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 آغاز مرحله دوم تور 
بین المللی دوچرخه سواری 

آذربایجان غربی پایلوت طرح دولت 
الکترونیک معرفی شود

اســتاندار آذربایجان غربی اظهار داشــت: در زمینه معرفی آذربایجان غربی به عنوان پایلوت اجرای طرح دولت الکترونیک تفاهم 
نامه ای بین اســتانداری آذربایجان غربی و ســازمان برنامه و بودجه استان  استان و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نوشته شود که 

طی آن تفاهم نامه در یک بازه زمانی متناســب تمام دســتگاههای اجرایی استان به صورت الکترونیکی خدمت رسانی کنند.
محمد مهدی شــهریاری همچنین خواســتار راه اندازی شــهرک دیجیتال و رباتیک در اســتان باتوجه به فعالیت صنایع تبدیلی و 

کارخانجات شــد که عموما مشــکل تکنولوژی و فرسودگی دستگاهها را دارند و افزود: استفاده از ظرفیت...
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 نوسازی ساالنه بیش از 265 تاکسی 
بازدید 3/4 میلیون نفر از جاذبه های گردشگری استاندر ارومیه 

برای احیای دریاچه ارومیه 
دست به دامان رهبری شده ام

اشــاره: در ماه های اخیر، کشــور در وضعیت اقتصادی 
مناسبی قرار نداشته و این امر باعث ایجاد تنش و ناآرامی در بین 
مردم شــده است. عوامل خارجی و البته برخی مسائل داخلی در 
بروز این وضعیت دخیل هســتند اما با برنامه ریزی های مناسب 
و اقدامــات به جا می توان ایــن وضعیت را تغییر داده و در جهت 

بهبود اوضاع اقتصادی کشور گام برداشت.
 دراین بیــن نماینــدگان مجلــس نقــش مهمــی برای 
سیاست گذاری درســت و برون رفت از بحران ایفا می کنند. به 
همین منظور روح اهلل حضرت پور، نماینده جوان مردم ارومیه در 

مجلس شورای اسالمی با حضور در دفتر روزنامه... 3 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir
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2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان آذربایجان غربی

معاون استاندار:
کارگروه اشتغال اســتان در شهرستان ها 

برگزار می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار آذربایجان غربی با 
اشاره به لزوم حل مشکالت مناطق مختلف استان در خصوص پرداخت تسهیالت 
اشتغال روســتایی، گفت: به همین منظور، جلسه های کارگروه اشتغال استان در 

شهرستان ها برگزار می شود.
به گزارش ایرنا رضا حســینی در جلســه کارگروه اشــتغال و سرمایه گذاری 
آذربایجان غربی افزود: برخی شهرستان های استان از جمله مهاباد و چالدران در 
خصوص جذب تســهیالت اشتغال روســتایی استان بسیار خوب عمل کرده ولی 
برخی دیگر از شهرستان ها در این باره موفق نبوده است و با برگزاری جلسه های 
فنی اشــتغال در این شهرستان ها، مشکالت پیش روی جذب تسهیالت اشتغال 

آنها باید بررسی شود. 
وی بر لزوم توجه به تهیه طرح های فنی با همراهی مشاوران مجرب جهت الزام 
بانک ها برای پرداخت تسهیالت تاکید و اضافه کرد: برخی طرح های توجیهی که 
برای دریافت تسهیالت تهیه می شود، طرح کاملی به شمار نمی رود و یک گروه 

مشاور ملی و فنی باید در این خصوص کمک کار طراحان باشد.
وی بیان کرد: فرمانداران شهرســتان ها در خصوص اجرایی شدن طرح های 

مصوب اشتغال روستایی اختیارات بیشتری دریافت می کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی ادامه 
داد: کارگروه های اشتغال شهرستانی و استانی باید 2/5 برابر سهمیه استانی طرح 
تصویب کنند تا امکان جایگزینی برای استفاده کامل از تسهیالت بانکی در حوزه 

اشتغال روستایی فراهم باشد.
حسینی بر تالش همه نهادها و دستگاه های اجرایی با همراهی بانک ها برای 
حفظ و ارتقای شــاخص های اشتغال در آذربایجان غربی تاکید کرد و گفت: همه 
باید برای این امر مهم، تمام توان خود را به کار بگیرند و زمینه اشــتغال جوانان با 

استفاده از فرصت تسهیالتی به وجود آمده را فراهم کنند. 
نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اســالمی نیز در این جلسه با اشاره به 
لزوم توجه ویژه دســتگاه های اجرایی مســوول از جمله سازمان صنعت، معدن و 
تجارت برای تامین ارزاق عمومی مردم، افزود: برنج، روغن، گوشــت، چای، نان و 
لبنیات از جمله ارزاقی اســت که باید به وفور در بین مردم تامین شــود و نیازمندان 

از این امر دچار زیان نشوند.
نادر قاضی پور ادامه داد: ملت بزرگ ایران از این ســرباالیی اقتصادی بخوبی 
عبور می کنند ولی نباید بگذاریم در این مسیر، اقشار ضعیف و متوسط جامعه دچار 
مشکل شوند.وی اضافه کرد: مسووالن مربوطه نباید اجازه دهند که رانت خوارها 

و فرصت طلبان مشکالت بیشتری را به مردم جامعه تزریق کنند.
نماینده مردم ماکو، شــوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسالمی نیز 
در این جلسه با قدردانی از همدلی مسووالن برای حل مشکالت مردم بیان کرد: 
برخی بداخالقی ها در بازار موجب بروز مشکالت زیادی برای مردم شده و جلوی 

این امر باید گرفته شود.

بازدید 3/4 میلیون نفر از جاذبه های 
گردشگری استان

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آذربایجان غربی گفت: نیمه نخست امسال سه میلیون و ۴۰۰ 
هزار نفر از جاذبه های تاریخی و طبیعی اســتان دیدن کردند.

جلیــل جباری در گفتگو با خبرنــگار مهر با بیان اینکه این 
آمار در مقایســه با مدت زمان مشــابه سال گذشته ۱۶ درصد 
رشد نشان می دهد اظهارداشــت: تخت سلیمان، قره کلیسا، 
کاخ مــوزه باغچه جوق، غار ســهوالن و تپه های تاریخی از 
جمله حســنلو از مهمتریــن آثار مورد بازدید در این مدت بوده 

است.
وی با بیان اینکه امســال تاکنون ۹۸5 هزار و ۴۳۷ نفر در 
مراکز اقامتی اســتان پذیرش شده اند افزود: این میزان نیز در 
مقایســه با مدت زمان مشابه سال گذشته ۱5 درصد افزایش 

نشان می دهد.
جباری با بیان اینکه ضریب اشــغال هتل ها ۸۳/5 درصد 
بود و میانگین این ضریب اشــغال در ۶ ماهه امسال به حدود 
۴۸ تا 5۰ درصد رســید عنوان کرد: سال گذشته ضریب اقامت 
در هتل ها و مراکز اقامتی و اقامتگاه های بوم گردی اســتان 
۳۶ درصد بود و این میزان در ســال جاری به ۷2 درصد رسید.

وی توانمند ســازی عوامل حوزه گردشــگری، توســعه 
گردشــگری الکترونیک، انتشار تیزرهای تبلیغات جاذبه های 
گردشــگری و تاریخی اســتان در فضای مجازی، حمایت از 
تشــکل و نهادهای غیردولتی در بخش گردشگری از برنامه 

های این اداره کل در طی امســال عنوان کرد.
جباری با بیان اینکه امســال تقویم رویدادها و جشــنواره 
های گردشــگری تهیه شده است افزود: تشــکیل اتاق فکر 
با هدف برندســازی جاذبه های طبیعی و تاریخی و اســتفاده 
از روش های فناوری اطالعات برای معرفی اســتان از دیگر 

برنامه ها و اقدامات استان در سالجاری است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آذربایجان غربی توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری 
از اولویت های این سازمان دانست و بیان داشت: امسال ۴2۰ 
طرح صنایع دســتی، بوم گردی و گردشگری با ۴۸۰ میلیارد 

ریال اعتبار در کارگروه اشــتغال مصوب شده است.
جباری با تاکید بر توجه به توسعه زیرساخت های استان در 
بخش گردشــگری اضافه کرد: این استان در کنار هم مرزی با 
سه کشــور خارجی از تاریخ وتمدن و ظرفیت های باالیی در 
بخش گردشگری برخوردار اســت که باید از آنها بهره کافی 

برای توسعه صنعت گردشگری برد.

