود. 
ــان شــهــر ارومـــیـــه وانــت  مــعــبــرکــنــنــده گـ
پــیــکــان هــا و نــیــســان هــای حــاشــیــه هــای 
 159 مــواد  برطبق  می باشند.  خیابانهای 
رانندگی  و  راهنمایی  نامه  آیین   163 و 
وظیفه  متخلف  رانــنــدگــان  بــا  بـــرخـــورد 
کــه در  رانــنــدگــانــی  ــت.  ــور اسـ ــ راه پلیس 
می کنند  پــارک  ممنون  توقف  مکانهای 
سطح  معابر  در  ترافیک  ایجاد  باعث  و 
برخی  از طــرفــی دیــگــر  شــهــر مــی شــونــد. 
ــواد  ــه فـــروش م دســتــفــروشــان اقــــدام ب
ح  ــه بـــراســـاس شــر ــی مــی کــنــنــد کـ ــذایـ غـ
بــازرســان بهداشت  وظــایــف اســتــانــدارد 
کنترل  زمینه  در  باید  شهرستان  محیط 
ــدام نمایند.   اقـ بــهــداشــت مـــواد غــذایــی 
آن است که رفع سد  از  این موارد حاکی 
معبر و ساماندهی آنها بدون همکاری و 
امکان  زیربط  دستگاههای  با  هماهنگی 

پذیر نیست.
بـــرابـــر  در  ــان  ــروشـ ــفـ ــتـ دسـ اســـتـــنـــکـــاف 
مانعی  شــهــرداری  ســوی  از  ساماندهی 
دیگر بر سر راه ساماندهی دستفروشان 
اســـت. در ایــن مـــورد شــهــرداری ارومــیــه 

کــردن  مستقر  بــرای  را  مکانهایی  بــارهــا 
ولی  ــت  اس کـــرده  تعیین  دســتــفــروشــان 
آنها سرپیچی کرده اند. شهرداری ارومیه 
دست  کـــردن  مستقر  بـــرای  را  مــکــان   16
شــهــرداری  گــانــه   5 مناطق  در  فــروشــان 
مــشــخــص کــــرده اســـت و بـــارهـــا اقـــدام 
ــردن و شــنــاســنــامــه دار  ــ بـــه ثــبــت نـــام ک
کــردن دســت فــروشــان کــرده اســت ولی 
با شهرداری  این زمینه  دستفروشان در 

همکاری نکرده اند. 
کارخانه های  نبود  و  بــودن   مهاجرپذیر 
موانع  دیگر  از  ارومــیــه  شهر  در  صنعتی 
شهر  ایــــن  در  مــعــبــر  ســـد  بـــا  ــه  ــل مــقــاب
ــده اســت  ــرا کــه مــشــاهــده شـ ــت. چـ ــ اس
تعداد  مــراتــب  بــه  صنعتی  شهرهای  کــه 
دارد.  معبر  ســد  و  دســتــفــروش  کمتری 
افــزایــش  بــه  باتوجه  از طــرفــی دیــگــر هــم 
ارومیه  به  اطــراف  شهرهای  از  مهاجرت 
ثابتی  افراد چون شغل  این  باعث شده 
ندارند و دستفروشی نیاز به سرمایه¬ی 
در  دستفروشی  به  پس  ــداد،  ن هنگفتی 
اینجا  مــی آورنــد.  روی  شهر  سطح  معابر 
، پیدا کردن شغل برای این حجم از  دیگر
ج از اختیارات و وظایف  بیکاران واقعا خار

شهرداری می باشد. 
ــوان بــه مـــوارد  ــی ت در کــنــار ایـــن مــوانــع م
پشت  ســودجــوی  مافیای  چــون  دیگری 

دستفروشی،  پـــرده 
ــای  ــ ــوزش ه ــ ــبـــود آم ــن، نـ ــیـ ــوانـ ضــعــف قـ
مــــامــــوران ســـد معبر  بـــــرای  تــخــصــصــی 
و هــمــچــنــیــن مــشــکــالت ســـاخـــتـــاری در 
کرد. در نهایت می توان  شهرداری اشاره 
شهر  در  معبر  سد  معضل  اگر  که  گفت 
ارومـــیـــه ســامــانــدهــی درســـت و اصــولــی 
نــشــود، تــبــدیــل بــه یــک بــحــران خــواهــد 
هماهنگی  بــا  معبر  ســد  مدیریت  شــد. 
نــهــادهــای ذیــربــط  ــردم و  ــ و هــمــراهــی م
باخرید  نباید  مــردم  اســت.  پذیر  امکان 
چرخه¬ی  بازتولید  بــه  دستفروشان  از 
سد معبر و دستفروشی کمک کنند. اگر 
دستفروشی  راه  از  سودی  دستفروشان 
حــدودی  تا  چرخه  ایــن  نشود  عایدشان 
با  بهداشت  و  پلیس  می شود.  متوقف 
این  هزینه  دستفروشان  کــردن  جریمه 
می برند.  ــاال  ب دســتــفــروشــان  بـــرای  را  کــار 
درعوض شهرداری هم با ایجاد بازارهای 
این  در  اغذیه  و  میوه  عرضه  و  ای  محله 
بازارها با قیمت های مصوب می تواند هم 
به افراد دستفروش نیازمند کمک کنند 
را  وضعیت  این  تاحدودی  این که  هم  و 
ساماندهی کند. چون دستفروشی برخی 
هویت  از  بخشی  می تواند  کاالها  و  اقالم 
سد  ساماندهی  پــس  بــاشــد.  شهر  یــک 
معبر به معنای حذف کامل آنها نیست. 

