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بخشی از خوی به مناطق 
آزاد تجاری پیوست

 اشغال معابر و جاده های استان 
با سیب زیر درختی

انگور میوه بومی آذربایجان غربی اســت و بارها به نام این میوه در کتب تاریخی اشاره شــده است اما از چند دهه گذشته به دالیل گوناگون 
نهال های سیب نیز جای پای خود را در باغ های آذربایجان غربی گشوده و محکم کرده اند. 

میوه ای که امروز به چوب دو ســر بحران برای این دیار تبدیل شــده است. امروز باغات سیب به عنوان یکی از دالیل خشک شدن دریاچه 
ارومیه شــناخته می شــوند و از سوی دیگر به دلیل حجم باالی سیب تولیدی در آذربایجان غربی، بخشی از تولیدات کشاورزان روی دستشان 

می ماند.
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دانشکده علم و فن؛ اولین و بزرگ ترین 
زیرساخت های سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد ماکو مؤسسه غیرانتفاعی استان

خداحافظ کوله بری

بعــد از بروز مشــکالت عدیده برای کوله بــران و تبعات 
سیاســی و اجتماعی دولت کارت های الکترونیکی دادوســتد 

را جایگزین کوله بری کرده است.
کوله بری، متأسفانه یکی از شغل های رایج در استان های 
مرزی است که تا سال گذشته نیز شغل بسیاری از مرزنشینان 
آذربایجان غربی بود اما با بروز اتفاقات ناگواری که طی ســال 
گذشــته برای کوله بران افتاد، دولت بر ســاماندهی وضعیت 
کوله بری در اســتان های مرزی کمر همت بست که در همین 
جهت طرح صدور کارت های الکترونیکی برای مرزنشــینان 

مطرح و اجرا شــد که مخالفان و موافقانی دارد. 4 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

آغاز اکران فیلم های 
جشنواره کودک و نوجوان

توریسم درمانی؛ راه نجات 
اقتصاد آذربایجان غربی

 14 کیلو مواد مخدر 
در ارومیه کشف شد
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آذربایجان غربی

 صدور انگور آذربایجان غربی
 به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
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14 کیلو مواد مخدر در ارومیه کشف شد
جانشــین فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: 14 کیلوگرم مواد مخدر از 

نوع حشیش در ارومیه کشف و ضبط شد.
سرهنگ علی ابراهیمی افزود: با دریافت اطالعاتی در خصوص فعالیت فردی 
در امر تهیه و توزیع مواد مخدر، بررســی موضوع به ســرعت در دستور کار پلیس 

قرار گرفت.
وی اضافــه کرد: مأمــوران مبارزه با مواد مخدر با انجــام کارهای اطالعاتی 
نامحســوس و تحقیقات الزم موفق شــدند محل فعالیت مواد مخدر را شناسایی 
کرده و با کسب مجوز قضایی این محل را در یک عملیات غافلگیرانه مورد بازرسی 
قرار دادند.وی بیان کرد: در بازرسی مأموران از این محل 14 کیلوگرم مواد مخدر 

از نوع حشیش کشف و یک متهم دستگیر شد.
جانشــین فرمانده انتظامی آذربایجان غربی ادامه داد: متهم پس از تشــکیل 

پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شد.
به نقل از فرمانده انتظامی آذربایجان غربی مقابله با ســرقت، مقابله با کاالی 
قاچاق، مبارزه با مواد مخــدر، مبارزه با ناهنجاری ها و بداخالقی های اجتماعی و 
کاهش تصادف ها از اولویت های پنج گانه نیروی انتظامی این اســتان در ســال 

جاری است.

دانشــکده علم و فن؛ اولیــن و بزرگ ترین 
مؤسسه غیرانتفاعی استان 

سرپرســت مؤسسه آموزش عالی علم و فن ارومیه طی یک نشست خبری به 
بیان موردی موفقیت های این موسسه پرداخت:

*سطح آموزش ها در این دانشگاه به اندازه ای باالست که با سایر دانشگاه های 
سراسر کشور قابل مقایسه است.

*  اختراع های متعددی از دانشجویان این دانشگاه به ثبت رسیده اند.
* در سازه های ماکارونی ما ۶ سال متوالی نفر اول بودیم

* انجمن های مختلف علمی در دانشگاه علم و فن فعال هستند و رزومه علمی 
دانشگاه هرروز در حال افزایش است.