کاهش 23 درصدی مصرف برق در آذربایجان غربی
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی ازکاهش 2۳ درصدی مصرف برق در تیر ســال 
جاری در مقایســه با مدت زمان مشــابه سال قبل در 

آذربایجان غربی خبر داد.
اکبر حسن بکلو افزود: در تیر سال  جاری نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل از تعداد 2۰ کد ارگان اجرایی 
ونهادهای عمومی اســتان شامل ۱۷۹۶ اشتراک برق 
در بخــش های اداری، تجاری یا ســایر تعرفه ها، به 
طور متوســط 2۳ درصد کاهش مصــرف و به میزان 
۱۴25۷۱۳۸ کیلووات ساعت صرفه جویی در مصرف 

برق اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: در مرداد ســال  جاری نیز در مقایسه 
با مدت مشــابه سال قبل از تعداد 2۰ کد ارگان اجرایی 
ونهادهای عمومی استان شامل ۸۶5 اشتراک برق در 
بخش های اداری، تجاری یا ســایر تعرفه ها، ترجیحا 
ســاختمانهای اصلی به طور متوسط 2 درصد افزایش 
مصرف رخ داده و این میزان نشانگر همکاری ادارات 
ونهادهــای عمومی در مصرف صحیح برق و ممانعت 

از رشد بی رویه مصرف برق است.
حســن بکلو ضمن قدردانی از همکاری شایسته 
مشــترکین برق اســتان در مدیریت مصرف گفت: با 
عنایــت به ضــرورت کنترل، نظارت و پیاده ســازی 
فرهنگ بهینه ســازی مصرف در ادارات و نهادهای 
دولتی وعمومی غیردولتی، مصارف انرژی ارگانهای 
مختلــف در ماههای تیر ومرداد ســالهای ۹۶ و۹۷ با 
دقت وحوصله تمام اســتخراج و به دلیل حجم باالی 
اطالعــات در مرحله اول اشــتراکهای دیماندی )۳۰ 

کیلووات و باالتر( در اولویت قرار گرفت که بیشــترین 
درصد صرفه جویی در مرداد امســال نســبت به ماه 
مرداد ســال قبل در اشــتراک برق های استانداری، 
فرمانداریها، بخشــداریها، آب منطقه ای، ســازمان 
میراث فرهنگی و راه و شهرسازی مشهود است این در 
حالی است که در تیر سال  جاری نیز، مساجد و حسینیه 
های اســتان، آب و فاضالب شــهری، دانشگاههای 
دولتی، شــرکت نفت و شهرداری ها بیشترین درصد 

صرفه جویی را داشته اند.
حســن بکلو تصریح کرد :صرفه جویی در مصرف 
برق وظیفه تمامی آحاد جامعه و تک تک مشــترکین 
بخصوص نهادهای دولتی و موسســات عمومی عام 
المنفعه می باشــد و شرکت توزیع برق ضمن تشکر از 
مشــترکین استان، آماده راهنمایی و ارائه راهکارهای 
موثر در زمینه توسعه فرهنگ صحیح مدیریت مصرف 

برق می باشد.

خبرخبر

معاون نظارت سازمان حمل و نقل بار 
و مســافر شهرداری ارومیه گفت: در سه 
سال گذشــته که طرح نوسازی تاکسی 
های فرســوده در این شــهر همزمان با 
سراسر کشــور اجرا شده، ساالنه به طور 
متوســط بیش از 2۶5 دستگاه و در کل 

۸۰۰ دستگاه نوسازی شده است.

به گزارش ایرنــا فخرالدین معصوم 
زاده در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
این میزان تاکسی نوسازی شده نزدیک 
به یک ســوم کل تاکســی های نیازمند 

نوسازی در شهر ارومیه است.
وی اضافــه کرد: در حال حاضر نیز 2 
هزار دســتگاه تاکسی که مدل آنها سال 

۱۳۸۷ و پیش از آن است، نیاز به نوسازی 
دارد.وی بیان کرد: روند نوسازی تاکسی 
ها با توجه به شــرایط بازار، متوقف شده 
و تنها در صورت درخواســت خودرو ریو، 

ثبت نام انجام می شود.
معاون نظارت سازمان حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری ارومیه گفت: در حال 

حاضر ۶۰ درصد تاکســی های فعال این 
شهر نو بوده و نیازی به نوسازی ندارد.

معصــوم زاده افــزود: میانگین عمر 
ناوگان تاکسیرانی ارومیه با تالش های 
انجام شده و همکاری رانندگان به حدود 
هشت و نیم سال رسیده که رقمی بسیار 

مناسب است.

نوسازی ساالنه بیش از 265 تاکسی در ارومیه 

آذربایجان غربی یکی از مهمترین استان های کشور 
در حوزه فعالیتی گمرکات اســت. همانطور که می دانیم 
این استان به سبب هم مرزی با سه کشور همسایه دارای 
5 گمرک رســمی و فعال است که همه ساله حجم زیادی 
از صادرات و واردات از این گمرکات انجام می شود. اعمال 
تحریم ها باعث کاهش میزان کاالهای اساســی موجود 
در بازار و باال رفتن قیمت ها شــده است. از طرفی صادرات 
و واردات نیز تاثیری مســتقیم بر قیمت کاالها دارند بدین 
ترتیب که در صورت صادرات کاالهای اساســی شــاهد 
افزایش بیش از پیش قیمت این کاالها در بازار خواهیم بود. 
 صحــرا صبوری-خبرنگار: رئیس ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به اینکه 
طی 5 ماهه نخست سالجاری صادرات افزایش و واردات 
کاهش یافته است، میزان افزایش صادرات را ۶۶ درصد و 

میزان کاهش واردات را ۴۰ درصد اعالم می کند.
جعفــر صادق اســکندری ادامه می دهد: در اســتان 
آذربایجان غربی با توجه به مرز مشــترک با ســه کشور 
همســایه ترکیه، عراق و آذربایجان، شــهرهای ارومیه، 
بازرگان، پلدشت، پیرانشهر، خوی، سردشت، سرو و مهاباد 
دارای ادارات گمرک هســتند و صادرات از این گمرکات 
انجام می شــود که در مدت 5 ماهه نخست امسال از این 
گمرکات و بازارچه های مرزی اســتان 2۹۸ میلیون دالر 
با وزن تقریبی ۶۶۰ هزار تن کاال صادر شــده اســت. وی 
مجموع ارزش تقریبی کاالهای وارداتی از مرزهای استان 
را ۱۹5 میلیون دالر عنوان می کند و بر لزوم کاهش واردات 

تاکید می کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی 
توضیح می دهد: عمده کاالهــای صادراتی از گمرکات 
استان مواد غذایی، مواد شــیمیایی، مصالح ساختمانی، 
آبمیوه، کنسانتره میوه، مواد لبنی و انواع سنگ های معدنی 
هستند که به کشــورهایی همچون ترکیه، چین، ایتالیا، 

آلمان و اکوادور صادر می شوند.
اسکندری با اشاره به شعار سال و لزوم حمایت از کاالی 
ایرانی با قطع واردات کاالهای مشابه تولید داخل، یادآوی 
می کند: سیاســت گذاری ممنوعیت واردات کاال از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به استان  ها ابالغ 
شده و وظیفه استان ها اجرای بخشنامه  های صادره است 
و در ایــن زمینه بخش های اســتانی توان و اجازه فعالیت 
مســتقل ندارنــد.وی در نظر گرفتن قیمت تمام شــده 
محصول، کیفیت، بســته بندی، رقبای موجــود در بازار 
و ســایر شــاخصه   های تولید و صادرات کاال را برای همه 
تولیدکنندگان داخلی الزامی دانسته و بیان می کند: رایزنی 
با کشــورهای همسایه برای تسهیل مبادالت تجاری دو 
طرف در قالب تفاهم نامه های تجاری به وســیله دستگاه 
  های مربوطه از طریق ســازمان صنعت، معدن و تجارت 

صورت می گیرد.
* کاالهای اساسی صادر نمی شوند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
آذربایجان غربی بر ممنوع بودن صدور کاالهای اساسی 
از مرزهای اســتان تاکید می کند و می گوید: کســی حق 
صادرات کاالهای اساسی را ندارد و با افراد خاطی برخورد 
می شود.رضا حسینی با اشاره به اینکه باید نیازهای اساسی 
مردم در بحث کاالیی تامین شــود، اظهار می کند: طبق 
اعالم اداره کل گمرک کشور صادرات انواع دفترچه مشق 
و حســابداری، شکر خام و شکر سفید، جوال و کیسه برای 
بسته بندی، انواع پودرهای مشتقات شیر، آب پنیر، کازئین، 
انوع الســتیک سبک و سنگین و مرغ زنده و گوشت مرغ 