یادداشت

هوشنگ عطاپور

روزنامه نگار

کشور  از شهرهای پرترافیک  ارومیه به عنوان یکی 
شهر  دومین  آمار  اساس  بر  و  شده  محسوب 

پرخودرو را نسبت به جمعیت داراست.
پذیر  مهاجر  قبال  در  الزم  زیرساخت های  نبود 
و  حمل  ناوگان  نوسازی  عدم   ، شهر این  بودن 
جوالن   ،BRT خطوط  تراموا،  نبود  عمومی،  نقل 
خودروهای فرسوده، کمبود پارکینگ و البته رعایت 
نکردن فرهنگ رانندگی از سوی شهروندان باعث 
شهر  اصلی  خیابان های  بیشتر  در  ترافیک  بروز 
شده و منجر به اتالف وقت، انرژی و تحمیل هزینه  

بر شهروندان می شود.
سالیان  طول  در  کمربندی  رینگ  تکمیل  هرچند 
ترافیک شده  روان سازی  تا حدودی موجب   ، اخیر
قدیمی  بافت  علت  به  شهر  مرکزی  هسته  در  اما 
وعده های  نشدن  عملیاتی  و  سو  یک  از  تاریخی  و 
و  حمل  پروژه های  اجرای  خصوص  در  مسئوالن 
نقل ریلی و خطوط ویژه  از سوی دیگر موجب شده 
تا شهروندان همچنان با معضل ترافیک دست و 
شهروندان  خود  سهم  نباید  البته  کنند.  نرم  پنجه 
خودروهای  وجود  گرفت؛  نادیده  ترافیک  در  را 
استفاده  به  شهروندان  بی رغبتی  تک سرنشین، 
رعایت  عدم  همچنین  و  عمومی  نقل  و  حمل  از 
آمدن  نیز در به وجود  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین 
ترافیک های سرسام آور شهر ارومیه سهم بسزایی 

دارد.
گالیه های شهروندان از ترافیک

این که  ضمن  ارومیه ای  شهروندان  از  برکت  علی 
علت اصلی ترافیک در خیابان های شهر را فرهنگ 
نادرست در کنترل ترافیک می داند، می گوید: وجود 
بیش از اندازه خودرو که بدون نظارت و کنترل وارد 
ترافیک  معضل  اصلی  دلیل  می شوند  خیابان ها 
همه  در  ساعته  همه  خودروها  است،  ارومیه  در 

محورهای شهر تردد می کنند.
امام،  طالقانی،  خیابان های  بند،  تفرجگاه  وی 
از  را  مدرس  امینی،  سرداران،  کاشانی،  مطهری، 
می کند:  اضافه  و  خوانده  پرترافیک  مسیرهای 
قوانین  اجرای  به  امر  متولیان  کم توجهی  پی  در 
ترافیکی و هم چنین نبود فرهنگ مناسب رانندگی، 
تجربه  را  ترافیک  ساعت ها  روز  هر  شهروندان 

می کنند.
آسو فتاح پناه شهروند دیگری در این باره می گوید: 
بشوند  مقصدی  هر  روانه  روزها  این  ارومیه  مردم 
سنگین  ترافیک  در  را  ساعت  یک  بر  افزون  باید 
و  روح  با  و  بگذرانند  شهر  این  اصلی  خیابان های 

روانی نامناسب در مقصد حاضر شوند.
خیابان ها  از  برخی  قدیمی  بافت  به  اشاره  با  وی 
همچنان  خیابان ها  اغلب  می کند:   تصریح 
در  کرده اند  حفظ  را  خود  باریک  و  قدیمی  چهره 
بدلیل  نیز  دارند  مناسبی  عرض  که  خیابان هایی 
شاهد  جمعیت  تراکم  و  مناسب  پارکینگ  نبود 
تشدید  نتیجه  در  و  خودروها  کردن  پارک  سوبله 

ترافیک هستیم. 
تعداد  بر  روزبه روز  این که  که  این  بیان  با  وی 
می گوید:  می شود  اضافه  شهر  این  خودروهای 
صدور  در  شهرداری  مجموعه  به  من  پیشنهاد 
پروانه ساختمانی این است که این بستر را فراهم 
کنند که آپارتمان ها به تعداد واحدها پارکینگ مجزا 

داشته باشند. 
قوانین  نکردن  رعایت  که  این  به  اشاره  با  وی 
شهروندان  برخی  سوی  از  رانندگی  و  راهنمایی 
می کند:  بیان  می کند  تشدید  را  ارومیه  ترافیک  
آموزش  به  رانندگی  آموزشگاه های  برخی   

ً
بعضا

آموزش  و  نداشته  رغبتی  هیچ  رانندگی  صحیح 
آن  به  خود  که  رانندگی  غلط  شیوه های  دهندگان  

عادت کرده اند را آموزش می دهند.
می گوید:  دارد  بیمار  منزل  در  که  پور  حاجی  رسول 
در  که  است  زیاد  حدی  به  کاشانی  خیابان  ترافیک 
بارها  بیمارمان  رساندن  برای  بحرانی   وضعیت 
خودروهای  رسیده ایم،  درمانی  مرکز  به  تأخیر   با 
به  بیمار  رساندن  برای  مسیر  در  نیز  امدادی 
نمی توانند   سنگین  ترافیک  دلیل  به  بیمارستان  
برای  و  کنند  پیدا  حضور  حادثه  محل  در  به موقع 
و  ممتد  خطوط  از  عبور  به  مجبور  خیابان  از  عبور 

 خیابان ها و کوچه های یک طرفه می شوند.
ً
بعضا

وی نبود  زیرساخت های مناسب، کمبود پارکینگ، 
فرهنگ پایین رانندگی، ناوگان فرسوده حمل ونقل 
و  می داند  معضل  این  تداوم  عوامل  از  را  عمومی  
بیان می کند: هرچند با تکمیل رینگ کمربندی اول، 
اما هنوز  روان سازی شد،  ترافیک شهری  از  بخشی 
ترافیک  پر  شهر  دومین  در  مشکل  این  حل  برای 

کشور  راه حل اساسی وجود ندارد.
ارومیه شهر خودروهای فرسوده

گو  و  گفت  آذربایجان غربی در  راهور  رئیس پلیس 
ترافیکی  بار  از  راه های برون رفت  از  با جام جم یکی 