* کنفرانس های منطقه ای و ملی نیز در این دانشــگاه برگزار می شــوند که از 
جمله مهم ترین آنها می توان به برگزاری اجالس زبان های خارجی ســال گذشته 

اشاره کرد.
* تیم های ورزشــی این دانشگاه در مســابقات مختلف آسیایی، بین المللی و 
کشوری در رشــته های مختلف کاراته، کشتی، بوکس و تکواندو موفق به کسب 

مقام شده اند.
* طرح پارک هوشــمند توســط دانشگاه علم و فن به ســازمان فضای سبز 

شهرداری ارومیه ارائه شده است که بنا به دالیلی اجرایی نشد.
* با توجه به فعال بودن انجمن های علمی و استقبال دانشجویان از فعالیت در 
این انجمن ها، دانشــجویان با بازار کار و صنعت آشنا شده و پس از فارغ التحصیلی 

می توانند صاحب کسب وکار شوند.

توریسم درمانی؛ راه نجات اقتصاد 
آذربایجان غربی

حامد عطائی
شــاید تنها حوزه ای که مســافران خارجی یا شــهروندان 
اســتان های همجوار حاضرند بدون توجه به زیرســاخت های 
اقامتی و ارتباطی و رفاهی برای آن هزینه کنند حوزه ســالمت 

باشد.
در واقع تقویت حوزه ســالمت می تواند با کمترین هزینه و 
بدون حداقل زیرساخت فراهم شود. این حوزه بیشتر تخصص 

محور است و متکی به نیروی انسانی زبردست.
 عرصه ای که تبلیغ آن هم به صورت چهره به چهره اســت و 
هزینه ای بر دوش دســتگاه های دولتی متولی امر گردشگری 

تحمیل نمی کند.
جامعه پزشــکی آذربایجان غربی از مشهورترین اطبای این 
کشــور بخصوص در رشته های جراحی مغز و اعصاب، جراحی 
زانــو، پیوند کلیه، پیوند قرنیه و ... هســتند که آوازه شــان به 

فراسوی مرزها هم کشیده شده است.
تصور کنید در چنین اســتانی با  چنین ظرفیت های علمی با 
در نظر داشــتن اینکه هزینه جراحی های مشابه باکیفیت بسیار 
پاییــن در کمتر از 100 کیلومتر با چنــد برابر قیمت هم مقدور 
نیست این فرصت طالیی را باید به عنوان امتیازی برای کسب 

درآمد و ارزآوری استان آذربایجان غربی مغتنم شمرد.
آغاز عملیات احداث بیمارستان بین المللی ۶00 تختخوابی 
با ســرمایه گذاری خارجی، تأســیس کلینیک فوق تخصصی 
دانشــگاه علوم پزشکی، طرح توســعه بیمارستان امام خمینی 
و راه اندازی بیمارســتان بین المللی میالد در این راســتا نه تنها 
ســرانه تخت بیمارســتانی و ســالمت آذربایجان غربی را در 
شاخص های ســالمت بهبود خواهد بخشید، بلکه گام مؤثری 
در جهت تبدیل این اســتان به قطب توریســم سالمت منطقه 
با میزبانی از کشــورهای ترکیه، عــراق، جمهوری نخجوان و 

ارمنستان خواهد بود.
توریسم ســالمت برخالف دیگر جنبه های گردشگری نیاز 
به زیرســاخت های ارتباطی چون راه آهــن، خطوط هوایی و 

جاده های هموار ندارد.
 هرچند این مهم باید به مرور و با توســعه منطقه تحقق یابد 
ولی مقوله ای که الزمه اش تخصص نیروی انسانی است و این 
تخصص به وفور در اســتان موجود بوده و با تهیه بســته های 
حمایتی و تشــویقی می شــود جلوی مهاجــرت ظرفیت های 
موجود را ســد کرده و برای رونق اقتصادی منطقه از آنها ســود 

جست.