ممنوع هستند. 
 وی ادامــه می دهد: با توجه به نیازهــای بازار داخلی 
واردکنندگان گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، انواع حبوبات، 
انواع روغن خام، انواع گوشــت قرمز، دام زنده ســبک و 
سنگین، تخم مرغ، انواع دانه های روغنی، کره، انواع کاغذ 
چاپ، تحریر و روزنامه، الستیک و انواع داروهای انسانی 
و حیوانی شــامل معافیت کاالهای اساسی از مالیات علی 
الحســاب واردات قطعی به میزان ۴ درصد ارزش گمرکی 

هستند. 
* صادرات به نفع کشور است

ناظر گمرکات اســتان آذربایجــان غربی و مدیر کل 
گمرک ارومیه در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا در 
شرایط فعلی جامعه صادرات به نفع کشور است یا به ضرر 
آن، می گوید: البته که ما سیاست گذار نیستیم و تنها وظیفه 
ما ترخیص کاالها است اما توجه داشته باشید که صادرات 
در هر صورت به نفع کشور است و باعث ارزآوری می شود. 
» احمد برکابیان « ادامه می دهد: با توجه به سیاست های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات برخی کاالها که 
کاالی اساســی محسوب می شوند ممنوع شده است و با 
افراد خاطی نیز برخورد می شود چراکه صادرات کاالهای 
اساسی باعث کمبود این کاالها در بازار داخلی و در نتیجه 
گرانــی بیش از حد آن ها و پاییــن آمدن توان خرید مردم 
می شــود. وی درباره مدت زمان ترخیص کاال از گمرکات 
استان اظهار می کند: مدت زمان ترخیص کاال به نوع کاال 
بستگی دارد بدین ترتیب که کاالهای اساسی از جمله مواد 
غذایی و بهداشتی در کمتر از 2۴ ساعت ترخیص می شوند 
اما در برخی از کاالها که ارزش آن ها میلیاردها تومان بوده 
و جزو نیازهای اساســی محسوب نمی شوند مدت زمان 

بیشتری برای ترخیصشان مورد نیاز است.
* کوتاهی واردکنندگان در پرداخت عوارض

ناظــر گمــرکات آذربایجان غربی دربــاره ترخیص 
کاالهایــی با ارزش ریالی چند میلیاردی توضیح می دهد: 
برای ترخیــص این کاالها باید مراحــل تعیین ارزش و 
پرداخت عوارض طی شــوند که ارزش گذاری تنها یک 
ســاعت به طول انجامیده و مشکل اصلی کوتاهی کردن 
واردکنندگان در پرداخت عوارض است. برکابیان با اشاره 
به برخی از اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی بر همکاری 

نکردن گمــرک در ترخیص کاالهــا می گوید: برخی از 
رسانه ها در انتشار اخبار کم لطفی می کنند چراکه گمرکات 
استان کمال همکاری را با واردکنندگان دارند بدین ترتیب 
که عوارض قابل پرداخت واردکنندگان را اقساطی کرده و 
2۰ درصد از کاالها را تحویل می دهند تا واردکنندگان نیز 
متضرر نشوند. وی با بیان اینکه از رسانه ها و واردکنندگان 
خواستاریم تا انصاف را رعایت کنند، اضافه می کند: حتی 
در برخــی مواقع نیز به جای پول از واردکنندگان تنها یک 
ضمانت نامه دریافت شــده و کاالهایشــان تحویل داده 
می شوند. ناظر گمرکات آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه 
به هیچ وجه رســوب کاال در گمرکات استان وجود ندارد، 
تصریح می کند: واردکنندگان خودشان به دلیل پرداخت 

نکردن عوارض در ترخیص کاال دچار مشکل می شوند.
* گوشــت در رده 50 مبادالت به خارج از 

کشور قرار دارد 
مسئول امور بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربایجان غربی از صادرات ۳۸ قلم کاال و واردات 
۴۰ قلم کاال در ۴ ماهه اول سالجاری به خارج از کشور خبر 
می دهد.حسین محمدجانی با اشاره به اینکه گوشت جزو 
کاالهای اصلی صادراتی به خارج از کشــور نیست، ادامه 
می دهد: گوشــت جزو کاالهای اصلی صادر و وارد شده 
در ۴ ماهه اول سالجاری نبوده و در رده 5۰ تا ۶۰ واردات و 
صادرات قرار دارد. وی اظهار می کند: به دلیل برخی مسائل 
بهداشــتی، صادرات و واردات گوشت به طور کلی متوقف 
شده و با توجه به لزوم قرنطینه شدن گوشت های تولیدی 
و بررسی آن ها از لحاظ بهداشتی بودن، صادرات و واردات 
این کاال به خارج از کشور ممنوع بوده و در صورت مشاهده 
با متخلفین برخورد خواهد شــد. مســئول امور بازرگانی 
خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی 
در ادامه تاکید می کند: صادرات و واردات گوشــت قاچاق 
محسوب شده و برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

محمد جانی تصریح می کند: با توجه به اینکه اســتان 
آذربایجان غربی به عنوان یکی از قطب های تولیدکننده 
دام و طیور شناخته شده اســت بنابراین تولیدکنندگان و 
کشــتارگاه های اســتان باید برنامه مدونی برای خروج 
گوشت گرم به استان های دیگر بعد از تامین نیازهای داخل 
استان داشته باشند.وی می افزاید: گوشت قرمز مورد نیاز 
بازار با قیمت مناسب از طریق واردات دام زنده و کشتار در 
داخل استان از کشورهای همسایه توسط شرکت کارگزار 
بخش خصوصی با نظارت ستاد تنظیم بازار استان تامین 
خواهد شد.وی ابراز می کند: برای متعادل سازی بازار مرغ 

در استان مرغ منجمد با قیمت دولتی عرضه خواهد شد.
محمد جانی بیان می کنــد: طبق مصوبه تنظیم بازار 
کشور و با دستور ریاســت محترم جمهوری تمام قیمت 
گذاری ها اعم از افزایش قیمت ارائه خدمات و کاال از طریق 
ستاد تنظیم بازار و کمیسیون نظارت استان انجام خواهد 

شد.

صادرات کاالهای اساسی، ممنوع
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مناطــق ویــژه اقتصــادی، انتخــاب اول 
سرمایه گذاران

هلیا اندیشی
شــهرک های صنعتی مامن واحدهای صنعتی هســتند که بــا توجه به وضعیت بد 
اقتصادی متاســفانه تعدادی از آن ها با ظرفیت کم فعالیت می کنند. از سال ۹5 تاکنون 
هر ســاله تســهیالتی به واحدهای نیمه فعال صنعتی تعلق می گیرد که برای دارندگان 
واحدهای صنعتی در داخل شــهرک های صنعتی، تخفیفات ویژه ای در نظر گرفته می 
شــود. درواقع دولت با این اقدام سعی در تشویق دارندگان واحدهای صنعتی به سرمایه 
گذاری در شــهرک های صنعتی دارد و توســعه شهرک های صنعتی نیز در برنامه های 
دولت قرار گرفته اســت کــه با توجه به مرزی بودن آذربایجــان غربی، ظرفیت جذب 

سرمایه گذاری برای ایجاد واحدهای صنعتی در این استان فراهم است.
مدیر عامل شــرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت صنایع 
کوچک که ۹۰ درصد از صنایع کشور را به خود اختصاص داده اند، می گوید: 2۶ شهرک 
و ناحیه صنعتی در اســتان فعال هستند و در سال  جاری اقدامات الزم برای راه اندازی ۷ 

تا ۸ ناحیه صنعتی روستایی انجام خواهد شد.
علــی عبدلی ادامه می دهد: بــا توجه به اهمیت راه اندازی شــهرک های صنعتی 
روســتایی، مکان یابی ایجاد این ناحیه های صنعتی روستایی در سال  جاری انجام شده 

و عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
وی تعداد شــهرک و نواحی صنعتی موجود در استان را ۳۴ عدد عنوان می کند و می 
افزاید: از این تعداد 2۶ شــهرک و ناحیه صنعتی شامل شش ناحیه و ۱۹ شهرک صنعتی 

فعال هستند.

* فعالیت 60 درصد از نواحی صنعتی استان
مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی با بیان اینکه به طــور کلی ۶۰ درصد از 
نواحی صنعتی آذربایجان غربی فعال هســتند، اظهار مــی کند: یک هزار و ۹۴۹ واحد 
فعال در شــهرک های صنعتی آذربایجان غربی وجــود دارد که بیش از 22 هزار و ۸۰۰ 

نفر اشتغال دارند.
عبدلی با اشــاره به واحدهای صنعتی نیمه فعال موجود در شــهرک های صنعتی، 
تصریــح می کند: هیچ یک از واحدهای صنعتی را نمی توان غیر قابل احیا نامید و برای 
آغاز به کار و احیای واحدهای صنعتی نیمه فعال، این واحدها باید عارضه یابی شــده و 

برای فعال سازی مجدد آن برنامه ریزی شود.