تحمیلی به شهر را استفاده از حمل و نقل عمومی 
مردم  تشویق  و  ترغیب   : می گوید  و  می کند  عنوان 
برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی امری ضروری 
است و البته تحقق این امر مستلزم تامین وسایل 
نقلیه عمومی نو و ارزان قیمتی است که برای مردم 

هر لحظه در دسترس باشد. 
با بیان این که استفاده  سرهنگ رضا پناهی مقدم 
پیک  ساعات  در  ویژه  به  عمومی  نقل  و  حمل  از 
ترافیکی  گره های  کاهش  و  سازی  روان  به  ترافیک 
بهترین  مردم  می افزاید:  می کند،  شایانی  کمک 
فرهنگ  باید  و  هستند  ترافیک  کنترل  مدیران 

سازی بیشتری در  این زمینه انجام گیرد. 
روند  می کند:   تصریح  استان  راهور  پلیس  رئیس 
رفته  پیش  ُکندی  به  فرسوده  خودروهای  نوسازی 
یا  و  تعویض  برای  خودروها  دست  این  صاحبان  و 
ج کردن خودروی خود با مشکالت زیادی  از رده خار

روبرو هستند.
به  مردم  دیگر  شهرهای  کالن  در  می افزاید:  وی 
اما  رفته اند،  پیش  نو  خودروهای  از  استفاده 
به دلیل قیمت پایین خودروهای فرسوده استفاده 
شده  روبرو  استقبال  با  ارومیه  در  خودروها  این  از 

است که این امر حاکی از درآمد اندک مردم است. 
ج کردن خودروهای فرسوده  پناهی مقدم از رده خار
می گوید:  و  می داند  زمان بردار  و  هزینه بر  امری  را 
شرایط  فراهم سازی  امر   این  شدن  اجرایی  الزمه 
ح توسط دولت  است تا بتوان  اجرایی شدن این طر

خروج این خودروها از چرخه تردد را سهل تر کرد.
دیگر  از  را  تراموا   جمله  از  ویژه  خطوط  تعریف  وی 
حمل  ناوگان  از  استفاده  برای  تشویقی  اقدامات 
مردم  باید   : می کند  بیان  و  میداند  عمومی  نقل  و 
از حمل و نقل عمومی  از پیش به استفاده  بیش 
تعامل  و  همکاری  که  چرا  شوند  تشویق  و  ترغیب 
هر چه بیشتر مردم با مسؤوالن و رعایت فرهنگ 

می تواند  شخصی  خودروی  از  استفاده  صحیح 
مجموعه مدیریت شهری را در رسیدن به وضعیت 
نقل  و  حمل  بخش  رسانی  خدمات  در  ایده آل 

عمومی کمک کند.
در  ترافیک  مشکل  دلیل  دقیق  مطالعات  عدم 

خیابان های جدید االحداث
این  در  نیز  ارومیه  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
سنگین  ترافیک  می گوید:  جام جم   به  خصوص 
ایجاد  راهکار های  با  فقط  را  قدیمی  خیابان های 

پارکینگ و محدویت ترافیکی می توان حل کرد. 
خیابان های  برای  می افزاید:  پور  خلیل  محمد 
زمان  از  که  میالد  بیمارستان  آزادگان،  حسنی، 
نشده  سپری  چندانی  زمان  مدت  پرژوه ها  احداث 
ولی به علت عدم مطالعات دقیق و برنامه ریزی در 
مدیریت شهری متاسفانه مشکل پارکینگ در این 

مناطق هم مشهود است.
ساز  و  ساخت  مدیریت  ذائقه  می دهد:  ادامه  وی 
در  شهری  امکانات  وجود  عدم  و  شهر  در  موجود 
تک  سفرهای  به  بیشتر  را  مردم  موجود  مناطق 
شهر  مرکزی  هسته  از  نیاز ها  رفع  برای  سرنشینی 

سوق می دهد.
مدیریت  توسعه  در  این که  بیان  با  پور   خلیل 
شهری و توزیع امکانات در خیابان حسنی  که یکی 
40 درصد  ترافیکی شهر است هنوز  از  هسته های 
ساخت و ساز انجام نشده می گوید: ضروری است 
برای سال های آتی مدیریت شهری برنامه های الزم 

در راستای احداث پارکینگ را داشته باشد.
مهندسی  و  یت  مدیر بودجه  درصدی   80 افزایش 

حمل و نقل 
ایمنی  و  مهندسی  مدیریت  حوزه  سرپرست 
ترافیک شهرداری ارومیه  در گفت و گو با جام جم 
با بیان این که چاره اندیشی برای معضالت ترافیکی 
مدیریت  برنامه های  از  یکی  حادثه خیز  نقاط  رفع  و 

شهرداری  مجموعه  ترافیک  ایمنی  و  مهندسی 
تغییرات  وقوع  با  می کند:  تصریح  است،  ارومیه 
مدیریتی در شهرداری ارومیه در یک سال گذشته 
و بر سر کار آمدن شهرداران مختلف؛ بخش حمل 
اصلی  محورهای  از  یکی  همواره  ترافیک  و  نقل  و 
شهردار  انتخاب  جلسات  در  شده  ح  مطر مباحث 
تغییر  یا  و  قبلی  ترافیکی  پروژه های  تداوم  و  بوده  

نوع رویکرد یکی از مباحث اصلی بوده است. 
سال  یک  در   آیا  این که  به  پاسخ  در  صفری  رضا 
افزایش  تناسب  به  الزم  زیرساختهای  اخیر 
است  یافته  افزایش  ارومیه  در  خودروها  تعداد 
و  همگام  زیرساخت ها  بحث  در  متأسفانه  گفت: 
هم زمان با رشد جمعیت و افزایش خودرو ، تغییر 