صدور انگور آذربایجان غربی به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس 

رئیس اتحادیه میــوه و تره بار ارومیه از صادرات 
انگــور به روســیه، عراق و کشــورهای حاشــیه 

خلیج فارس خبر داد.
قاسم عزتی با اشاره به دو برابر شدن میزان تولید 
انگور در استان گفت: بخشی از محصول انگور استان 
به کشــورهایی همچون روسیه، عراق و کشورهای 

حاشیه خلیج فارس صادر خواهد شد.
وی به صــادرات دیگر میوه ها نیز اشــاره کرد و 
افــزود: میوه هایی از قبیل شــلیل، آلــو و زردآلو به 
کشــورهای ترکیه، عراق، روســیه، افغانســتان و 
پاکســتان صادرشــده و همچنین در بین ســیفی 
جات نیز کلم، کدو، خیار و بادمجان به کشــور عراق 

صادرشده است.
عزتی با اشــاره به افزایش قیمت میوه ها ناشــی 
از ســرمازدگی های اخیر خاطرنشان کرد: در جهت 
کوتاه کردن دســت دالالن از بازار میوه، زمینه ای را 
فراهم کردیم تا کشــاورز هم بتواند محصوالت خود 

را به تنهایی در میدان عرضه نماید.
رئیــس اتحادیه میوه و تره بــار ارومیه در رابطه با 
وضعیت بازار میوه و قیمت هــا ادامه داد: پیش بینی 

می کنیم تا پایان شــهریور همچنان افزایش قیمت 
را شاهد باشیم.

خبریادداشت

نماینده مــردم خــوی و چایپاره در 
مجلس شــورای اســالمی گفت: پس 
از ســال ها انتظــار با مصوبــه مجلس 
شهرســتان خوی به منطقه آزاد تجاری 

ماکو ملحق شد.
کبیری افزود: براساس مصوبه امروز 
مجلس شــورای اســالمی شهرستان 
چایپــاره بــه منطقه ویــژه اقتصادی و 
بخش هایی از شهرســتان خــوی نیز 
به صورت منفصل و با مدیریت مســتقل 

به منطقه آزاد ماکو ملحق شد.
وی تصریح کرد: تحقق این ۲ پروژه 
مهم باکارهای تخصصی و کارشناســی 

و دوندگی های فراوان انجام شده است.
کبیــری تصریح کــرد: منطقه ویژه 

اقتصــادی چایپاره و الحــاق منفصل و 
با مدیریت مســتقل بخشــی از خوی به 

منطقــه آزاد ماکو منجر به توســعه در 
بخش های مختلف صنعتی، اقتصادی، 
تجــاری و فرهنگی این دو شهرســتان 

خواهد شد.
شهرستان خوی نزدیک ترین مسیر 
ارتباطــی ریلی و زمینی ایران و شــرق 
آســیا به ترکیه و اروپاست که دو دولت 
ایــران و ترکیه برای باال بردن ســطح 
تبادالت تجــاری و اقتصادی شــان تا 
ســقف ۳0 میلیارد دالر اقدامات اساسی 
برای تکمیل زیرساخت های پایانه ای در 
دو ســمت مرز رازی- کاپی کوی انجام 

داده اند.

بخشی از خوی به مناطق آزاد تجاری پیوست
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 اشغال معابر و جاده های استان با سیب 
زیر درختی

انگور میوه بومی آذربایجان غربی 
است و بارها به نام این میوه در کتب 
تاریخی اشاره شــده است اما از چند 
دهه گذشــته به دالیــل گوناگون 
نهال های سیب نیز جای پای خود را 
در باغ های آذربایجان غربی گشوده 
و محکم کرده اند. میوه ای که امروز 
به چوب دو سر بحران برای این دیار 
تبدیل شده است. امروز باغات سیب 
به عنوان یکی از دالیل خشک شدن 
دریاچه ارومیه شــناخته می شوند و 
از ســوی دیگر به دلیل حجم باالی 
ســیب تولیدی در آذربایجان غربی، 
بخشــی از تولیدات کشاورزان روی 

دستشان می ماند.
شــهریور سال گذشــته انباشت 
سیب های زیر درختی در کنار خیابان 
به یک بحران بزرگ در استان تبدیل 
شد اما حل آن به امسال موکول شد. 
حال باید منتظر مانــد و دید با تغییر 
تاکتیک های مدیریتی اعمال شــده 
برای حل این معضل، ذخیره ســیب 
صنعتــی در کنار خیابان باز بحران زا 
خواهــد بــود یــا جلســات متعدد 
هماهنگی میان دستگاه های متولی 

به ثمر خواهد رسید.

* ممنوعیت انباشت سیب 
در کنار خیابان

مدیرکل امور اقتصادی استاندار 
آذربایجان غربی می گوید: امســال 
انباشــت و خریــد ســیب صنعتی 
در کنــار جاده های اســتان ممنوع 
بوده و اطالع رســانی به باغداران و 
کشــاورزان در این زمینه ضروری 
اســت. بازرســی و نظــارت روزانه 

توسط دستگاه های ذی ربط الزامی 
است و گزارش آن نیز باید ارائه شود.