* ایجاد 3 شهرک صنعتی مشترک مرزی
وی از ایجاد ســه شهرک صنعتی مشــترک مرزی در استان خبر و توضیح می دهد: 
هماهنگی های الزم برای ایجاد سه شهرک صنعتی مشترک با دو کشور عراق و ترکیه 
در ســرو، قطور و پیرانشهر به عمل آمده است تا بتوان از پتانسیل های آذربایجان غربی 

به عنوان یک استان مرزی بهترین استفاده را برد.
مدیر شــرکت شهرک های صنعتی از اســتقبال خوب کشور ترکیه  برای ایجاد این 
شــهرک های صنعتی مشــترک خبر می دهد و می گوید: این کشور خواستار ایجاد دو 
شهرک صنعتی مشترک با همکاری ایران در مرز ایران و ترکیه و در خاک ایران است.

* باال رفتن هزینه ها با پراکندگی واحدهای صنعتی
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجــان غربی می گوید: دولت با وضع 
قوانین متعدد از جمله معافیت ها و مزایایی که برای حضور واحدهای صنعتی در شهرک 
های صنعتی قرار گرفته اســت ســعی در تجمیع واحدهای صنعتی به طور متمرکز در 
شرکت های صنعتی دارد چراکه پراکندگی این واحدها در سطح یا اطراف شهرها باعث 

باال رفتن هزینه ها می شود.
جعفر صادق اســکندری ادامه می دهد: ایجاد زیر ســاخت های مناسب از جمله آب، 
برق، جدول گذاری، بهســازی جاده های دسترســی و اعطای تسهیالت به واحدهای 
صنعتی موجود در شــهرک های صنعتی از جمله اقداماتی اســت که توسط دولت برای 
ترغیــب دارندگان واحدهای صنعتی برای راه اندازی واحدهای خود در شــهرک های 

صنعتی انجام می شود.

* مناطق ویژه اقتصادی؛ انتخاب اول سرمایه گذاران
وی درباره ایجاد ۳ شهرک صنعتی مشترک با ترکیه و عراق می گوید: ۱۰ سال قبل 
ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و ترکیه مطرح شده بود اما این طرح همانطور عقیم 
باقی مانده و اجرایی نشــد چراکه نیازی به آن احســاس نمی شد و در شرایط کنونی نیز 

ایجاد شهرک صنعتی مشترک با کشورهای همسایه هیچ توجیهی ندارد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اظهار می کند: با توجه به 
اینکــه با الحاق چالدران و ۳ بخــش از خوی به منطقه آزاد ماکو و تصویب الیحه ایجاد 
منطقه ویژه اقتصادی در ســرو، ســلماس، نقده، اشــنویه، پیرانشهر و سردشت فضای 
ســرمایه گذاری در اســتان باز شده است دیگر ساخت شــهرک صنعتی بی فایده و بی 

معنی است.
اسکندری با اشاره به افزایش سرمایه گذاری در استان در مناطق ویژه اقتصادی، می 
افزایــد: مناطق ویژه اقتصــادی و مناطق آزاد عالوه بر اولویت، معافیت های زیادی نیز 
دارند که همین امر باعث می شود تا این مناطق انتخاب اول سرمایه گذاران باشند و در 

این شرایط ایجاد شهرک صنعتی جدید کاری بی معنی است.

345 پروژه مدرسه سازی اجرا می شود
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از اجرای ۳۴5 پروژه مدرســه سازی در 

استان خبر داد.
ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح ها هم اکنون از 2۰ 
الی ۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی برخوردار هســتند افزود: امسال ۷55 کالس درس به 

تعداد کالسهای درس استان افزوده می شود.
وی با بیان اینکه امســال ۴2۶ کالس درس به تعداد کالسهای درس استان افزوده 
شــده اســت عنوان کرد: تا یک ماه آینده نیز ۳2۹ کالس درس نیز نوســازی و تحویل 

آموزش و پرورش می شود.
مدیــرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از کمبــود پنج هزار کالس درس در 
اســتان خبر داد و افزود: در حال حاضر ســرانه آموزشی ۴/۰5 مترمربع، سرانه کشوری 
5/۱۸ مترمربع و اســتاندارد ۸/۳۹ مترمربع استاندارد است که استان با استاندارد فاصله 

زیادی دارد.
محمدی تراکم دانش آموزی در اســتان را 25/2۴ عنوان و خاطرنشان کرد: امسال 
این میزان به 2۴/۹۷  کاهش می یابد ولی با وجود این کاهش اســتان همچنان در رده 

های آخر کشوری است.
وی گسترش فرهنگ نماز و نماز خوانی، طرح چابک سازی فرآیند تعلیم و تربیت را 
از سیاســت های استان در سال تحصیلی جدید اعالم و اضافه کرد: امسال برگزاری هر 
گونه آزمون به خصوص در بخش ابتدایی، کمک درســی، کمک آموزشــی در مدارس 
ممنوع است.مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از اجرای چهار طرح با اعتباری 
بالــغ بر ۱5۰ میلیارد ریال با هدف تحصیل دانش آموزان و افراد بازمانده از تحصیل خبر 
داد و افزود: سال گذشته بیش از هشت هزار نفر بازمانده از تحصیل جذب شد که امسال 

پیش بینی می شود با این طرح چهار هزار نفر جذب شود.

نماینده ارومیه در مجلس:

برای احیای دریاچه ارومیه دست به دامان رهبری شده ام
اشاره: در ماه های اخیر، کشور در وضعیت اقتصادی 
مناسبی قرار نداشته و این امر باعث ایجاد تنش و ناآرامی 
در بین مردم شــده اســت. عوامل خارجی و البته برخی 
مســائل داخلی در بروز این وضعیت دخیل هستند اما با 
برنامه ریزی های مناســب و اقدامات به جا می توان این 
وضعیــت را تغییر داده و در جهت بهبود اوضاع اقتصادی 

کشور گام برداشت.
 دراین بیــن نمایندگان مجلس نقــش مهمی برای 
سیاســت گذاری درســت و برون رفت از بحــران ایفا 
می کنند. به همین منظــور روح اهلل حضرت پور، نماینده 
جوان مردم ارومیه در مجلس شــورای اسالمی با حضور 
در دفتر روزنامه جام جم به سؤاالت خبرنگار این روزنامه 
درباره وضعیت کشــور و منطقه پاســخ داده است. وی 
می گویــد برای احیای دریاچه ارومیه، دســت به دامان 
رهبری انقالب شده و امیدواریم بزودی، با اجرای درست 
سیاست های دولت، شاهد تثبیت و سپس احیای دریاچه 

ارومیه باشیم.

 خبــر تعطیالت آخر تابســتان مجلس باعث ���
ایجاد نارضایتی بین مردم شــده؛ باوجود وضعیت 
کنونی کشــور و مشــکالت موجود، شــما با این 

تعطیالت موافق بودید یا مخالف؟
این تصمیمی اســت که توسط هیأت  رئیسه مجلس 
شــورای اسالمی گرفته شــده اســت تا نمایندگان به 
حوزه های انتخابی خود رفته و از نزدیک شاهد مشکالت 
مردم باشند و با اشراف بیشتر بر موضوعات مبتالبه، برای 
تحقق مطالبــات مردم برنامه ریزی کنند که البته به نظر 
بنــده تنها یک هفته نیز برای این کار کافی بود نیازی به 

تعطیلی دوهفته ای نبود.

 شــفافیت آرا نمایندگان یکــی از موضوعات ���
موردبحــث در این اواخر بود کــه تعداد زیادی از 
وکالی مردم به طور شفاهی موافقت خود را با این 
طرح عنــوان کردند اما هنــگام رأی گیری، رفتار 
دیگری از آنها ســر زده و این موضوع رأی نیاورد. 

موضع شما در این رابطه چیست؟
۱۶۰ نفــر از نمایندگان موضوع شــفافیت آرا را امضا 
کــرده بودند اما هنــگام رأی گیری این طــرح تنها 5۰ 
رأی آورد و به تصویب نرســید. بنــده از ابتدا با این طرح 
موافق نبوده و امضا نکرده بودم چراکه شــفافیت همه جا 
نمی تواند به نفع مصالح کشــور باشد. درواقع بنده موافق 
شفاف سازی هستم اما شفاف سازی در مجلس می تواند 
رفتارهای عوام فریبانه و جامعه پسندانه را جایگزین رای 
های منطقی کند که شــاید در ابتدا به مذاق بخشــی از 
جامعــه خوش نیاید اما در طوالنی مدت به نفع کشــور 
اســت.  گمان می کنم که طرح این موضوع در زمانی که 
قرار اســت برخی لوایح مهم و سرنوشت ساز در مجلس 
به رأی گذاشــته شود، بیشتر برای فشــار به نمایندگان 

طراحی شده است.