محسوسی صورت نگرفته است.
بحث  به  توجه  عدم  را  امر  این  اصلی  دلیل  وی 
در  می کند:  بیان  و  می داند  ترافیک  مهندسی 
درون  حوزۀ  در  مشکالتی  با  ما  زیرساخت  حوزۀ 
حوزه  در  پارکینگ  نبود  و  کمبود  جمله  از  شهری 
ساخت و سازهای شخصی و دولتی، نبود پل های 
روبرو پیاده راه  نبود  و  پیاده  عابرین  برای   مکانیزه 

 هستیم.
شهرداری  ترافیک  ایمنی  و  مهندسی  مدیریت 
عنوان  تحت  امروزه  که  :آنچه  می افزاید  ارومیه 
سوی  از   )TOD( نقل    و  حمل  مبنای  بر  توسعه 
شهردار جدید ارومیه که خود  از متخصصان حوزه 
جدیدی  رویکرد  می شود  ح  طر می باشد  شهرسازی 
به  مسبوق  و  ارومیه  شهری  مدیریت  عرصه  در 

سابقه در شهرهای بزرگ جهان است. 
اساسی  مشکالت  حل  و  می کند:تداوم  بیان  وی 
شهر  دوم  کمربندی  پروژه  حقوقی  و  فنی  متعدد 
آذربایجان،  همسطح  غیر  تقاطع  پروژه  ارومیه، 
ارومیه،  شهر  جامع  مطالعات  انجام  پیگیری 
ح جامع حمل و نقل ترافیک،  بازنگری مطالعات طر
آر  بی  و   اتوبوسرانی  ساماندهی  مطالعات  بازنگری 
تی نوید تغییرات مبتنی بر کار کارشناسی در میان 

مدت را به شهروندان ارومیه ای می دهد. 
سال جاری  در  ارومیه  می دهد:   ادامه  صفری  
و  حمل  بخش  در  ای  پیچیده  مشکالت  درگیر 
برداران  بهره  مطالبات  چون  سرفصل هایی  با  نقل 
آمار تصادفات درون  اتوبوسرانی،  بخش خصوصی 
گانه  سی ان  شهری، مشکالت جایگاههای هفت 
از این دست بوده است  جی شهرداری  و مواردی 
انجام  حوزه،  این  در  مدیریتی  تغییرات  انجام  با  که 
حمل  سازمان  و  معاونت  مجدد  تشکیل  پیگیری 
اندازی  راه  مقدمات  آوری  فراهم  ترافیک،  و  نقل  و 
مرکز کنترل ترافیک شهرداری،  نصب دوربین های 
 ، نقاط مختلف سطح شهر ثبت مکانیزه تخلف در 
و  مدیریت  بخش  بودجه  درصدی   80 افزایش 
توجه  بخش  نوید  همگی  نقل  و  حمل  مهندسی 
مشکالت  از  بخشی  حل  و  حوزه  این  به  ویژه 

پیچیده حمل و نقل و ترافیک شهر ارومیه باشد.

بار سنگین ترافیک؛ از وعده مسئوالن تا گالیه شهروندان

یادداشتسدهای پیش روی شهرداری ارومیه در مدیریت سد معبر

جعفر احمدی

 )فعال اجتماعی(
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رزمندگان پیشکسوت وکیل در ارومیه تجلیل شدند
به  کشور  در  بار  اولین  برای  وکیل  پیشکسوت  رزمندگان  از  تجلیل  مراسم 

همت مجمع رزمندگان پیشکسوت ارومیه برگزار شد.
پیشکسوت  رزمندگان  مجمع  عمومی  روابــط  و  فرهنگی  کمیته  گــزارش  به 
طی  وکــال  استقالل  ســالــروز  و  وکیل  روز  اسفند  هفتم  بــا  همزمان  ارومــیــه، 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در  مراسمی که در سالن اداره کل حفظ 
از  اسالمی  کیان  از  دفاع  سنگر  در  دیروز  که  رزمندگانی  از  شد،  برگزار  ارومیه 
جان و مال مردم دفاع می کردند و امروزه در کسوت وکالت در احقاق حقوق 

مردم به ویژه رزمندگان تالش می کنند، تجلیل به عمل آمد.
* رزمندگان وکیل از ارزش های دفاع مقدس پاسداری کنند

ــاع مقدس  ــای دفـ ــ ــار و نــشــر ارزش هـ ثـ ــدی، مــدیــرکــل حــفــظ آ ــی ســرهــنــگ وح
ایثارگری های  و  مجاهدت ها  بــه  اشـــاره  بــا  مــراســم  ایــن  در  غربی  آذربــایــجــان 
رزمندگان 8 سال دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس ضامن بقای نظام است 
که  رزمندگان پیشکسوت وکیل  و  باشیم  رزمندگان  باید قدردان زحمات  و 
دفاع  ارزش هــای  از  باید  وکالت  سنگر  در  امــروز  بوده اند  حق  مدافع  همواره 
مقدس و انقالب اسالمی دفاع کنند. وی افزود: امروز در شرایط موجود که 
نظام اسالمی توسط دشمنان به ویژه در فضای مجازی مورد هجمه قراردارد، 
منویات  تحقق  برای  باید  ما  همه  و  است  تبیین  جهاد  ما  جهاد  عظیم ترین 

رهبر معظم انقالب تالش کنیم.
رزمندگان  مجمع  بــا  همکاری  بـــرای  دادگــســتــری  وکـــالی  کــانــون  ــی  ــادگ آم  *

پیشکسوت
صابونچی، رئیس کانون وکالی دادگستری آذربایجان غربی نیز در این مراسم 
ارزشمند  و  شایسته  اقدامی  وکیل  رزمندگان  از  تجلیل  اینکه  به  اشــاره  با 
 8 در  ایثارگران  و  آزادگــان  رزمندگان،  مجاهدت های  کرد:  خاطرنشان  است، 
آسایش امروز  سال دفاع مقدس بر هیچ کس پوشیده نیست و امنیت و 
مرهون فداکاری و ایثارگری این قشر در عرصه های مختلف است. وی با ابراز 
خرسندی از اقدامات کمیته حقوقی و حمایت های قضایی مجمع رزمندگان 
و  مساعدت  آمــاده  استان  دادگستری  وکــالی  کانون  گفت:  پیشکسوت  