سیوانی بر لزوم آگاهی باغداران 
از مصوبه جدید اشــاره کرده و اظهار 
می کند: ســازمان جهاد کشاورزی و 
اداره تعاون روستایی موظف هستند 
تابلوهــای اطالع رســانی را در این 
زمینه در کنــار جاده ها نصب کنند.

به گفتــه وی، امســال قیمت پایه 
ســیب صنعتی توافقی خواهد بود و 
قبل از روزهای برداشت قیمت آن با 
هماهنگی اتحادیه باغداران به بازار 

ارائه می شود.
مدیرکل امور اقتصادی استاندار 
آذربایجان غربی بابیان اینکه تعاون 
روستایی می تواند به عنوان کارگزار 
در ایــن زمینــه وارد عمل شــود و 
در خرید و انباشــت ســیب صنعتی 
همــکاری کنــد، می افزاید: آدرس 
محل های انباشــت و خرید ســیب 
صنعتی توسط نهادهای مرتبط مانند 
جهاد کشــاورزی باید اعالم شــود. 
ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
نیز موظف اســت تا آغاز زمان خرید، 
میزان ظرفیــت کارخانه ها را برای 
این موضــوع جمع بنــدی و اعالم 
کند.ســیوانی بیان می کند: استفاده 
از ظرفیت ســردخانه ها برای دپوی 
ســیب های درختــی صنعتی الزم 
است و اعتبار موردنیاز برای ین کار از 
سوی اداره تعاون روستایی پیگیری 
و با صندوق توسعه کشاورزی استان 
هماهنگ شــود.وی با تأکید بر امر 
اطالع رســانی، از رسانه ها خواست 
تا درباره ممنوعیــت خریدوفروش 
ســیب صنعتــی در کنــار جاده ها 

اطالع رســانی کــرده و می گوید: 
دانشــگاه علوم پزشــکی استان نیز 
باید بر کیفیت محصول ارائه شــده 
به کارخانه ها دقت و اهتمام کافی را 
داشته باشد.مدیرکل امور اقتصادی 
می گوید:  آذربایجان غربی  استاندار 
آذربایجان غربی با تولید ساالنه 1/۲ 
میلیون تن سیب درختی دارای رتبه 
اول کشــور در این زمینه است؛ این 
اســتان هم اکنون ۳0 درصد از تولید 
۳/7میلیون تنی ســیب کشور را بر 
عهــده دارد ولی ازنظر بازار صادرات 
از ســهم اندکی برخوردار اســت.به 
گفته ســیوانی، پیش بینی می شود با 
توجه به کاهش میزان تولید امسال 
150 هزار تن ســیب درختی صنعتی 
در استان عرضه شــود. ضمن آنکه 
ســال گذشــته ۳00 هزار تن سیب 
صنعتــی از قرار هــر کیلوگرم نرخ 
تضمینی ۲80 تومان از کشــاورزان 

استان خریداری شد.

* برخــورد قضایــی بــا 
متخلفان

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجان غربــی به خبرنــگار ما 
می گوید: امسال با برنامه ریزی های 
صورت گرفته اســتانداری، معاونت 
دارو درمان دانشــگاه علوم پزشکی، 
اداره حمل ونقــل و پایانه ها و نیروی 
انتظامی گروهی تشکیل شــده که با 
دپوی ســیب در کنار خیابان مقابله 
کنــد. ایــن در حالی اســت که در 
سال های گذشته تنها سازمان جهاد 

کشاورزی متولی امر بود.
اســمعیل کریم زاده می افزاید: 

وظیفــه اطالع رســانی بــر عهده 
سازمان جهاد کشاورزی است و این 
کار از طرق مختلــف ازجمله نصب 
بنر انجام خواهد شــد.به گفته وی، 
محوطه کارخانه های صنایع تبدیلی 
و ســردخانه ها به عنوان محل های 
ذخیره ســیب توســط اداره تعاون 
روستایی اســتان تعیین شــده اند. 
در حــال حاضــر نیز 1۳ مــکان در 
شهرســتان ارومیه شناسایی شــده 
است و شناسایی مکان ذخیره سیب 

در سایر شهرستان ها ادامه دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در 
پایان بیان می کند: با تدابیر اندیشیده 
شده دیگر نباید شاهد دپوی سیب در 
کنار خیابان ها باشــیم و با متخلفان 

برخورد قضایی خواهد شد.