 علت اجرایی نشــدن طرح دوفوریتی تأمین ���
کاالهای اساسی در مجلس به رغم افزایش شدید 

قیمت این سنخ کاال چه بود؟
گاهــی برخــی از نمایندگان موضوعاتــی را مطرح 
می کنند که کاًل از دســتور خارج می شود. در مورد تأمین 
کاالهای اساســی نیز چنین اتفاقی افتاده و با مشــورت 
برخی از نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس از دستور خارج 
شد چراکه دولت معتقد بود در این وضعیت قادر به تأمین 
کاالهای اساســی اســت و این طرح بیشتر سبب ایجاد 

تنش و جو روانی نامناسب در جامعه خواهد شد.

 بحث اســتیضاح ها، البی های صورت گرفته و ���
پس گرفتــن امضاها ازجمله بحث های مطروحه و 
روندهای رایج در مجلس شــورای اسالمی است 
که این اقدام در برخی مواقع رویه ای مناسب و در 
برخی مواقع نیز نادرســت است،  آیا در آیین نامه 
داخلی مجلس به این موضوع اشاره ای شده است؟

آیین نامــه داخلی مجلس این اجــازه را نداده و البته 
در ایــن زمینه نیاز به اصالح دارد. مثاًل درروند پرســش 
از ریاست جمهوری، سؤالی توســط یکی از نمایندگان 

درباره مؤسســات مالی مطرح شد که بنده نیز آن سؤال 
را امضا کردم و پس ازآن براســاس جلســاتی که سه قوه 
داشتند این مشکالت تا حدودی حل شدند و بنده و جمعی 
از همکارانم نیز با مشــاهده حل شدن موضوع، امضای 
خود را پس گرفتیم که پس ازاین اقدام، متوجه شدیم بعد 
ها در پشــت ورقه این سؤال، چهار سؤال دیگر نیز بدون 
اطالع ما امضاکنندگان نوشته شــده بود و امضای همان 
نفرات برای چهار ســؤال بعدی نیز تسری داده شده بود. 
جالب اســت که پس ازاین اتفاق نیز خیلی ها به ما هجوم 
آوردند که چرا امضای خود را پس گرفتید! که البته برخی 
از آقایانی که ادعای ســؤال از رئیس جمهور را داشــتند، 
درواقع ســؤالی نداشــتند و تمامی این ها تنها یک بازی 
سیاســی بود و با حضور رئیس جمهور در مجلس و پاسخ 
به سؤال های مطروحه، هیچ مشکلی از کشور حل نشد و 
این نشان داد که سؤاالت برخی نمایندگان سؤال کننده 
همگی سیاســی بود و حتی آقایانی کــه از ۶ ماه قبل بر 
روی موضوع طرح سؤال از رئیس جمهور مانور می دادند 
در جلسه ســؤال از رئیس جمهور، ساکت بودند. در مورد 
اســتیضاح وزیر اقتصاد نیز بنده طرح استیضاحشــان را 
امضا کردم اما به دلیل اینکه خبر رسید که سران نظام در 
این شرایط، برکناری ایشان را به مصلحت نمی دانند، ما 

امضاهایمان را پس گرفتیم.

 چرا مجمع نمایندگان استان ما هیچ وقت یک ���
مجمع منسجم و کارا نبوده و شاهد همگرایی این 

مجمع برای منافع استان نبوده و نیستیم؟
قبــاًل، در زمان انتخابات می شــنیدم که نمایندگان 
اصفهان و فارس اتحاد دارند اما به چشم خود ندیده بودم 
و فقط شنیده بودم اما وقتی وارد مجلس شدم شاهد اتحاد 
واقعی آن ها بودم. بنده نیز به نوبه خود تالش بســیاری 
انجام دادم تا اتحادی بین نمایندگان اســتان ایجاد کنم 
اما واقعًا نمی دانم مشــکل کجاست. شاید دخالت های 
همکاران در حوزه های اســتحفاظی یکدیگر یکی از این 
مســائل است که برای حل آن باید گرد هم آمده و درباره 
آن بحث کنیم. گاهی نیز شــاید برخی منیت ها مانع این 
انسجام اســت، درهرصورت باید برای تحقق منافع این 
استان مظلوم، گاهی نمایندگان از خواست های شخصی 

و محلی خود بگذرند.

 بحث ســهم خواهی نماینــدگان مجلس از ���
دولت برای انتصاب افراد موردنظر خودشان برای 
پســت های مدیریتی نیز ازجمله مواردی اســت 
که باعث اتالف وقت و انــرژی نمایندگان درباره 
موضوعات خارج از حیطه وظایفشان می شود. نظر 

شخص شما در مورد این سازوکار چیست؟
اصــواًل کار نماینــده دخالت در انتصــاب فرماندار، 
مدیرکل، بخشــدار و ... نیســت، مردم به ما رأی ندادند 
که وقتمان را برای انتصابات دوســتان و نزدیکان تلف 
کنیم، مردم به ما رأی دادند که مشکالتشان را حل کنیم 
و دخالت در ســایر امور خارج از وظایفمان است. به نظرم 
نمایندگان می توانند در این امور نظر مشــورتی داشــته 
باشــند اما فشار بر مســئوالن اجرایی برای انتصابات در 

شأن نمایندگان مجلس نیست.

  قانون جدید منع اســتفاده از بازنشســتگان ���
توســط مجلس تصویب شــده و به تائید شورای 
نگهبان نیز رسیده است اما به نظر می رسد برخی 
می خواهند شهرداران و بعضی دیگر از گروه ها را از 
این قانون مستثنی کنند. به عنوان یک حقوقدان و 
قانون گذار، نظرتان درباره این تفسیرها چیست؟

 نظــرات ضدونقیضــی در ایــن رابطه وجــود دارد 
به طوری که ریاست مجلس شورای اسالمی مصاحبه ای 
انجام دادند و گفتند که این قانون شامل شهرداری ها هم 
می شود اما وزیر کشور ظاهراً گفته اند که شامل نمی شود. 
به نظر من، قانون اگر خوب است برای همه و اگر بد است 
برای همه. قانون تصریح کرده همه بازنشسته ها بروند و 
این باید اجرا شــود. هر قانونی باید اجرایی شود باالخص 
قوانینی که راه را برای استفاده از جوانان در مدیریت های 
میانی و ارشــد هموار می کند. آقای سراج رئیس بازرسی 

کشور هم گفته اســت که دستگاه ها تنها دو ماه فرصت 
دارند تا بازنشستگان مشمول این قانون را، راهی نمایند.

 لطفاً درباره آخرین وضعیــت دریاچه ارومیه ���
توضیح دهید؟

در مورد دریاچه ارومیه دیگر کار از جلســه، کنفرانس 
و شعار گذشته اســت و باید هرچه سریع تر برنامه ریزی 
دقیق و کاربردی انجام شود تا در قدم اول وضعیت کنونی 
دریاچه را تثبیت کرده و ســپس بــرای احیای آن اقدام 
کنیم. بنده طی نامه ای به مقام معظم رهبری رسیدگی به 
وضعیت دریاچه ارومیه را خواستار شدم که این درخواست 
از طریق مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری و سپس 
به آقای نوبخت و درنهایت به صندوق توسعه ملی ارجاع 
داده شــد. بنده در این نامه یک پیشــنهاد جهت تشکیل 
ســازمان یا ارگانی متولی پیگیــری روند احیای دریاچه 
ارومیه مطرح کردم چراکه ســتاد احیای دریاچه ارومیه 
عماًل تعطیل  شده و پاســخگو نیست. بنده معترضم که 
هزینه های تصویب شده برای احیای دریاچه ارومیه به جز 
احیای دریاچه برای همه جا ازجمله هزینه ســاخت سالن 
کنفرانــس، لوازم اداری و ماشــین و مأموریت و امثالهم 
استفاده شده است. از طرف سازمان جهاد کشاورزی نیز 
کم کاری صورت گرفته اســت چراکه این سازمان باید 
در مورد آبیــاری قطره ای یا بارانی مزارع کشــاورزی، 
برنامه ریزی درســت و اصولی می کــرد. دریاچه ارومیه 
متعلق به همه ماســت و باید باصرفــه جویی در جهت 
احیای آن قدم برداریم. دریاچه ارومیه آبروی آذربایجان 
اســت. بجاست که برای احیای آن مردم نیز سهم خود را 
ایفا نموده و مســئوالن امر، منابع الزم را به این امر خطیر 

اختصاص دهند.