همکاری با مجمع رزمندگان پیشکسوت و به ویژه کمیته حقوقی آن است.
* مجمع رزمندگان پیشکسوت 675 عضو دارد

سعید معرفت، موسس و رئیس هیات مدیره مجمع رزمندگان پیشکسوت 
پیشکسوت  رزمندگان  مجمع  این که  به  اشــاره  با  سخنانی  در  نیز  ارومیه 
مقدس  دفاع  حوزه  در  نهاد  مردم  تشکل  اولین  عنوان  به  مسلح  نیروهای 
دارای  این مجمع  کرد:  کرده است خاطرنشان  به فعالیت  از سال 92 شروع 
255 عضو فعال و 420 نفر عضو عادی است و با هدف تقویت و ارتقاء شأن 
مادی  و  معنوی  حمایت های  رزمندگان،  و  پیشکسوتان  اجتماعی  منزلت  و 
آسیب دیدگان اجتماعی بازنشستگان و رزمندگان، ایجاد زمینه های هم  از 
ارتقاء  و  تقویت  رزمندگان،  و  بازنشستگان  مدنی  مشارکت های  و  اندیشی 
پیگیری  و  مــشــاوره  و  رزمندگان  و  بازنشستگان  فــردی  و  اجتماعی  روحیه 
آنان  خانواده  اعضای  و  رزمندگان  از  قضایی  حمایت های  و  حقوقی  خدمات 
ارتقاء دانش سیاسی،  فعالیت می کند. وی حمایت های پزشکی و درمانی،  
دیدار و سرکشی، کمک به گردآوری و ثبت خاطرات دوران دفاع مقدس را از 
دیگر اهداف تاسیس این مجمع خواند و افزود: تا کنون از 350 بازنشسته 
ــدار و ســرکــشــی به  ــ دارای مــشــکــالت مــتــعــدد تــوســط اکــیــپ هــای تــکــریــم دی
کانون  ویژه  به  ذیربط  مبادی  از  و  شده  دسته بندی  مشکالت  و  آمده  عمل 
پیگیری  مسلح  نیروهای  اجتماعی  تامین  سازمان  و  سپاه  بازنشستگان 

کمیته های  قالب  در  مجمع  فعالیت های  این که  بیان  با  معرفت  می شود. 
فرهنگی و روابط عمومی، حقوقی و حمایت قضایی، تکریم و منزلت، حقوق و 
مزایا و پزشکی و درمان سازماندهی می شود، خاطرنشان کرد:  مراسم تجلیل 
از رزمندگان پیشکسوت وکیل یکی از برنامه های شاخص مجمع است که به 

همت کمیته حقوقی و حمایت قضایی برنامه ریزی و اجرا شد.
گردهمایی  بــرگــزاری  پیشکسوت  رزمــنــدگــان  مجمع  مــدیــره  هــیــات  رئــیــس 
امدادگران  و  بهداری  و  عملیات  و  اطالعات  و  پشتیبانی  آماد  پیشکسوتان 
معسر  پیشکسوت   450 از  سرکشی  و  دیــدار  و  پیاده  گردانهای  فرماندهان 
کمک  مهم تر  همه  از  و  قضایی  و  درمانی  پیگیری های  ادامــه  مقدس،  دفاع 
از  تجلیل  و  رزمــنــدگــان  مقدس  دفــاع  دوران  خــاطــرات  جــمــع آوری  و  ثبت  بــه 
پیشکسوتان و تشکیل گروه های جهادی را از برنامه های آتی مجمع برشمرد.
کمیته حقوقی مجمع رزمندگان  * فعالیت 25 حقوقدان و وکیل مجرب در 

پیشکسوت
رزمــنــدگــان  مجمع  قــضــایــی  حــمــایــت  و  حــقــوقــی  کمیته  مــســئــول   ، خــاکــســار
پیشکسوت ارومیه نیز در این مراسم به ارائه گزارشی از عملکرد این کمیته 
پرداخت و افزود: عمده و اهم اهداف کمیته حمایت حقوقی و  قضایی، ارائه 
پرونده  در  وکالت  نیاز  صــورت  در  و  دادخــواســت  تنظیم  و  حقوقی  مشاوره 
قضایی اعضا است که در این راستا دو روز در هفته، وکالی پیشکسوت در 

محل مجمع حاضر و خدمات حقوقی ارائه می کنند.
و  حقوقدانان  از  نفر   25 را  قضایی  حمایت  و  حقوقی  کمیته  اعــضــای  وی 
کارشناسان حقوق و وکالی مجرب و پیشکسوت اعالم کرد و گفت: در صورت 
افزایش  قابل  تعداد  ایــن  پیشکسوت،  حقوقدانان  سایر  همکاری  اعــالم 
است. وی با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از رزمندگان پیشکسوت وکیل 
بار  نخستین  برای  کشور  سطح  در  مراسم  این  گفت:  وکیل  روز  با  همزمان 

صورت گرفت.
* مرکز وکالی استان گنجینه ای از وکالی جانباز و رزمنده دفاع مقدس است
نائب رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه استان آذربایجان غربی نیز طی سخنانی 
مجمع  از  تشکر  و  تقدیر  و  وکــیــل  روز  مناسبت  بــه  تبریک  ــرض  ع ضمن 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس  رزمندگان پیشکسوت و اداره کل حفظ 
دارای  را  استان  وکالی  مرکز  مراسم،  این  برگزاری  در  غربی  آذربایجان  استان 
گنجینه ای از وکالی جانباز و رزمنده دفاع مقدس توصیف کرده و شجاعت، 
که مانند جانفشانی در  این وکال دانست  بارز  را صفات  ایثارگری  و  قاطعیت 
مبارزه  حق  احقاق  بــرای  عدالت  سنگر  در  اکنون  مقدس،  دفــاع  سنگرهای 