* وجود ناهماهنگی
یکی از صاحبــان صنایع تبدیلی 
در اســتان می گویــد: بــا توجه به 
اینکــه زمان کمی تا آغاز برداشــت 
ســیب باقی مانــده اســت هنــوز 
هماهنگی های ســتادی و اجرایی 
بدرستی ایجاد نشده است. جزئیات 
ماجرا، وضعیت حمل ونقل، کیفیت 
و قیمت ســیب صنعتی و... عوامل 
مهمــی در دپوی ســیب ها در کنار 
خیابان هســتند که باید برای این ها 

راهکار تهیه کرد.
بــه گفتــه وی، کیفیت ســیب 
تحویلی به کارخانه ها نیز بسیار مهم 
است. اگر ســیب باکیفیت پایین به 
این صنایع تحمیل شود، یک بحران 
دیگر درفروش کنسانتره و آبمیوه نیز 

شکل خواهد گرفت.
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اکران فیلم های منتخب ســی و یکمین جشنواره 
بین المللــی کــودکان و نوجوانان اصفهــان از دهم 
شــهریور در ســینما انقــالب ارومیه آغازشــده و تا 
چهاردهم ماه جاری آماده استقبال از دوستداران هنر 

هفتم است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی 
افزود: هفت فیلم ایرانی و ســه اثر خارجی با موضوع 
کودک و نوجوان ساعت 18 و ۲0 در سینما انقالب این 

شهر برای عموم به نمایش گذاشته می شود.
حجت االسالم ناصر خدایاری اضافه کرد: 'شازده 
کوچولو ' به کارگردانی نیلوفــر هرندی  زاده، 'اردک 
لــی ' از بهــروز غریب پــور، 'لکنــت ' از محمدرضا 
حاجی غالمی، 'آهوی پیشــونی ســپید ' از سید جواد 

هاشــمی، 'پرنسس طلسم شده ' از آرتیوم لوکیچوف 
/Artem Lukichev/ و 'ضربــه فنــی ' از 
غالمرضــا رمضانــی برای عموم بــه نمایش درمی 
آید.وی ادامه داد: 'مــرغ فلفلی ' از آرتیوم لوکیچوف 
/Artem Lukichev/، 'ســوم شخص غایب ' 
از وحیــد نیکخواه آزاد، 'قهرمان کوچک ' از نیکالس 
بری /Nicholas Berry/ و 'آخرین داســتان 
' از اشــکان رهگذر بر روی پــرده جادویی به نمایش 

گذاشته می شود.
وی بیان کــرد: هدف از اکران این فیلم ها نمایش 
فیلم هــای روز ایران و جهــان در حوزه کودک برای 

خانواده های عالقه مند در آذربایجان غربی است.
ســی و یکمین جشــنواره بین المللــی فیلم های 

کودکان و نوجوانان اصفهان شــبانگاه روز پنجشنبه 
/هشت شــهریور/ با حضور شــماری از شهروندان، 
عالقه مندان و مســئوالن در میدان امام حسین )ع( 
این شهر تاریخی آغازشــده است و تا 14 شهریور در 

حال برگزاری است.

آغاز اکران فیلم های جشنواره کودک و نوجوان
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

  تحریریه شهرستانها: 021-44233511
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هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

مرا امید وصال تو زنده می دارد
حافظوگرنه هر دمم از هجر توست بیم هالک
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نسا خلخالی
بعد از بروز مشــکالت عدیــده برای 
کولــه بران و تبعات سیاســی و اجتماعی 
دولت کارت های الکترونیکی دادوســتد را 

جایگزین کوله بری کرده است.
کوله بری، متأسفانه یکی از شغل های 
رایج در استان های مرزی است که تا سال 
گذشــته نیز شغل بســیاری از مرزنشینان 
آذربایجان غربــی بود اما با بــروز اتفاقات 
ناگواری که طی ســال گذشته برای کوله 
بران افتاد، دولت بر ســاماندهی وضعیت 
کوله بری در استان های مرزی کمر همت 
بست که در همین جهت طرح صدور کارت 
های الکترونیکی برای مرزنشینان مطرح 