  90 درصــد از آب مصرفی اســتان مربوط به ���
مصارف کشاورزی و 10 درصد از آن مربوط به آب 
شهری و روستایی است. مافیای آب تا چه حد مانع 

از احیای دریاچه ارومیه شده است؟
به نظرم دلیل شــکل گیری مافیــای آب، حداقل در 
شــمال غرب کشــور، فقدان نظارت کافی و نبود تعهد 
و دلسوزی الزم در برخی شــرکت ها و نهادهای دولتی 
ازجمله شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی 

است. 
متأســفانه در مورد انتقــال آب رودخانه ها به دریاچه 
ارومیه نظارت کافی وجود ندارد. روســتاهای باالدست 
برداشت های زیادی از آب دارند و روستاهای پایین دست  
از آب محروم هســتند، طرح های اجرایی برای مکانیزه 
کردن کشاورزی، خیلی مقرون به صرفه نیست، بیش از 
5۰ هــزار حلقه چاه غیرمجاز در منطقه حفرشــده و این 

نهادها، ناتوان از حل درست این معضل اند.

 آیا دوره بعدی نیز در انتخابات مجلس شورای ���
اسالمی حضور خواهید داشت؟

تا زمانی که مردم مرا الیق خدمت بدانند در خدمتشان 
خواهــم بود. بنده در مدت حضورم در مجلس شــورای 
اســالمی تمامی تالش خود را انجــام داده ام تا بدون در 

نظر گرفتن منافع شــخصی، خــودم را وقف خدمت به 
مردم کنم. بنده ســعی نموده ام بدون هیچ حاشــیه ای، 
بــدون هیچ رویکرد تبلیغاتی، تمام وقت خویش را صرف 
منافــع مردم ارومیه و اســتان کنــم و از این بابت خدا را 
 شــاکرم که شــرمنده خدای خود و مــردم عزیز ارومیه 

نیستم.

 گفته می شــود »محمد حضرت پور« شهردار ���
ارومیه در دوره بعدی انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی به عنوان نامزد حضور خواهد یافت؛ آیا 
در صورت صحت این ســخن، در انتخابات شاهد 

ائتالف خواهیم بود یا شاهد رقابت خانوادگی؟
آقــای حضرت پور فردی توانمند و دلســوزند و مانند 
ســایر افراد جامعه حق حضور در انتخابات را دارند البته 
پیشــنهاد می کنم این سؤال را از خودشــان بپرسید! تا 
جایی که بنده اطالع دارم ایشــان بیشتر خود را یک مدیر 
اجرایی می دانند تا غیرازآن و همه تالش خویش را برای 
راهبری مدیریت شــهری بــه کار گرفته اند تا مجموعه 
بزرگ شــهرداری را از این وضعیت نابسامان اقتصادی 
و بحران، به ســالمت عبور دهند و گمانم فعاًل انگیزه ای 
برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسالمی ندارند.

اساســا ایشــان عالقه مند به حضــور در حوزه های 
عملیاتی و خدمت مستقیم به مردم هستند.

 آیــا وضعیت اقتصادی کشــور در کوتاه مدت ���
قابل بهبود است؟

اکنون وضعیت جامعه طوری است که نیازمند اتحاد و 
همدلی تمامی نمایندگان، دولت و مدیران دستگاه های 
اجرایی هستیم. حضور مسئوالن در کنار مردم می تواند تا 
حدی آرامش را به جامعه تزریق کند و به عنوان مهم ترین 
اقدام، تیــم اقتصادی دولــت بایــد برنامه ریزی های 
دقیق تری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشــور انجام 
داده و هرچه ســریع تر وارد عمل شوند. مردم نیز باید در 
این شــرایط، بیش از گذشــته به فکر همنوعان و جامعه 
بوده و اعتماد الزم را به مسئوالن برای عبور از این شرایط 

دشوار، داشته باشند.

 نظر شــما درباره »محمدمهدی شهریاری« ���
استاندار آذربایجان غربی چیست؟

اســتاندار آذربایجان غربی شخصیتی جوان، مردمی، 
پاکدســت و دارای انگیزه خدمت هستند که در این دوره 
کوتاه انتصابشان، توانسته اند اقدامات خوبی انجام دهند، 
به نظر من، یکی از مهم ترین اقدامات ایشان در حوزه جذب 
ســرمایه گذاری خارجی است. برای شخص بنده، بهبود 
وضعیت بهداشــت و درمان استان در برنامه ریزی های 
چهارساله ام برای دوران نمایندگی در اولویت قرار داشت 
که خوشــبختانه اســتاندار محترم نیــز در زمینه جذب 
ســرمایه گذاری های الزم در این دو حوزه، تالش های 
قابل توجهی داشــته اند. امیدواریم که با همدلی مردم و 
مسئوالن و همچنین حمایت نمایندگان مجلس، شاهد 
همگرایی بی نظیری برای بهبود شــاخص های مهم و 

حیاتی اقتصادی و فرهنگی استان باشیم.

خبر

مرحلــه دوم تور بین المللی نیمــه حرفه ای دوچرخه 
ســواری آذربایجان در مســیر ارومیه- منطقه آزاد ارس 

آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این تور به مســافت 2۰۹/۴ 
کیلومتر آغاز شــد و در آیین استارت این مرحله سرپرست 
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان 
غربی و جمعی از مدیران دســتگاه های اجرایی استان و 

شهروندان عالقمند به ورزش حضور داشتند.
در این دوره از مســابقات، ۷۸ رکابزن از ۱۳ تیم داخلی 
و خارجــی حضــور دارند که طی ۶ مرحلــه به رقابت می 

پردازند.
ســی و ســومین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری 
ایران - آذربایجان از یکشنبه آغاز شد و در مرحله نخست 
دوچرخه ســوار تیم پیشــگامان کویر یزد به مقام نخست 

دست یافت.
این دوره از تور بین المللی دوچرخه ســواری با حضور 

هشــت تیم خارجی و پنج تیم داخلی برگزار می شــود و 
رکابزنــان در ۶ مرحله با یکدیگر رقابت می کنند.

پنج تیم داخلی شامل تیم ملی ایران، شهرداری تبریز، 
پیشــگامان کویر یزد، دی اف تی ایران و 'گون آی' تبریز 
است و هشت تیم خارجی را نیز ورزشکارانی از کشورهای 
آلمان، هلند، بلژیک، روســیه، آذربایجان، لیتوانی، چک و 

قزاقستان تشکیل داده اند.
سی و سومین دوره توربین المللی ایران آذربایجان به 
مســافت ۹۹۹/۷ کیلومتر در مسیر استان های آذربایجان 

غربی، اردبیل و آذربایجان شرقی برگزار می شود.
مرحله ســوم این تور در مســیر منطقــه آزاد ارس به 
سمت تبریز به مسافت ۱۴۷/۸ کیلومتر، مرحله چهارم در 
مســیر تبریز به سرعین به مسافت ۹۶/2 کیلومتر، مرحله 
پنجم در مســیر سرعین به سمت تبریز به مسافت ۱۹۸/۹ 
کیلومتر و مرحله ششــم و پایانی نیز در داخل شــهر تبریز 

به مسافت ۹۱ کیلومتر طی می شود.

آغاز مرحله دوم تور بین المللی دوچرخه سواری 
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دوشنبه 9 مهر 1397 شماره 5214 ضمیمه رایگان روزنامه در استان  آذربایجان غربی

اســتاندار آذربایجــان غربی 
اظهار داشــت: در زمینه معرفی 
آذربایجــان غربــی بــه عنوان 
پایلــوت اجــرای طــرح دولت 
الکترونیــک تفاهم نامه ای بین 
اســتانداری آذربایجان غربی و 
ســازمان برنامه و بودجه استان  
اســتان و وزارت ارتباطــات و 
فناوری اطالعات نوشــته شود 
کــه طــی آن تفاهــم نامه در 
یک بازه زمانی متناســب تمام 
دســتگاههای اجرایی اســتان 
به صــورت الکترونیکی خدمت 

رسانی کنند.
محمــد مهدی شــهریاری 

همچنین خواســتار راه اندازی 
شــهرک دیجیتال و رباتیک در 
اســتان باتوجه به فعالیت صنایع 
تبدیلــی و کارخانجات شــد که 
عمومــا مشــکل تکنولوژی و 
فرســودگی دستگاهها را دارند و 
افزود: استفاده از ظرفیت منطقه 
آزاد که می تواند به عنوان قطب 
دیجیتــال کشــور بــا توجه به 
همسایگی با کشورهای مختلف 

و دروازه اروپا مطرح شود.
اســتاندار آذربایجــان غربی 
با بیان اینکــه راه اندازی مرکز 
تجارت دیجیتال جاده ابریشــم 
در منطقه آزاد مــی تواند زمینه 