می کنند. 
سبحان نجفقلیان وجود وکالی ایثارگر و رزمنده در کنار وکالی جوان را برکت 
و فرصتی بی نظیر برای رشد فضائل اخالقی و صنفی وکال دانست و با تاکید بر 
رویکرد جدی مرکز وکالی قوه قضائیه استان در حمایت حقوقی از ایثارگران 
تعامل  افزایش  برای  مرکز  این  گفت:  شهدا  و  ایشان  معظم  خانواده های  و 
قضایی  حمایت  و  حقوقی  کمیته  ویژه  به  ایثارگری  تشکل های  و  نهادها  با 

مجمع رزمندگان پیشکسوت اعالم آمادگی می کند. 
وی در پایان یاد و خاطره شهید وکیل "محمدرضا یعقوبی" را گرامی داشت و 
افزود: محمدرضا یعقوبی جانباز دفاع مقدس بود و در شب 19 رمضان سال 
نائل شد. در  کسوت مدافع حرم در سوریه به فیض عظیم شهادت  95 در 
پایان این مراسم از رزمندگان پیشکسوت وکیل در حضور مسئوالن تجلیل 

شد.
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امام خمینی )ره(

مقدمه: طراح راکتور قدیمی، شرکت چینی CNCC می باشد که در سال ١385 توسط شرکت JHM چین ساخته شده و با 
نظارت طراح واحد و راکتور و در پروژه افزایش ظرفیت واحد مالمین نصب و راه اندازی گردیده است. 

ح ذیل می باشد. مشخصات فنی راکتور به شر
:  مشخصات فنی راکتور

با ضخامت ١6 میلیمتر  و وزن 65 تن دارای سه بستر هر    Gr7٠  A5١6  به طول 23 متر و قطر 3 متر از جنس بدنه با 
و  آمونیاک  گاز  توزیع  صفحه  به  مجهز  میلیمتر   6.5 ضخامت  با   3١6L استیل  استنلس  کویل  ردیف   ١4 شامل  کدام 

سایکلون های جدا کننده کاتالیست از گاز های خروجی راکتور و حاوی 6٠ تن کاتالیست سیلیکاژل.
شایان ذکر است مطابق با نظر طراح عمر مفید این راکتور ها در بهترین شرایط کارکردی حدود ١5 سال می باشد.

ید:  دالیل خر
تضمین  جهت  و  راکتور  داخل  در  گرفته  انجام  متعدد  تعمیرات  و  راکتور  باالی  استهالک  دلیل  به   ١398 سال  در 
به  فروشنده  با  نامه ها  موافقت  و  شده  گرفته  جدید  راکتور  خرید  به  تصمیم  مالمین  واحد  مطمئن  و  مستمر  تولید 
امضا رسیدند و عملیات خرید و حمل انجام گرفته و بحول و قوه الهی راکتور خریداری شده در روز یکشنبه مورخه 
١4٠٠/١2/٠8 به شرکت رسیده و تخلیه گردید. مقایسه راکتور جدید با راکتور در سرویس: در راستای بهبود عملکرد و 
ح  تسهیل  در بازرسی ها و تعمیرات آتی و صرفه جویی در هزینه های نصب این تجهیز در راکتور جدید تغییراتی به شر

ذیل انجام گرفته است:
١-افزایش قطر محل بولتینگ جهت نصب بر وری فوانداسیون  راکتور اولیه مالمین با قطر 4 متر 

 Urea Grade به  Hastalloy 2-ارتقا آلیاژ دو دستگاه نازل های تزریق اوره مذاب از
تعهد  این  قبول  از  نیز  راکتور  سازنده  و  بوده  دنیا  در  ی  محدود  سازندگان  دارای   Urea Grad آلیاژ  است  ذکر  شایان 

خودداری می کرد که با پیگیری های مداوم این کار میسر گردید.
3- برای راکتور جدیدManway در ناحیه مابین بستر دوم و سوم طراحی و نصب گردید . 

4- ارتقا جنس و ضخامتTermowell  های نصب شده ) استفاده از کویل های نمک مذاب بستر ها(
: راکتور خریداری شده در مورخه ١4٠٠/٠9/١8به گمرک شهید رجایی بندر عباس رسیده  چگونگی حمل و نصب راکتور
و در مدت 42 روز توسط پیمان کار حمل و توسط یک دستگاه بوژی ١6 محور و سه دستگاه کشنده 55٠ اسب بخاری 
تا محل پتروشیمی ارومیه حمل گردیده و در روز دوشنبه مورخه ١4٠٠/١2/٠9 با استفاده از جرثقیل ١2٠٠ تنی بوم خشک 
با بوم 75 متری که از١2 روزقبل از رسیدن راکتور در حال مونتاژ و آماده سازی در فاصله 37 متری از فونداسیون بود در 

محل خود نصب گردید.