و اجرا شد که مخالفان و موافقانی دارد.
* کوله بــری؛ بهترین راه دور 

زدن تحریم ها
نماینده مردم پیرانشــهر و سردشــت 
در مجلس شورای اســالمی کوله بری را 
بهترین راه برای دور زدن تحریم ها می داند 
و می گوید: با توجه به خروج آمریکا از برجام 
می تــوان با راه اندازی دوبــاره معابر کوله 
بری تحریم هــا را دور زد چراکه علی رغم 
پافشــاری آمریکا مبنی بــر لزوم کاهش 
مراودات تجاری کشور عراق با ایران، این 
کشــور همچنان به ادامه مبادالت با ایران 

تمایل دارد.
»رســول خضری« با بیان اینکه اقلیم 
کردســتان عراق بر همراه نشــدن خود با 

آمریکا در بحــث تحریم ایران تأکید دارد، 
ادامه می دهد: این فشارها مربوط به مبادی 
رسمی کشــور ایران و عراق است پس باز 
کــردن دوباره معابر غیررســمی می تواند 

بهترین راه برای دور زدن تحریم ها باشد.
وی با اشــاره به صحبت های مقامات 
اقلیم کردســتان عراق مبنــی بر افزایش 
مراودات تجاری با ایران، اظهار می کند: با 
توجه به اینکه تمامی مرزها و مبادی رسمی 
کشور عراق در اختیار حکومت مرکزی این 
کشــور اســت و حکومت مرکزی عراق با 
پیروی از آمریکا مــراودات تجاری خود با 
ایــران را کاهش خواهــد داد، با راه اندازی 
دوبــاره مبادی غیررســمی و عبور و مرور 
کوله بران از این مبادی برای ورود و خروج 
کاال می توانیم تحریم را دور زده و مبادالت 
تجاری خود با اقلیم کردســتان عراق را که 
یکی از بهترین خریداران کاالهای ایرانی 

است توسعه بخشیم.
 نماینده مردم پیرانشــهر و سردشت در 
مجلس شورای اسالمی در تشریح پیشنهاد 
خود می گوید: اقلیم کردستان عراق نیز از 
فعال ســازی دوباره مبادی غیررســمی 
حمایت می کنــد به طوری که مقامات این 
حکومت اقدام به آسفالت مبادی غیررسمی 
سمت کشور خودکرده اند تا کوله بران ناچار 
به حمل کاالها بر روی دوششــان نباشند 
و بتوانند با چرخ دســتی بــه حمل کاال از 

مرزهای دو کشور بپردازند.

 خضــری در پایان از پاســخگو نبودن 
طرح کارت های الکترونیکی مرزنشــینی 

برای رفع نیاز مرزنشینان خبر می دهد.
از  * بهره مندی مرزنشــینان 

درآمدهای مرزی
 فرماندار شهرستان پیرانشهر می گوید: 
برابــر نظر دولــت درباره کولــه بری، در 
اســتان های مــرزی از جمله سیســتان 
و بلوچســتان، کرمانشــاه، کردســتان و 
آذربایجان غربی بازارچه های غیررســمی 

موقت ایجادشده است.
 »علی ترابی« با بیــان اینکه تا قبل از 
این مصوبه بیشــتر مرزنشینان به کار کوله 
بری مشــغول بودند، ادامــه می دهد: این 
بازارچه ها توانســته  تا حدودی باعث جلب 
رضایت مردم شده و جایگزین درآمدهای 
اکتسابی مرزنشــینان از طریق کوله بری 
شــود. وی در تشریح آخرین وضعیت کوله 
بری در پیرانشــهر می گوید: برای تمامی 
مرزنشــینانی که به کار کوله بری مشغول 
بودند کارت الکترونیکی صادرشــده است 
که این کارت هــا به طور ماهانه 700 هزار 
تومان برای هر فرد و ۲ میلیون و 800 هزار 
تومان برای هر خانوار شارژ می شود و افراد 
می تواننــد با مراجعه بــه گمرک به میزان 
اعتبار موجود در کارتشان بار جابه جا کنند.