ساز توسعه استان شود ادامه داد: 
با راه اندازی ایــن مرکز امکان 
اعطــای تســهیالت و امکانات 
زیرســاختی الزم برای شرکت 
های دانش بنیان و اســتارتاپ 
هــای حــوزه وب و موبایل در 

استان فراهم می شود.
شــهریاری با بیان اینکه در 
سالهای بعد از انقالب به دالیل 
امنیتی دولت شــاهد ســرمایه 
گذاری ناچیزی در استان بودیم 
افزود: در حــال حاضر به برکت 
وجود نیروهای نظامی، انتظامی 
و امنیتی استان آذربایجان غربی 
جزو 5 اســتان امن کشور است و 

این مسئله زمینه حضور سرمایه 
گذاران داخی و خارجی در استان 

را فراهم می کند.
وی به شــرایط ویژه اســتان 
اشــاره کرد و گفــت: با وجودی 
که بســیاری از دشمنان انقالب 
اســالمی برای ضربــه زدن به 
ایران اســالمی با یکدیگر متحد 
شــده اند ، مردم کشــورمان با 
وحــدت و همدلــی و آگاهی در 
برابــر توطئــه های دشــمنان 
ایســتاده اند و توطئه های آنان 
را خنثی مــی کنند و نمونه آن را 
در بی اعتنایی مردم به  فراخوان 

های ضد انقالب می توان دید.
وی با اشــاره بــه نقش مهم 
حــوزه ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعات در حوزه های مختلف 
و بویژه دولت الکترونیک گفت: 
مبارزه وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با فســاد اقتصادی با 
ایجاد دولــت الکترونیک را می 
توان دید کــه این مبارزه اعتماد 
عمومی مردم به نظام را به همراه 

داشته است.
اســتاندار آذربایجــان غربی 
گفت: با اشــاره به جایگاه پنجم 
استان در توسعه زیر ساخت های 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
گفــت: متاســفانه رتبــه پایین 
اســتان در بی ســوادی موجب 
شده شاخص بهره مندی استان 
در حوزه فنــاوری اطالعات به 

رتبه 2۸ کشور نزول پیدا کند.

استاندار:

آذربایجان غربی پایلوت طرح دولت 
الکترونیک معرفی شود

توســعه آرامســتان ارومیــه بــا اســتفاده از ظرفیــت 
ــهرداری های ش

ــا توجــه بــه بــاال رفتــن تعــداد فوتــی هــا و پاییــن  ب
آمــدن ظرفیــت آرامســتان هــا، توســعه آرامســتان 
ســازمان  رضــوان  بــاغ  اســت.  الزامــی  ارومیــه 
آرامســتان هــای شــهرداری ارومیــه از ســال 1351 
بــا 54 هکتــار شــروع بــه فعالیــت کــرده اســت کــه 
وســعت آن امــروز بــه بیــش از 70 هکتــار می رســد 
ــتای  ــی روس ــی مل ــار از اراض ــن 74 هکت ــا گرفت و ب
قــره حســنلو، 14 هکتــار از اراضــی روســتای بادکــی 
ــا  ــتان ه ــعت آرامس ــخاص وس ــار از اش و 124 هکت
بــه 212 هکتــار خواهــد رســید. دربــاره آخریــن 
ــت  ــه گف ــه ب ــوان ارومی ــاغ رض ــعه ب ــت توس وضعی
و گــو بــا » امیــر عبــاس عابدینــی « مدیــر عامــل 
ــی  ــه م ــهرداری ارومی ــای ش ــتان ه ــازمان آرامس س

ــم. پردازی

دربــاره آخریــن وضعیــت الحــاق زمیــن هــای جــدی د 
بــه آرامســتان بــاغ رضــوان ارومیــه توضیــح دهیــد؟
بــرای الحــاق زمیــن هــای جدیــد بــه آرامســتان 
بــاغ رضــوان ارومیــه ابتــدا بایــد زیرســاخت هــا 
ــون در  ــه اکن ــوند ک ــن ش ــرق تامی ــل آب و ب از قبی
ــتیم  ــر هس ــزار و 820 مت ــذاری 3 ه ــه گ ــال لول ح
کــه مــی تــوان گفــت یکــی از بزرگتریــن اقداماتــی 
اســت کــه تاکنــون بــرای بــاغ رضــوان ارومیــه انجــام 
ــز ســال 95  ــن آب نی ــور تامی ــه منظ ــت. ب ــده اس ش
ــع آب  ــر 85 میلیــون تومــان منب ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
در ایــن آرامســتان تعبیــه شــده اســت کــه اگــر 
تاکنــون باقــی مــی مانــد اکنــون بایــد 500 میلیــون 
تومــان بــرای همیــن منبــع آب هزینــه مــی کردیــم. 
در حــال حاضــر بــه طــور تقریبــی یــک هکتــار زمیــن 
بــرای الحــاق بــه آرامســتان هــای شــهرداری ارومیــه 
آمــاده اســت کــه از آن بــه عنــوان فــاز 49-3 یــاد 

مــی شــود.

تاکنــون چــه اقداماتــی بــرای توســعه آرامســتان هــا 
انجــام شــده اســت؟ 

بــاغ رضــوان ارومیــه شــیب  چــون زمیــن هــای 
دار بــوده و تقریبــا مــی تــوان آن را دره نامیــد، 
بــه منظــور الحــاق زمیــن هــای جدیــد و توســعه 
آرامســتان هــا تمامــی ایــن دره هــا خاکریــزی شــده 
ــی  ــد. در برخ ــده ان ــل ش ــطح تبدی ــطح مس ــه س و ب

مــوارد تــا 35 متــر نیــز خاکریــزی شــده اســت، 
ــی،  ــوار کش ــکاری، دی ــی، درخت ــی، آب کش ــرق کش ب
ــان ســازی همگــی از جملــه اقداماتــی هســتند  خیاب
کــه بــرای توســعه آرامســتان هــا انجــام شــده اســت 
و تــا 5 ســال آینــده شــاهد آرامســتان جدیــدی در 

ــود. ــم ب ــه خواهی ــتان ارومی شهرس
ــای  ــن ه ــه زمی ــن ب ــار زمی ــد هکت ــی چن ــور کل ــه ط ب

ــد؟ ــد ش ــاق خواه ــه الح ــتان ارومی آرامس
ارومیــه  آرامســتان هــای  بــه  14 هکتــار زمیــن 
ــا برنامــه ریــزی هــای انجــام  اختصــاص یافتــه کــه ب
شــده ایــن زمیــن هــا تــا پایــان ســالجاری بــا تمامــی 
امکانــات و زیرســاخت هــا بــه بهــره بــرداری خواهند 
رســید. الزم بــه ذکــر اســت کــه تاکنــون هیــچ کمکــی 
ــی  ــت و تمام ــده اس ــه نش ــی گرفت ــش خصوص از بخ
اقدامــات انجــام شــده بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای 
ســازمان آرامســتان هــای شــهرداری ارومیــه شــکل 

گرفتــه انــد.

دربــاره ســاخت کمربنــدی بــاغ رضــوان ارومیــه 
دهیــد؟ توضیــح 

ــت  ــه را از حال ــاغ رضــوان ارومی ــر اینکــه ب عــاوه ب
بــن بســت درآورده و رینــگ کمربنــدی دور تــا دور 
ــم از  ــش دهی ــک را کاه ــا ترافی ــم ت ــاخته ای آن س
ــرای راحتــی افــراد تمامــی قطعــه هــای مــا  طرفــی ب
از روی نقشــه تهیــه شــده و اطاعــات تمامــی قطعــه 
و صاحبــان آرامــگاه هــا در سیســتم آرامســتان هــا 
درج شــده و تمامــی افــراد مــی تواننــد بــا ورود بــه 
ایــن سیســتم و جســتجوی نــام متوفــی آرامــگاه آن 

ــد.  ــدا کنن مرحــوم را از روی نقشــه پی
آمار فوتی ها در هر ماه را اعام کنید.

ســال گذشــته 3 هــزار و 570 فوتــی داشــتیم و بــه 
ــه فــوت  ــه 300 نفــر در ارومی طــور میانگیــن ماهان
مــی کننــد کــه بــه دلیــل بــاال بــودن تعــداد فوتــی هــا 
توســعه هــر چــه ســریعتر آرامســتان الزامــی اســت. 
بــرای بحــث توســعه آرامســتان هــا ســاالنه نزدیــک 
بــه 500 میلیــون تومــان بودجــه توســط اعضــای 
ــا  ــه م ــود ک ــی ش ــب م ــهر تصوی ــامی ش ــورای اس ش
بیشــتر ســعی در اســتفاده حداقلــی در ایــن بودجــه 

داریــم.