ید و نصب  راکتور جدید مالمین  گزارش خر
 101-R به شماره فنی 

ح شد: در مراسم روز درختکاری مطر

افزایش کمربند سبز پتروشیمی ارومیه به 35 هکتار

گفت:  ارومیه  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
کاهش  در  سعی  تنها  نه  ارومیه  پتروشیمی 
آالیندگی های زیست محیطی دارد بلکه با اهتمام به 
کمربند  افزایش  در  سعی  هکتاری  سازی 5  محوطه 

سبز این شرکت به 35 هکتار دارد.
در  ارومیه  پتروشیمی  این که  بیان  با  اسدی  پژمان 
ایجاد فضای بهتر زیست  اخیر سعی در  چند سال 
مساحت  هکتار   ١١٠ از  افزود:  است،  کرده  محیطی 

شرکت 3٠ هکتار از آن درختکاری و فضای سبز ایجاد 
شده است. وی از عدم توجه به درختکاری و محیط 
و  کرد  نگرانی  اظهار   گذشته  سال های  در  زیست 
گفت: پتروشیمی ارومیه درصدد اصالح این رویه  به 
سهم خود و جلوگیری از تخریب آن به وسیله پساب 

مجتمع است.
کرد:  اظهار  ارومیه  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
زیست  شرایط  نفع  به  سیستم ها  بودن  مستهلک 

مشکالت  بروز  از  جلوگیری  برای  و  نیست  محیطی 
فاضالب های  و  پساب  سیستم  اصالح  به  اقدام 

صنعتی کرده ایم.
زیست،  محیط  اهمیت  به  اشاره  با  پایان  در  اسدی 
خاطرنشان کرد: روز درختکاری بهانه ای برای آشتی با 
طبیعت و ایجاد فضای سبز است که در این راستا ١4 
اصله درخت گردو با پالک های مشخص شده به نام 

ادارات در محوطه شرکت کاشته می شود.

کار و رفاه اجتماعی، معاونان و مدیران  با حضور عبدالملکی وزیر تعاون، 
اجتماعی  تامین  سازمان  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
کارفرمایان   ، برتر کارگری  بهداشت  خانه های  از  تجلیل  ملی  مراسم   ، کشور
سالمت محور و شورای هماهنگی خدمات بهداشتی به بیمه شدگان به 

صورت ویدئوکنفرانس همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
علی  حضور  با  ارومیه،  پتروشیمی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   
آذربایجان  رفاه اجتماعی استان  کار و  اداره کل تعاون،  دهقانی سرپرست 
هیات  و  ارومیه  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل  اسدی  پژمان  دکتر  غربی، 
ستادی،  همکاران  از  جمعی  و  اجتماعی  امور  مدیریت  سرپرست  همراه، 
 ، برتر کارگری  بهداشت  خانه های  از  تجلیل  ملی  مراسم  ویدئوکنفرانس 
کارفرمایان سالمت محور و شورای هماهنگی خدمات بهداشتی به بیمه 

، برگزار شد. شدگان، بطور همزمان در سراسر کشور
کارگری شرکت پتروشیمی  از خانه بهداشت  این مراسم؛  گفتنی است در 
قرار تقدیر  مورد   ، کشور برتر  کارگری  بهداشت  خانه  عنوان  به   ارومیه 

 گرفت.
نظیر  مواردی  به  برتر  کارگری  بهداشت  خانه های  ارزیابی  شاخص های 
بودن فضای فیزیکی، وضعیت سرمایشی  ، مناسب  و پوستر تابلو  نصب 
انجام  سالم،  آشامیدنی  آب  بر  نظارت  مراجعات،  تعداد  ثبت  گرمایشی،  و 

معاینه های دوره ای، انجام معاینه های پیش از استخدام، تجهیزات فنی، 
وضعیت انطباق داروهای موجود با لیست دارویی و دستورالعمل شرایط 
نگهداری داروها و تاریخ انقضای داروهای موجود، تعداد دوره های آموزشی 
برگزار شده در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی جامعه کارگری، 
ح کاهش اعتیاد در جامعه کار و تولید و آموزش های سبک زندگی  اجرای طر
آنها »کاج«، رعایت و اجرای پروتکل های  سالم ویژه کارگران و خانواده های 
بهداشتی و غربالگری کارگران در خصوص جلوگیری از شیوع کرونا ویروس 

مرتبط است.

 برگزاری مراسم ملی تجلیل از خانه بهداشت کارگری
 شرکت پتروشیمی ارومیه به عنوان خانه بهداشت کارگری برتر کشور

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه از احداث پارک مالمین خبر داد و گفت: 
تولید 6 محصول 750 میلیارد  برای  اولیه میزان سرمایه گذاری  برآورد  طبق 

تومان است.
در  اسدی  پژمان  ارومیه،  پتروشیمی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت  اعضای  از  یکی  ارومیه  پتروشیمی  داشت:  اظهار  خبری  نشست 
هلدینگ خلیج فارس است که نماد پترول مالک پتروشیمی است و خود 
گفت سهامدار  که می توان  به هلدینگ خلیج فارس است  پترول متعلق 
مستقیم  عمده  سهامدار  و  فارس  خلیج  هلدینگ  اصلی،  و  غیرمستقیم 

شرکت پترول یا صنایع تکمیلی خلیج فارس است.
سولفات  سولفوریک،  اسید  آمونیوم،  سولفات  مالمین،  کریستال  اسدی 
پتاسیم و اسید کلریدریک را محصوالت تولیدی پتروشیمی ارومیه خواند و 
گفت: در داخل مجتمع عالوه بر این محصوالت، سرویس های جانبی مورد 

نیاز از قبیل بخار و آب نیز تولید می شود.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی ارومیه اضافه کرد: تولیدات پتروشیمی ارومیه 
در سال جاری از محصول کریستال مالمین 4 هزار تن، سولفات آمونیوم 46 
هزار تن، اسید سولفوریک 50 هزار تن، سولفات پتاسیم 40 هزار تن و اسید 

کلریدریک 50 هزار تن می باشد.
آن در  با بیان این که برای تولید و صادرات اسید به دلیل استفاده  اسدی 
تولید مواد محترقه و مواد مخدر صنعتی در دنیا ممنوعیت های خاص وجود 
دارد،افزود: این محصول تحت نظارت و کنترل شدید دولت ها تولید و حمل 