پیرانشــهر  فرمانــدار شهرســتان   
می افزاید: دیگر چیزی به اســم کوله بری 
وجــود ندارد و روســتاییانی که تا شــعاع 

۲0 کیلومتری از مرزهــا زندگی می کنند 
و همچنیــن کولــه برانی کــه از قبل نیز 
کارت بازرگانی داشتند اکنون با استفاده از 
کارت الکترونیکی خود به گمرک مراجعه 
می کنند و می تواننــد کاالهای ترخیص 
شده و انبارشــده در گمرک را با استفاده از 
ماشین آالت خودشان که بیشترین وسیله 
نقلیه مورداستفاده شــان وانت باری است، 
دریافت کرده و در بازارچه های غیررسمی 

موقت ایجادشده به فروش برسانند.
* رضایــت مردم از طرح کارت 

الکترونیکی ترخیص کاال
 ترابی با اشاره به صحبت های نماینده 
مردم پیرانشــهر و سردشــت در مجلس 
شــورای اســالمی درباره بازکرده دوباره 
معابر کوله بری می گوید: این طرح اجرایی 

از سوی دولت طرح موفقی است که عالوه 
بر بهره مندی مرزنشــینان از درآمدهای 
مرزی باعث کاهش قاچاق نیز شــده است 
و مردم پیرانشــهر از ایــن موضوع راضی 

هستند.
 وی تعداد افراد دارای کارت الکترونیکی 
ترخیص کاال از گمرک پیرانشهر را 5 هزار 
و ۲۲8 نفــر اعالم می کند و ادامه می دهد: 
اکنــون تمامی افرادی که بــه فاصله ۲0 
کیلومتری از مرز پیرانشهر زندگی می کنند 
دارای ایــن کارت هســتند و ســایر افراد 
متقاضی نیز می توانند با ثبت نام در ســایت 
صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، 
پس از تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت 
کارت الکترونیکــی دریافــت کــرده و از 

مزایای مرزنشینی بهره مند شوند.

خداحافظ کوله بری
جعفر احمدی، دانشــجوی دکترای 

مسائل اجتماعی
در عصر حاضر سیاست دولت ها در کشورهای 
توســعه یافته به سمت مشــارکت دادن مردم به 
ســمت فعالیت های اجتماعــی و کوچک کردن 
دولت ها سیر می کند. در این راستا نقش نهادهای 
غیردولتی بسیار مهم و تأثیرگذار است. به همین 
منظــور دولت ها ســعی نموده اند ســازمان ها و 
نهادهای غیردولتی را گســترش و توسعه دهند. 
هرچند در عمل موفقیتــی در این زمینه حاصل 
نشده اســت ولی در ظاهر ســعی نموده اند خود 
را حامی نهادهای غیردولتی نشــان دهند. چون 
حمایــت دولت ها از ســازمان های غیردولتی از 
یک ســو گامی در راستای مردم ساالری و حقوق 
شهروندی است و از ســوی دیگر سازمان های 
غیردولتی بــازوی کمکی دولت ها محســوب 
می شوند. در کشــور ایران هم این سیاست یکی 
از دغدغه های دولت های مختلف بوده اســت و 
هرکدام ســعی کرده اند نهادهــای غیردولتی را 
تقویــت کننــد. هرچند در این زمینــه توفیقات 
چندانی حاصل نشــده اســت، ولی بحث نقش 
و تأثیــر نهادهای غیردولتــی وارد گفتمان های 
دولتی شــده اســت و این می توانــد گام مثبتی 
برای مراحل بعدی باشــد؛ زیرا توسعه نهادهای 
غیردولتی بســیار وابســته به توسعه فرهنگی و 
اجتماعی است. استان آذربایجان غربی که یکی 
از استان های توسعه نیافته محسوب می شود، در 
این زمینه هم نقاط ضعف فراوانی دارد. البته باید 
اذعان داشت که وضعیت سازمان های غیردولتی 
در استان های مختلف ایران تقریبًا شبیه هم است 

و می توان گفت وضعیت مشابه به هم را دارند.
قبل از پرداختن به تأثیر سازمان های غیردولتی 
بر دولت در استان آذربایجان غربی باید وضعیت 
این نهادها در اســتان بررسی شــود تا به ارتباط 
ایــن نهادها با دولت پی برد. براســاس گزارش 
سرپرســت اداره کل امور اجتماعی اســتانداری 
آذربایجان غربی در تاریخ 97/۳/۳ که در ســایت 
اســتانداری منتشرشده اســت؛ در حال حاضر 