ــرح  ــن ط ــا ای ــی ه ــالیانه فوت ــار س ــه آم ــه ب ــا توج ب
آینــده  ســال  چنــد  تــا  اجــرا  حــال  در  توســعه 

ــود؟   ــد ب ــه خواه ــتان ارومی ــاز شهرس ــخگوی نی پاس

بــا بهــره بــرداری از ایــن 14 هکتــار در حــال آمــاده 
ســازی و ادامــه همیــن رونــد تعــداد فوتــی هــا، 
ــه،  ــر مترقب ــوادث غی ــن ح ــوع نیافت ــورت وق در ص
آرامســتان شهرســتان ارومیــه تــا 20 ســال آینــده 

ــد. ــد ش ــکل نخواه ــار مش دچ
اغلــب مــردم از نبــود پارکینــگ در بــاغ رضــوان 
ــن مشــکل  ــرای حــل ای ــد، ب ــه مــی کنن ــه گای ارومی

ــت؟ ــده اس ــام ش ــی انج ــه اقدامات چ
بــرای قطعــه هــای جدیــد پارکینــگ نیــز طراحــی 
هــا  بــه ســاخت قطعــه  و همزمــان  اســت  شــده 
پارکینــگ نیــز ســاخته خواهــد شــد. ایــن را بــا 
قاطعیــت مــی گویــم کــه در قطعــه هــای جدیــد هیــچ 
مشــکلی در رابطــه بــا ترافیــک و یــا پارکینــگ وجــود 

نخواهــد داشــت.

ــهرداری  ــای ش ــتان ه ــازمان آرامس ــر در س ــد نف چن
ــتند؟ ــه کار هس ــغول ب ــه مش ارومی

ــر  ــه 90 نف ــک ب ــه نزدی ــوان ارومی ــاغ رض در کل ب
مشــغول بــه کار در زمینــه هــای  کارهــای عمرانــی، 
خدمــات، حراســت و نگهــداری هســتند کــه از ایــن 
ــر پرســنل خــود ســازمان آرامســتان  ــداد 60 نف تع
هــا بــوده و 30 نفــر نیــز بــه طــور شــرکتی مشــغول 
بــه فعالیــت هســتند امــا پــس از بــه بهــره بــرداری 
ــتری  ــروی کار بیش ــه نی ــد، ب ــات جدی ــیدن قطع رس

ــود. ــم ب ــد خواهی نیازمن

چــه اقدامــات فرهنگــی در آرامســتان هــای ارومیــه 
انجــام مــی شــود؟

ــهدا در  ــای ش ــه ه ــت نام ــرات و وصی ــه خاط ماهیان
قالــب بنــر در محــدوده آرامســتان نصــب مــی شــود 
تــا مــردم بــا فرهنــگ شــهدا و ایثــار و مقاومــت 
بیشــتر آشــنا شــوند. مــا ســعی در ترویــج فرهنــگ 
شــهادت در بیــن مــردم داریــم. ســاخت یادمــان 
شــهید باکــری نیــز در انتظــار بودجــه اســت چراکــه 
ایــن یــک پــروژه عظیــم بــوده و نیازمنــد 20 هکتــار 
زمیــن اســت کــه تنهــا المــان شــهید باکــری 30 متــر 
ارتفــاع دارد. یادمــان شــیخ حســنی نیــز بــه صــورت 
8 ضلعــی ســاخته شــده و بــه اتمــام رســیده اســت.

توسعه آرامستان ارومیه با استفاده از ظرفیت های شهرداری

کودکان با اســباب بازی های خود رشــد کرده و رابطه 
عاطفــی معصومانه ای با آن ها برقرار می کنند و به همین 
دلیل اســت که خانواده ها باید توجــه ویژه ای در انتخاب 
اســباب بازی داشته باشــند. درواقع اســباب بازی برای 
کودکان به منزله کاالی اساســی برای رشدشان است که 
متاسفانه این روزها وضعیت خوبی ندارد و شاهد باال رفتن 
غیر منطقی قیمت اســباب بازی هســتیم به طوریکه در 5 
ماهه اول سال  جاری شاهد رشد 2 تا ۳ برابری قیمت اسباب 

بازی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته هستیم.
یکی از فروشــندگان اســباب بازی مــی گوید: قیمت 
اســباب بازی بسیار باال رفته اســت و ما دیگر نمی توانیم 
مانند گذشــته برای فرزندان خود اسباب بازی تهیه کنیم و 
این در حالی اســت که اسباب بازی نقش بسیار مهمی را در 

رشد کودکان ایفا می کند.
 ویدا ســلیمی ادامه می دهد: مهدکودک ها خانواده ها 
را برای خرید اســباب بازی های متنوع ملزوم می کنند و ما 
چاره ای جز خرید نداریم چراکه در صورت تهیه نکردن آن 
ها فرزندمان با مشاهده هم سن و سال های خود که همگی 
از آن نوع اسباب بازی ها دارند، سرافکنده شده و تاثیر بدی 

بر روحیه و اعتماد به نفس وی خواهد داشت.

* اسباب بازی فروشی های متضرر
یکی از اســباب بازی فروش های ارومیه ای در گفت و 
گو با خبرنگار جام جم می گوید: بازار اسباب بازی نابسامان 

بوده و قیمت آن هرروز رو به افزایش است. 
 حسین حســین زاده با گالیه از وضعیت موجود، ادامه 
می دهد: قیمت اسباب بازی از اسفند در حال افزایش است 
و ایــن امر تاثیر منفی بر فروش ما دارد چراکه قیمت تمامی 
کاالهای اساسی افزایش یافته و مردم برای کاهش هزینه 
های زندگی خود خرید کاالهای غیر ضروری مانند اسباب 

بازی را به حداقل رسانده اند.
وی اظهار می کند: وضعیت خرید و فروش اسباب بازی 
خوب نیســت تا جایی که برخی از هم صنفان بنده کار خود 

را رها کرده و به مشاغل کاذب روی آورده اند.

* اسباب بازی فروشی صرفه اقتصادی ندارد
این اسباب بازی فروش درباره صرفه اقتصادی فروش 
اســباب بازی توضیح می دهد: به دلیــل باال رفتن قیمت 
اســباب بازی ما ناچار به کاهش قیمت می شــویم تا مردم 

توان خرید داشــته باشــند اما این امر باعث متضرر شدن 
خودمان می شود.

حسین زاده با بیان اینکه بنده ۶ ماه است که هیچ سودی 
نکــرده ام، می افزاید: یکــی از مهم ترین دالیل باال رفتن 
قیمت اســباب بازی تحریم هاست که نه تنها اسباب بازی 
وارد نمی شــود بلکه مواد اولیه ســاخت اسباب بازی نیز به 

میزان بسیار محدودی وارد می شود.
وی تصریــح می کند: ما تمامی اســباب بازی هایمان 
را از تهران وارد می کنیم و بیشــتر خانواده ها اسباب بازی 
های ایرانی را که تولید داخلی هستند به اسباب بازی های 
خارجی ترجیح می دهند چراکه اســباب بازی های ایرانی 
مطابق با فرهنگ ایرانی ســاخته شده اند اما تعداد اسباب 
بازی های خارجی موجود در بازار بیشتر از اسباب بازی های 
ایرانی است.این اسباب بازی فروش درباره کیفیت اسباب 
بــازی ها می افزاید: کیفیت اســباب بازی های خارجی به 
مراتب بهتر از اســباب بازی های ایرانی اســت اما قیمت 
اسباب بازی های ایرانی تفاوت زیادی با نمونه های خارجی 
شان ندارد.حسین زاده در پایان از تعطیل شدن بیشتر مغازه 
های اســباب بازی فروشــی در صورت ادامه روند کنونی 

خبر می دهد. 

* نظارت مرکزیت بر بازار اسباب بازی
مدیــر کل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
آذربایجان غربی می گوید: درباره اســتانداردهای اسباب 

بازی هیچ نظارتی در استان وجود ندارد.
 جــواد زاهدی ادامه می دهد: صدور مجوز برای آغاز به 
کار اســباب بازی فروشی ها و تعیین استانداردهای مربوط 

به اسباب بازی ها از طریق تهران تعیین می شود.
وی توضیــح می دهد: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان ها تنها رابط بین مرکز و افراد متقاضی برای 
آغاز به کار در زمینه اســباب بازی هستند و تمامی مسائل و 

نظارت بر اسباب بازی ها توسط مرکزیت انجام می شود.
مدیــر کل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
آذربایجــان غربی با تاکید بر اینکه اســتان ها دخالتی در 
زمینه اســباب بازی ندارند، اظهار می کند: تمامی اســباب 
بازی فروشی هایی که دارای مجوز کانون پرورش فکری 
کودک و نوجوان هســتند، اســباب بازی استاندارد عرضه 

می کنند.

بازار کساد اسباب بازی فروشی