و نقل می شود.
وی اظهار داشت: محصوالت تولیدی این مجتمع به اکثر کشورهای همجوار 

صادر می شود اما از محصول کریستال مالمین در سال 1400 به کشور هند 
نیز صادرات داشتیم.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی ارومیه اظهار کرد: کودهای شیمیایی تولیدی 
به دلیل استفاده آنها در کشور اجازه صادرات به خارج از کشور را ندارد و فقط 
به شرط تامین 100 درصدی نیاز داخلی مجوز صادرات به کودهای شیمیایی 
صادر می شود. اسدی تصریح کرد: با تولید کود در مقیاس صنعتی مانند 
پتروشیمی ارومیه، نمی توان کودها را به صورت ترکیبی تولید کرد بنابراین 
تولیدی های  و  اما شرکت ها  npk هست  کودهای  از  کودها در دسته یکی 
کوچک با تمرکز بر روی این صنعت کودهای مختلف را با هم ترکیب کرده 
و کودهای ترکیبی تولید می کنند. وی با بیان این که کودهای ترکیبی منطبق 
با استاندار های جهانی و بین المللی نیست، اذعان کرد: این امر باعث بروز 

مشکالت در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی می شود.
تولیدی  محصوالت  داشت:  اظهار  ارومیه  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
پتروشیمی ارومیه به صورت روزانه در آزمایشگاه های مجهز آزمایش و آنالیز 

می شوند تا با استانداردهای اعالمی مطابقت داشته باشند.
جهاد  جمله  از  دولتی  ادارات  شرکت،  اصلی  مشتری  این که  بیان  با  وی 
کشاورزی است، گفت: ادارات به هنگام دریافت محموله، به صورت رندومی 

مقداری از محصول را به صورت مستقل آزمایش می کنند.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه افزود: تا پایان بهمن امسال 2 هزار و 
800 تن انواع محصوالت این شرکت به ارزش بیش از 3 میلیون دالر  عمدتا 

به کشورهای عراق، هندوستان،پاکستان و ترکیه صادر شده است.
کل  در  پتاسیم  سولفات  کننده  تولید  دومین  این که  به  اشاره  با  اسدی 

کشور غرب کشور و بزرگترین تولیدکننده سولفات آمونیوم در غرب کشور 
هستیم، گفت: در تولید کریستال مالمین 75 درصد از سهم بازار متعلق به 

پتروشیمی خراسان و 25 درصد متعلق به پتروشیمی ارومیه است.
کودهای شیمیایی فصلی است و چون  کرد: دوره فروش  وی خاطرنشان 
فصل  در  بنابراین  کودهاست  زمینه  در  بیشتر  ارومیه  پتروشیمی  تولید 

زمستان و بهار تولید بیشتر و قوی تر است. 
لحاظ  به  ارومیه  پتروشیمی  افزود:  ارومیه  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
اصولی با توجه به دوری از خوراک و بازارهای صادراتی بزرگ، پتانسیل و مزیت 
نسبی آن در صادرات نیست به جز صادراتی که با تراک و مرزهای نزدیک نظیر 

عراق، ترکیه، آذربایجان داشته باشد.
وی با بیان این که در سال های گذشته پرونده درخشانی در زمینه صادرات 
ارومیه در سه سال  نداشتیم، اظهار داشت: مجموع صادرات پتروشیمی 
خوشبختانه  است،  بوده   1400 سال  در  صادرات  کل  چهارم  یک  گذشته 
افزایش قیمت های بین المللی در سودآوری مجتمع تاثیر بسزایی داشته 

است. 
اسدی با اشاره به این که در سال جاری از محصوالت کریستال مالمین و 
آمونیوم 2هزار و 807 تن صادرات شده است،گفت: از این مقدار  سولفات 
کریستال مالمین و 1 هزار و 500 تن متعلق به  1 هزار و 307 تن متعلق به 

سولفات آمونیوم است.
وی افزود: ارزش صادرات سال جاری سه میلیون و 42 هزار دالر بوده و این 
در حالی است که در طول سه سال گذشته حدود 640 هزار دالر صادرات به 

مقصد های ترکیه، افغانستان، عراق و پاکستان و هند داشته ایم.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه با اشاره به تولید محصول جدید در این 
مجتمع  اذعان داشت: محصول جدیدی به اسم گرانول نیتروژن گوگردی از 
کود سولفات آمونیوم حاصل شده که خوشبختانه توانستیم تاکنون 2 هزار 

تن به افغانستان و عراق صادر کنیم.
اسدی با اشاره به این که ایده پارک مالمین مربوط به تقویت الگوی کسب و 
کار است، گفت: در این الگو باید از محصوالت تولیدی پتروشیمی برای غنی 

سازی محصوالت پایین دست استفاده کنیم.
تمرکز  پتروشیمی،  صنعت  رشد  بیزینسی  استراتژی های  از  یکی  افزود:  وی 
برروی محصوالت پایین دست است که اصطالحا به آن غنی کردن زنجیره 
دیگر  مجتمع  فید  مجتمع،  یک  از  تولیدی  محصول  یعنی  می گویند  ارزش 

شده و زنجیره ارزش غنی تر شود.
می شود  پیش بینی  داشت:  اظهار  ارومیه  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
در پارک مالمین 6 محصول تولید شود که از کریستال مالمین پتروشیمی 

ارومیه تغذیه خواهند کرد.
وی افزود: این محصوالت hdf - mdf، پارکت، روکش های مالمینی، ورق های 
دیگر  صنایع  مولد  می توانند  این ها  خود  که  است  رزین سازی  و  مالمینه 
 110 زمین  داخل  در  مالمینی  پارک  طرح  شش  کرد:  تصریح  اسدی  باشند. 
هکتاری پتروشیمی ارومیه اجرا شده و در صورت نیاز برای توسعه مجتمع از 

زمین های اطراف خریداری می شود.
 6 تولید  برای  سرمایه گذاری  میزان  اولیه  برآورد  طبق  کرد:  خاطرنشان  وی 
محصول 750 میلیارد تومان است که تا زمان اجرای طرح می تواند کمتر یا 

بیشتر شود. 

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه:

سرمایه گذاری 750 میلیارد تومانی برای احداث پارک مالمین ارومیه