450 ســازمان مردم نهاد )غیردولتی( در استان 
آذربایجان غربی فعالیت می کنند. وی از افزایش 
این نهادها نســبت به سال 1۳9۲ )که ۲00 نهاد 
غیردولتــی( خبر می دهد. این آمار زمانی اهمیت 
پیدا می کند که آن را در ارتباط با آمارهای دیگری از 
این نهادها تجزیه وتحلیل کنیم. مدیرکل ورزش 
و جوانان اســتان اظهار داشــته که 110 سازمان 
مردم نهــاد در حــوزه ورزش و جوانــان فعالیت 
می کنند. مدیرکل حفاظت از محیط زیست تعداد 
ســمن های این حوزه را نزدیک به 50 مورد ذکر 
کرده. 51 نهاد در حوزه مبــارزه با اعتیاد فعالیت 
می کنند. هرچند مشخص نیست که بقیه سمن ها 
در چه حوزه هایی فعالیــت می کنند ولی با توجه 
به مشــاهدات، بیشتر سازمان های غیردولتی در 
حوزه امور خیریه فعالیت می کنند. از طرفی دیگر 
اگــر این 450 نهاد غیردولتی فعال باشــند قطعًا 
تأثیــر آنها را باید بر وضعیت فرهنگی و اجتماعی 
اســتان شاهد باشیم؛ ولی هیچ تأثیر و تغییری در 
این خصوص از طرف این ســازمان ها مشاهده 
نشــده است یا اگر مشاهده می شود بیشتر مربوط 
به امور خیریه است. امور خیریه هم حکم مسکن 
را دارنــد برای دردهایی بس بزرگ و ریشــه ای.

برخی از آنهــا در زمینه مدرسه ســازی و برخی 
دیگر در زمینه کمک به فقرا و اقشــار آسیب پذیر 
جامعه فعالیــت می کنند. اینکه اســتان ما یک 
استان محروم و توسعه نیافته به لحاظ اقتصادی 
است، هیچ جای شــک و شبه ای نیست. کمک 
این نهادها به اقشار آســیب پذیر و فقیر بویژه در 
مناطق محروم کاری پســندیده و نیک است؛ اما 
آیا این فعالیت ها می تواند ریشه فقر و محرومیت 
را در این اســتان ریشه کن کند؟ قاعدتًا پاسخ این 
پرســش، خیر است. این نگاه سمن ها و نهادهای 
غیردولتی که صرفًا از روی احساســات و عواطف 
اســت تأثیری بر بهبود اقتصادی مردم محروم 
ندارد و چه بسا آنها را وابسته تر و منفعل تر می کند. 
دولت در اینجا می تواند سمت وسوی فعالیت های 
خیریه را به سوی سرمایه گذاری بلندمدت و رونق 

اقتصادی منطقه هدایت کند.

 وضعیت نهادهای غیردولتی 
در آذربایجان غربی

ادداشت
ی

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ماکو بــا تأکید بر 
اینکه در منطقه آزاد ماکو زیرســاخت های مناســبی برای 
سرمایه گذاری ســرمایه گذاران وجود دارد گفت: عالوه بر 
آن، هــاب انرژی و خط انتقال گاز نیز وجود داشــته و هم 
ســرمایه گذاری های مناســبی در تأمین برق و نیرو در آن 

رخ داده است.

غالمرضا ســلیمانی با اشــاره به مهم ترین امتیازها و 
مزیت های منطقه آزاد ماکو برای ســرمایه گذاران خارجی 
اظهــار کرد: مهم ترین مزیت منطقــه آزاد ماکو، موقعیت 
جغرافیایی آن است.وی افزود: چون هم مرز مشترک زمینی 
ایران با اروپا بوده و هم نقطه کریدور اتصال شرق و غرب و 
شمال و جنوب است و از سوی دیگر از امتیازات آن، ۲0 سال 

معافیت قانونی از حقوق گمرکی است.مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد ماکو بیان کرد: همچنین از مزیت های آن، ورود 
ماشــین آالت و فناوری و قطعات یدکی و نیز قانون کار در 
منطقه آزاد ماکو بوده که دارای حکمرانی واحدی اســت.

وی با تأکید بر اینکه در منطقه آزاد ماکو زیرســاخت های 
مناسبی برای سرمایه گذاری ســرمایه گذاران وجود دارد 

تصریــح کرد: عالوه بر آن، هاب انــرژی و خط انتقال گاز 
نیز وجود داشته و هم سرمایه گذاری های مناسبی در تأمین 
برق و نیرو رخ داده و به واســطه وجود آب، کشاورزی نیز در 
آن رونق دارد.سلیمانی گفت: این مزیت ها در کنار فناوری 
و برندهــای جهانی، می تواند یــک تولید رقابتی برای هر 

سرمایه گذار در جهان باشد.

زیرساخت های سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد ماکو 


